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Drozdowicz Jarema, Seeing is Believing. Anthropological Visions of Culture
[Zobaczyć znaczy uwierzyć. Antropologiczne spojrzenia na kulturę]. Kultura –
Społeczeństwo – Edukacja nr 2 (4) 2013, Poznań 2013, pp.9–21, Adam Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2708-3. ISSN 2300-0422
The main argument of the article tends towards the assumption that the
visual sphere of culture is one of the most significant features of human
agency and it is closely connected to the process of constructing particular
worldviews. The scientific discourse that follows the issue of visuality has
therefore a long history of transitions and paradigm shifts, just like the cultural discourse in general. Cultural anthropology developed with the passing time also its own way of seeing things, especially when it comes to the
conceptualization if cultural otherness. Visual anthropology, understood
as an independent anthropological field of study, gained with time much
recognition amongst other social sciences, being part of a much broader
visual turn in the social sciences. What is significant the contemporary image discourse shifts its momentum towards the „native’s point of view”, i.e.
it recaptures the reality in terms of subjective and culturally conditioned
ways of percepting the world.

We may agree with a fair share of certainty, that as long anthropology is lasting the
necessity of „seeing” the cultural „Other” was a constant companion of all ethnographic endeavors. Starting from the beginning of anthropological independence
as a discipline looking upon other people from the ethnographer’s stand point
became an important instrument of cognition in its toolbox. Often useful, but
sometimes by many also mistrusted, anthropological visions of culture contributed slowly to the building of a much broader world vision; a world beyond the
narrow borders of ethnocentric European and Western dogmas. We became aware
of the cultural determinations of the world view provided by the eye, or at least
of the fact that these limitations exist. It was also constructing the framework of
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our worldviews through visualizations of the cultural horizon we share, as well we
attempt to implement it to others. Therefore, the visual aspect of anthropology is
the foremost significant factor in understanding how anthropology is contributing
to the emergence of a fragile grid of cultural relations, which make the foundations of socio-cultural praxis. Visualization of culture within the anthropological
paradigm is also based upon the assumption, that culture is characterized by the
category of difference and the visual aspect of that inner differentiation is the first
to be pointed out in the situation of cultural contact.
The gaze is in this context simultaneously an act of speech. We give names to
things and people in the very moment we see them. We give shape to what is culturally indifferent and put light in what is obscure. By exposing the picture of the
Other to our eyes we develop a specific image by using anthropological knowledge
as our symbolic camera. However, the anthropological lens are using harsh light,
but a soft focus, to recall the book title by James Peacock (see: Peacock, 2004).
Just like the basic rule of photography, the smaller the aperture the larger is the
depth of field, anthropology is using its specific optics to gather the vast amount of
forms of human cultures in order to get in focus its object in the broad context it
is functioning on every day basis. No matter if we speak of exotic customs, rituals,
clothes, art, the way people look or behave, our eyes are the most important tool
in the recognition of otherness in the first place. As other senses follow, we slowly
build up the picture of the whole – someone who does not share the culture of
our own. The Other is taken into account either through its aesthetical similarity
or the lack of it; through implementing our judgment of taste onto structures of
values not necessarily covering those shared by ourselves. In that case the category
of aesthetic difference is turning into a culturally conditioned axiology. Even more,
these esthetic concepts are sometimes being translated into natural categories, that
is the concept of race and racial differentiation of human populations. By combining nature and culture our visuality is ordering the Other into an ontology of the
senses. The oppositions emerging from that process had been put for a long period
of time into terms such as high culture and low culture, civilization and savagery
or simply beauty and ugliness.
If we take classical anthropology and its origins as a product of the transitions
in Western thought we may also trace back the complex process of visualization
of ethnographic knowledge. This process took shape in the midst surrounding the
birth of modernity, but it certainly didn’t started in the modern age. Cultural curiosity inspiring the collecting of exotic artifacts, or delivering the Other to western societies through graphic representations, such as paintings or sketches, was
present from the very moment Europeans had acknowledged the fact, that their
own position is not in the center of the universe, but they are just one of many
civilizations inhabiting the known world. For ancient Greeks, just like for example
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Herodotus, describing the societies of the Middle East and the Mediterranean was
as much important as picturing Greek military victories over the Persians in the
form of bas-reliefs. Ancient art wasn’t regarded as dead representation of a living
reality. Pictures were brought into life through the addition of a specific socio-cultural and political praxis (i.e. rituals) emphasizing Greek success as a moral and in
consequence a cultural victory over the barbaric hordes. Thus the visual aspect of
culture was in that case dependant on all other spheres of human cultural agency. It
was a part of a vast spectrum of cultural actions, undertaken with to bring it closer
to the viewer’s experience of it. A pure and sterile image was virtually non-existent
without the praxis, that had put it in motion. Ancient art had delivered people
a needed relevance to the reality, that was surrounding them. In consequence, culture was back then visual in the strict sense of the term. It couldn’t be deprived of
its visual aspect by putting pictures into the framework of art understood as an
abstract set of esthetical ideas and norms. Everything could be seen and looked
at by adding our own life experience to the given image and immediately could
be grasped by the viewer as reality itself. The distinction between what is real and
what is depicted was drawn according not to the ideology behind the image (or
the discourse as we would say nowadays), but through the things portrayed. Gods,
heroes or other mythic figures represented through ancient art were part of every
day life just as any other personas. Their influence on the way people make their
choices, how they act and what they do was essential in comprehension of their
world view.
As well Europe in the Middle Ages, although rejecting most of ancient aesthetic traditions, did not differ much in that matter. Religion became an instant
key to all questions and was regarded as the only source of reality, including visual
perception. Even the word of God had to be translated into pictures in order to
bring it closer to the masses, when we take into account the low literacy in that
time. Religious passion depictured in the church paintings did make people of that
time believe, that the final judgment will be brought upon the wicked, sinners,
savages, pagans or simply non-Christians. Their only sin was not being us, but the
Lord’s punishment for being different was certain. There could be only one God,
one Church and one valid civilization – a Christian dominion fighting an eternal struggle with infidels. The cultural basis for this assumption was drawn from
a single and unquestionable source – the Holy Bible, or to be more specific – the
Church’s interpretation of it. Historical events that followed (Protestant revolution for example) showed that even this source could be misleading. On the other
hand, Catholic Church deprived of its former political power maintained its cultural influence in the next ages shaping the anthropological concept of man and
culture in strictly religious terms. Of course the cultural discourse of the Middle
Ages and the years after was not anthropological in the contemporary sense of the
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word. „Anthropos” as a general category was bounded by the context it was surrounded. This changed with the rise of Enlightenment and 19th century social and
philosophical paradigm. The imagery of this time period directed the study of man
into the field of universal cultural characteristics share by all man kind, not just
particular cultures. The myth of a „noble savage” did spread across Western hemisphere and early researchers contributed to its ideological foundations through
basic ethnographic study of the world’s cultural diversity by assembling what was
regarded as visually interesting. The set of carefully selected cultural items, like
material tools or „primitive” art, did quickly fill the shelves in European museums
with various exotic artifacts. Their esthetic value had been estimated through their
similarity with Western counterparts. 19th century ethnography focused clearly
on collecting evidence of the primary role of white man’s culture among existing
and past civilizations. The image of the Other was pushed into the field of distant historical events that had shaped the contemporary image of the human kind,
i.e. Western civilization. „Our living ancestors” were pictured as quasi Neolithic
communities, in some sort similar to the Europeans, but also full of savagery and
violence. Victorian imaginarium of anthropology was rich in such vague comparisons. Early techniques of capturing the image through daguerreotypes or photography could hardly reflect the cultural reality on the basis of the image alone.
Visual anthropology was still in the making in that time. Therefore the question we
have to raise in this context is not just when anthropology became visual, but also
who did contributed to that phenomena, how culture had been pictured through
the years, and (last but not least) why visualization became a significant issue not
just in anthropology itself, but also other academic domains.
The very moment anthropology opened its eyes as an independent discipline
within humanities was also the moment the Western world had started to look at
other cultures from the position of colonial dominance, power and usually also by
application of direct or indirect violence. However, before Victorian anthropology
and colonialism had begun to start their own ethnographic enterprises in Africa
or India, the study of culture used specific visual methods and data as a tool for
systematic recreation of the existing and past cultural diversity. Of course the limitations of early 19th century technology couldn’t provide the picture how these objects were used by their owners through photographs, sound recordings or movies,
but nevertheless the Museums in London, Paris or Vienna started to be filled with
cultural objects from every corner of the world, making for the viewers much easier to see how the tribes and civilizations outside Europe changed through the ages
until its present form. The Other had to be put in display in all its diversity for the
bourgeoisie eye to make it more real, possible to grasp, and rationally explained.
The historical aspect of the interpretation of these exhibitions is obvious in the
light of the ideology of social evolutionism or early positivism. Both approaches
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were taking the idea, that cultural diversity seen in the museums cabinets has also
a natural basis, for granted . Again, the aesthetic evaluation of so called primitive
art, however also much appealing to the 19th century artists milieu, took over and
rationalization of the category of cultural difference has been moved onto the field
of natural sciences. The holistic approach of anthropology in its infancy affected
the study of culture in terms of race, natural order and development. Western
civilization was considered as the most advanced form of cultural achievement
of Man. The picture of the Other had gained much in its contrast. Monochrome
visions of culture became common and dominant. As George Stocking states, the
industrial revolution had put a symbolic mark in what was back then (i.e. traditional societies) and what is now (the Victorian society in Britain for example)
(Stocking Jr., 1987: 187). Cultural primitivism was exaggerated and over exposed
through collections of curiosities – stone tools of Aborigines, Egyptian mummies,
or African fetishes. On the other side, cultural development was measured in technology and science; London’s Crystal Palace where these mummies and fetishes
were displayed was a good example of it. It was a clear symbolic self-expression of
Western civilizatory and technological domination through architecture and art.
As technological means allowed to grasp the picture of anthropological field
of research through photography and later also movies, the visual aspect became
slowly, but surely an integral part of the ethnographic description of the cultural
universe. The visual paradigm, still bounded by the direct experience of an image,
was slowly entering mass production and reproduction pushing it beyond its context of origin. Thus the image became independent and had gained much autonomy. Nevertheless, the best way to look at a early 19th century daguerreotypes was
to see them in person. As this technique is based by putting the image on a silver
plate it may also be taken as a specific Lacanian mirror of the viewer. Civilized Europeans looked at themselves also often through the image of the savage depicted.
What they did see, was an astonishing. A striking resemblance was found in these
images, which linked the Europeans with the societies outside Europe through
a fragile thread of historical associations. The nature of the main difference between both parties involved was grounded in terms of temporal discrepancy on
the level of cultural development and modernization. According to many, the „bon
sauvagé” was a direct reflection of a unspecific Neolithic community of first unnamed Europeans living somewhere in the midst of a distant history. In the eyes
of the Enlightenment philosophy followers, the „savage within” could be domesticated if only one would reject everything what was irrational, i.e. superstition,
magic, religion etc. – that is related to the past. One had to be oriented towards
a modernist future, where there was no place left for all of these peculiar artifacts
of the primitive past. Science, also social anthropology, was regarded as a tool for
this transition, as well its visual aspect was instrumentalized by the ideology of
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(forced) modernization. Obedience to this positivistic postulate was compulsory
and modern visual technology could help to overcome all obstacles. The birth of
visual ethnography is closely linked with the emergence of new media. It is conditioned by the means we are given by the very historical moment we live in. The
socio-cultural context of various approaches towards the visual is as much important as the pictures produced by visual ethnographers themselves. Building of
a significant and contextualized relation between the picture and the viewer might
be a key factor in reconstructing the critical trajectories of emergence of visual
anthropology and the basic modern visual paradigm in the study of culture.
The photographic journeys of Edward Sheriff Curtis in the American Wild
West by the end of 19th century deliver a good example how the construction of
the image of Native Americans was perceived not just by ethnographers, but also
by Curtis’s fellow Americans, entering modernity equipped with a set of technological and scientific lens, which could provide a sharper image and more focused
reflection of reality. Curtis’s photographs depict American Indians in what was
seen as their natural habitat – the great plains of the Mid West, pueblos of the
South West or the stony coastal beaches of Alaska scattered with totemic poles.
In a kind of mythological narrative Curtis is telling the story of the Sioux or the
Navajo in phrases consisting just from images – much emotional, appealing and
truly romantic in their esthetical and ideological level of interpretation. This does
not change the fact that his viewers expected these images to be real. They were
made in the heart of the American nation in its making, showing the slowly agonizing native tribes and cultures making room for a new Western civilization. So
did thought Curtis’s clients, like J.P. Morgan, who financed most of his expeditions. Although not a professional anthropologist, the American photographer influenced strongly through his works experts on Native American culture like his
co-worker and friend George Byrd Grinnell. Their fruitful cooperation had made
it possible to popularize a specific image (or simply a myth) of the Indians among
white Americans. On the other hand it had also made the foundation for wide
spread interest in the indigenous cultures.
Curtis’s work published in the years 1907–1930 as the twenty volumes titled
„The North American Indian” became without shadow of a doubt a almost instantly a success. Through placing the images in a carefully described stories telling the
life style of the Indians, Curtis managed to fill the image stills with life and simultaneously gain interest from his readers across the continent, as well from abroad.
The image of the Other, embraced by many, was slowly settling in the Western
world view as a given idea of Otherness. The exoticism applied towards that imagery was surely a necessary element for distinguishing between us and them. The
picture had won more of its contrast. Strongly technological Western world had
looked at the Other with a feeling of a lost innocence, nobility and pureness that
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we once had. Curtis photographs had reflected that belonging in a way, which is
even today regarded as highly esthetical. His photographs are often found and reproduced nowadays in a form of popular posters, t-shirts or even tattoos. For Curtis himself the American Indian was thus an excellent example of specific processes, which tackled all other indigenous groups and contributed to the vanishing
of their culture or sometimes physically the Indian groups themselves due to war,
starvation or disease brought by the colonizers. Indians of the South West became
against their will a symbolic recapitulation of the most violent side of !9th century
American history and of the cultural contacts between natives and the whites.
Rising dominance of the occidental view was recaptured by the American photographer by putting the Indians into imaginary frames of traditional culture. For
Curtis making pictures was somehow remaking history, or to be more specific –
his own view of a very particular past. A past, which had moved the indigenous
discourse into the area of made up Wild West imagery and not facts. Anthropological picture taking has been quickly transgressed into fictional picture making.
An interesting aspect of this approach is related to Curtis’s own method of work. It
is known, that every single evidence of modernization of the Indians was removed
from the frame, and he was also known for a careful preparation of the photo set
and making all Western artifacts (like clocks, tools or clothing) simply disappear.
This kind of falsification of image might be however conceptualized in reference
to the ideology behind it. His oddly understood perfectionism was at the same
time a moral postulate. He and some of his contemporaries was convinced of the
importance of rescuing the traditional Indian culture from vanishing. The Sioux or
the Navajo were themselves a „vanishing race” and the urgency of capturing precious moments of their genuine indigenous existence was as much important as
portraying those people’s life in terms acceptable and driven from the early Western anthropological theories of human cultural universalism. As an effect of this,
Curtis was reluctant to go into the specific of a particular example, instead making
general conclusions on all American Indians and expressing the idea, that „all native peoples were a homogenous culture” (Kennedy, 2001: 4).
In the light of Curtis work the ethnographic image became at that time an
object of a more or less obvious manipulation. Staging scenes by photographers
and movie makers for a better look in front of camera required an intervention in
the picture itself. Two, most known examples of manipulating the cultural reality,
are related to movies by Louis Buñuel, „Land without bread” and Robert J. Flaherty’s „Nanook of the North” and „Man of Aran”. The mentioned movies are early
20th century attempts to reflect not quite strict ethnographic data, but to provide
a general look on local European cultures and their folklore in an age of a spreading modernity. We may argue of course, that neither Buñuel nor Flaherty were
anthropologists in a strict sense of the word. But Buñuel, a surrealist filmmaker,
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and Flaherty a pioneer in film documentary, were using the same ethnographic
language for their different causes. Buñuel portrayed a local village on the SpanishPortuguese border operating with shock, disgust and moral provocation. Flaherty
on the other side, imitated anthropological fieldwork. His goal was to present the
universal struggle between man and nature. The Inuit family of Nanook had to
fight for its survival in the far north just like the Irish fisher family of the Aran Isles
had to undergo the final battle with the sea to maintain its economic existence.
Direct interference in the picture is in both cases visible in falsification of ethnographic data for the sake of an audience attracting narration.
Changing facts, arranging ceremonies and inserting objects from different
cultural contexts became fashionable. It turned into carefully constructed modus
operandi of visual anthropology in that time. Natural cultural situations and picturing every day life of people were transformed to a culturally acceptable aesthetics. Everything had to be just perfect for the Western eye. This affects also the work
of Curtis, criticized for obvious image manipulation at both levels – taking the
actual picture and post production. Removing modern material artifacts was for
Curtis and people of the modern age necessary for recapturing the true nature of
the Wild West, where civilization and tradition clashed. American Indians were
never wild enough with their horses and plumes, Pygmies of Congo never archaic
enough with their bows and stone axes, and the Trobriand Islanders never exotic
enough with their ceremonial masks and pearl necklaces. This iconography of otherness was interpreted as a symbolic triumph of civilization over savagery; a visual
domination taking place along military, political and economic conquest of nonWesterners. Colonialism has been extended in this manner into the visual sphere.
This problem, tackled by Edward Said in his book „Orientalism”, is even more
emphasized in the analysis by James Clifford of Marcel Griaule’s ethnographic
praxis in Africa in the 1930’s (Clifford, 1983). What is significant here, is that Griaule, a leading figure in French ethnology beside Michel Leiris, had developed
a specific concept of fieldwork – „a documentary system (governed by images of
collection, observation, and interrogation) and a initiatory complex (where dialogical processes of education and exegesis come to the fore)”. These two approaches
were perceived by Griaule as complementary. The shift from collecting the images
to understanding the meaning of it was a smooth transgression from the imperial
gaze to intercultural dialogue. During his Dakar-Djibouti and Mali missions Griaule collected a large number of photographs, which are now gathered in Musee de
L’Homme in Paris. These images were for him not just dead objects; a final product
of the anthropological fieldwork put in a static exposition. They might be brought
to life again by reconstruction of a cultural map of the human terrain. The cartographic metaphor is here accurate in the sense of Griaule’s work as a aerial spotter
before his ethnological career. In his case the colonial eye isn’t that harsh as Said
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would like to see. It is the absolute gaze from above. The visual data and observation has in the French scholar’s view much more potential to deliver an adequate
information on African cultures as interviews done in the field, according to him
an uncertain form of oral collaboration. Griaule points out the assumption, that
the image brings the „edge needed to provoke, control, and verify confessional discourses”. It delivers the clarity of cultural relations, and in the context of colonial
French rule over a large part of Africa this works both ways. Griaule observes and
photographs the Dogon, and, as he witnessed, the natives are following his every
step with their eyes. Nevertheless, this mutual observation was far from equality. It
was a drama of application of colonial power and forcing obedience. More a situation of George Orwell’s experience as a colonial police officer killing the infamous
elephant, than a Clifford Geertz’s participation in a Balinese cock fight. Compulsive capturing of the images was for Griaule the first step in a controlled process of
revealing culture’s hidden secrets.
With the decline of the colonial system, the vanishing of its traditional object
of interest (traditional societies), and the processes of globalization anthropology
shifted from the study of particular cultures in their local environments to questions on culture of a more philosophical nature. So did its visual sub-discipline.
Thus culture became an issue understood in terms of subjective experience of
the people captured on photographs and film. The experiment undertaken by Sol
Worth and John Adair in 1966 by handing out 16mm cameras to the Navajo Indians previously teaching them to use this equipment, has shown an existing gap
in what anthropologists see and what is perceived by their native interlocutors.
The same issue is raised in ethnographic cinema of Jean Rouch or Tim Asch.
However, the image of the Other today became blurred and dynamic. The more
we want it to stay still in the frame the more it is unreachable. The desire to get it
in order, to structurize the existing cultural phenomena by freezing the moment
on tape and to digitalize the visual data isn’t over yet. As we come to the question
why anthropology is still attached to this wishful thinking we may ask ourselves
if anthropology can be ever deprived of its eyes at all. Seeing is believing, as
visual recapturing of foreign rituals and customs brings them closer into our
own cultural home; makes the Other if not our close neighbor and friend, than
at least someone who’s way of living we acknowledge. The important difference
between today and early visualizations of cultures by Edward Curtis, Bronisław
Malinowski and later by Gregory Bateson and John Collier lies upon the ideology
behind ethnographic images. As Jean Rouch mentions in one of the interviews
visual anthropology shares an uncertain future, but it will survive as long the
production of ethnographic imagery does not become purely technical and will
maintain its link to reality. Symbols are meaningless without the practice which
puts them in motion. The practice of anthropology is what anthropologists do
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as James Peacock says. The practice of the image is to be seen and the visions of
culture delivered by anthropology perform still quite well despite their more or
less obvious limitations.
Today visual anthropology (ethnography) is a well established sub-discipline
with a wide range of interest areas and a rich cognitive toolbox. Visualizing ethnographic knowledge is regarded as an important and often necessary part of the
enterprise even today by a large group of fieldworkers. This omni-presence of the
„visual” in anthropology is certainly an effect of the past debates and polemics on
the nature of the anthropological work and its object of study, but it is also the
consequence of the anthropological practice itself. The act of cognition is always
linked with the senses. Understanding how the cultural „Other” thinks, acts and
feels involves the sensory machinery we all posses and allows it to establish a close
relation to what is out there by seeing, smelling, touching and hearing. Of course
these senses may function both ways; they shape our image of reality through delivering empirical data our minds are able to process, but on the other hand due
to their imperfection they are a boundary we will probably never cross. Human
beings are sentenced therefore to life in the sensory „Panopticon” of seeing other
and ourselves through the bars of social roles, cultural values and institutions. In
this context the visual aspect of „doing” anthropology in the field is related to the
somehow esthetic evaluation of these fields of our existence and a visual translation into our own terms, symbols and metaphors. We simply cannot leave behind
what is culturally determined. Our cultural glasses are accompanying us through
all stages of life and in all of our actions, shaping them through motivating agency
on the basis of particular cultural ideologies.
Being aware of our ethnocentric evaluation and culturally limited worldview
is certainly new to some researches, and surely not widely accepted in the public
sphere in countries with w homogenous cultural structure (or rather a popular
view of a national monolithic community), which is very much the case of Poland
for example. The aim of anthropological research in this case is often to highlight
the real cultural diversity of these societies, carefully hidden by recent history (in
Eastern Europe the time of the communist regimes), as well contemporary or future processes which will involve these societies to confront and acknowledge the
presence of the „Other”. Visualizing cultural diversity makes probably the attempts
to apply anthropological knowledge a much easier task, or at least it allows to make
the first move in the right direction.
Bringing together again anthropology and the field through the visual component has to include the vast discourse, which is being associated with this issue. As
methodology of visual anthropology has gained much attention through works of
such authors like Sarah Pink, Jay Ruby, Marcus Banks, or John Collier its theoretical foundations are still at stake. The visual discourse is in this scientific domain
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scattered with polemical debates on what anthropology is allowed to do, and what
should be left as it is. Its a key issue in today’s anthropology, and not just in relation to its visual sphere. Subjective engagement of the researcher when conducting
fieldwork is regarded by some as a unnecessary and dangerous, thus leading to falsification of ethnographic data. Our own eyes cannot be trusted anymore. A radical disconnection is needed, a groundbreaking de-visualization of anthropology,
which could save the day (scientific objectivism) – as some of those critics say.
This kind of critique however does not see the close link of contemporary cultural
processes with the visual basis. The presence of new media and visual technologies
seem to expand the range of references of human agency in contemporary culture,
especially when we speak of its global character. If the postulated de-visualization
would be considered as a part of modern anthropology it might find some attention among those scholars, who are fundamentally grounded in the mentioned
above critical issues. If seeing the „Other” equals believing in our anthropological
knowledge it also means, that the awareness of the limitations to our scientific eyes
is as much important as the effort to produce a paradigm, that does not impose
any power onto the people’s lives in terms of repression and dominance as it has
in the past.
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Zobaczyć znaczy uwierzyć.
Antropologiczne spojrzenia na kulturę
Streszczenie
Wizualny aspekt kultury, rozumianej w jej najszerszym z możliwych sensów, od dawna jest
przedmiotem dociekań naukowych. Uwaga ta odnosi się do szczególnego wymiaru badań
nad wizualnością, realizowanych w ramach paradygmatu antropologicznego. Jakkolwiek jego
granice są dziś płynne i cechuje je swobodne przenikanie się określonych tradycji badawczych,
to możemy z dużą dozą pewności wskazać na wyraźny historyczny ciąg myśli o charakterze
antropologicznym, który odnosi się bezpośrednio do kulturowych kontekstów otaczających
sferę zmysłową. W szczególności uwaga zostaje skupiona na relacjach łączących obszar szeroko
rozumianej wizualności i kultury. W przypadku antropologii jest to fakt znaczący, zwłaszcza że
dyscyplina ta od dawna zajmuje się problemem miejsca obrazu oraz samego aktu spojrzenia
w przestrzeni kulturowej. Spojrzenie stanowi swoisty akt mowy, podczas której artykułowane
są partykularne kody kulturowe. W optyce antropologicznej kluczowe wydają się jednak te,
które określają „Innego” w terminach odmienności kulturowej, językowej czy też niekiedy
wręcz biologicznej (rasowej). Specyfika wiedzy etnograficznej opiera się zatem często na
zapośredniczonym poprzez zmysł wzroku poznaniu tego, co obce, dzikie i nieprzeniknione.
Kolejnym logicznym krokiem jest zatem ujarzmienie „Innego” w kategoriach naszej własnej
kultury, a narzędziem tego rodzaju hegemonii staje się sfera zmysłowa.
Od czasów greckich i pism Herodota wizualne przedstawienia odmienności kulturowej
zyskiwały na znaczeniu. Jest to fakt tym istotniejszy, iż w czasach antyku obraz związany był
silnie z obiektem na nim przedstawianym. Relacje pomiędzy wizualnym obiektem a patrzącym
miały charakter magiczny, w którym to patrzący włada niepodzielnie nad pokonanym
w bitwie wrogiem, demonem lub dzikim zwierzęciem. Historyczne zmiany, jakie dokonały
się w świecie zachodnim, pociągnęły za sobą także transformację miejsca obrazu w kulturze.
Dyskursy religijne wieków średnich umocniły przekonanie, iż obraz łączy z rzeczywistością
fizykalną niewidzialna nić, której siła tkwi nie w porządku ludzkim, lecz nadprzyrodzonym.
Ikoniczny charakter wizji potępienia i zbawienia, prezentowany wiernym poprzez sztukę
chrześcijańską, trwale zakorzenił się w zbiorowej świadomości mieszkańców Starego
Świata i utrwalił jednocześnie antropologiczne dociekania w manierze etnocentrycznego
przeświadczenia o wyższości europejskiej kultury nad tym, co leży poza granicami Europy.
Początkowo antropologia współuczestniczyła w kształtowaniu się zachodniego schematu
myślenia o wizualności na zasadzie dostarczania uprawomocnienia moralnej oceny różnic

KSE_2(4)2013s_9-64_.indd 20

2014-06-26 09:05:10

Seeing is Believing. Anthropological Visions of Culture

21

kulturowych. Wpisywała się tym samym w dyskurs kolonialny, typowy dla kontekstu rodzenia
się nowoczesności w dobie militarnej, politycznej i technologicznej przewagi Zachodu.
Pozaeuropejska sztuka „prymitywna”, wystawiana w galeriach i muzeach Londynu lub Paryża,
stanowić miała egzemplifikację dawno utraconej niewinności i stanu „szlachetnej dzikości”.
Narzędziem eksponowania obrazu „szlachetnego dzikiego” stała się nierzadko instrumentalnie
traktowana egzotyka. Naturalizowanie kategorii różnicy kulturowej w tym względzie znalazło
swój najbardziej skrajny wyraz między innymi w muzealniczej koncepcji „ludzkiego zoo”,
popularnej pod koniec XIX wieku formy przedstawiania zróżnicowania etnicznego świata
w postaci stereotypowych wizualizacji egzotycznych plemion i ludów prezentowanych w ich
„naturalnym” środowisku.
W podobny sposób wizualność poddawano uprzedmiotowieniu w Stanach Zjednoczonych, zmagających się w tym samym czasie z problemem oporu asymilacyjnego tubylczych
Amerykanów. Obrazy północnoamerykańskich Indian prerii, przedstawione na serii fotografii
autorstwa Edwarda Sheriffa Curtisa, zyskały status ikonicznych odniesień tak dla wielu Amerykanów, jak i ludzi zafascynowanych wysublimowaną estetyką kultur indiańskich. Manipulacja
obrazem, charakterystyczna dla warsztatu Curtisa, nie przesłaniała jednak potrzeby czerpania
z jego zdjęć wiedzy etnograficznej dla osób jedynie fragmentarycznie obeznanych z dyskursem
wczesnej antropologii.
Nie tylko fotografia odegrała znaczącą rolę w procesie kształtowania się dyskursu antropologicznego, a później także wyłonienia się antropologii wizualnej. Ważnym elementem obrazowania rzeczywistości stała się także kinematografia. Filmy o charakterze protoetnograficznym, takie jak „Nanuk z Północy” Roberta J. Flaherty’ego i „Kraj bez chleba” Louisa Buñuela
ukonstytuowały dyskurs antropologiczny w szerokim kontekście kultury popularnej początku
XX wieku. Ich bezsporny wpływ na masową wyobraźnię widzów oraz przystępny język walnie przyczyniły się do zakorzenienia przekonania o dostarczaniu przez tego typu obrazy etnograficznej prawdy. Zafałszowania rzeczywistości dokonane przez Flaherty’ego i Buñuela w ich
filmach były w tym świetle jedynie nieistotnym brakiem naukowej wiarygodności, która dla
przeciętnego widza była zbędna.
Antropologia wizualna stała się z biegiem czasu swoistą odpowiedzią na konieczność
ukazania rzeczywistości kulturowej taką, jaka jawi się nie tylko zachodnim twórcom filmowym
czy fotografom, lecz również ludziom przedstawianym na tych obrazach. Zwrot w stronę tak
zwanego „tubylczego punktu widzenia” powoli zyskiwał na popularności w antropologii i innych
naukach społecznych w ramach kierunków interpretacyjnych i tekstualnych. Tym jednak, co
charakteryzuje współczesną antropologię wizualną, jest położenie nacisku na ukazanie związku
sfery wizualnej z budowaniem uwarunkowanej kulturowo sfery światopoglądowej opartej na
określonych procesach poznawczych. Te zaś są nadal bezpośrednio związane z operowaniem
obrazem jako elementem łączącym świadomość z poznawaną rzeczywistością.
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Kuszak Kinga, Paradoksy komunikacji szkolnej – rozważania na temat wybranych ograniczeń rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczniów we współczesnej szkole [The Paradoxes of Classroom Communication. On Selected Limitations of Communicative Competence Development in Contemporary School
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The article points to the features of classroom communication which hinder the development of students’ communicative competences. The author
describes the paradoxes of classroom communication reflected in the fact
that the teachers enjoy significantly more rights and privileges than the students with regard to both the form and the content of the messages they
express, as well as the paradoxes stemming from the artificial, formalized
language present in the classroom, which actually hinders the development of communicative skills.

Wprowadzenie
Obecnie można zauważyć tendencję do ujmowania kompetencji komunikacyjnej
jako swoistego „tworu wielowymiarowego” (Kielar-Turska, 1994: 102), składającego się z różnych kompetencji szczegółowych, mieszczących się nie tylko w sferze języka, pozwalających na praktyczną realizację różnych typów aktów mowy.
Podkreśla się, że w procesie komunikowania się z innymi nie wystarczą wyłącznie
kompetencje językowe, rozmówcom potrzebny jest też szereg innych umiejętności, które można określić jako perspektywę poprzeczną. Rozwijają się one w przestrzeni życia jednostek. Najintensywniej proces ten przebiega w dzieciństwie, przy
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czym w pierwszych okresach rozwojowych widoczne są zmiany ilościowe, w okresie od późnego dzieciństwa dominują natomiast zmiany o charakterze jakościowym, które możemy określić jako perspektywę podłużną.
Przyjmując perspektywę poprzeczną, wśród elementów składających się na
kompetencję komunikacyjną można wyłonić następujące kompetencje: werbalną,
niewerbalną, symboliczną, poznawczą, korekcyjną, społeczną, emocjonalną, kulturową, metakomunikacyjną, pragmatyczną i metapragmatyczną. Podkreślić należy, że wszystkie one wzajemnie się przenikają i wyraźne zarysowanie ich granic tak
w teorii, jak i praktyce komunikacji jest trudne. Spróbuję jednak dokonać takiego
rozgraniczenia poszczególnych elementów składowych.
Tabela 1. Kompetencje składowe kompetencji komunikacyjnych (źródło: Kuszak 2011)1
Kompetencja
składowa

Charakterystyka kompetencji

1

2

Werbalna
(językowa)

Umiejętność formułowania komunikatów za pomocą słów, które mieszczą
się w normie artykulacyjnej, gramatycznej, odpowiadają zasadom składni
(w przypadku formy pisanej zasadom ortografii i interpunkcji), wyraża się
też umiejętnością budowania rozbudowanych wypowiedzi, jednocześnie
bogatych w środki językowe, które czynią wypowiedź barwną i jednocześnie precyzyjną. Kompetencja werbalna uwarunkowana jest między innymi
odpowiednim zasobem słów, jakie jednostka potrafi użyć w różnorodnych
sytuacjach życia codziennego.

Niewerbalna

Umiejętność korzystania w procesie komunikacji ze środków pozajęzykowych, statycznych i dynamicznych właściwości ciała, które pozwalają
na osiągnięcie celu, jakim jest skuteczne porozumiewanie się. Najczęściej
wskazuje się tu na znaczenie gestów dookreślających (gesty, mimika, przestrzeń itp.), pozwalających na nadanie komunikatowi określonej ekspresji,
podkreślenie znaczenia informacji werbalnej. Jest to także umiejętność interpretowania komunikatów niewerbalnych nadawanych przez inne osoby
zgodnie z pewnym przyjętym kanonem znaczeń.

Symboliczna

Zdolność nadawania, rozumienia i interpretacji symboli, umiejętność
rozumowania symbolicznego i posługiwania się symbolami (słowo jako
symbol, metafora jako symbol, rozwiązywanie i tworzenie rebusów, interpretowanie żartów językowych, formułowanie puenty, wyjaśnianie znaczenia metafor, przysłów itp.). Dysponowanie kompetencją symboliczną jest
możliwe dzięki istnieniu teorii umysłu, jak podkreśla I. Kurcz „tylko dzięki
niej potrafimy rozstrzygnąć, kiedy użytego słowa nie należy interpretować
dosłownie”. W przeciwnym razie poza naszym zasięgiem pozostaje rozumienie ironii i metafor. Kompetencja ta zawiera elementy kompetencji
werbalnej (np. słowo jako symbol, znak graficzny jako symbol) i niewerbalnej (gest jako symbol).

1
W niniejszym opracowaniu dokonuję pewnego uściślenia i uporządkowania kompetencji,
wskazując kategorie obszerniejsze, zawierające elementy kompetencji szczegółowych i pokazujące
współistnienie określonych kompetencji.
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Poznawcza

Mówimy o niej wówczas, gdy jednostka potrafi podjąć działania w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb poznawczych, np. gdy odczuwa lukę
informacyjną, nie potrafi znaleźć odpowiedzi w systemie osobistej wiedzy,
wówczas poszukuje jej, na przykład kierując pytania w stronę innych osób.
Kompetencja poznawcza przejawia się również w tym, że nadawany przez
nią komunikat pozwala odbiorcy zorientować się w temacie i treści przekazywanych informacji (wyczerpywalność wypowiedzi). Tutaj zwraca się też
uwagę na umiejętność zadawania pytań i poszukiwanie przyczyn działań
innych ludzi, zjawisk, sytuacji itp. Kompetencja poznawcza jest ściśle związana z kompetencją werbalną.

Społeczna
(interpersonalna)

Związana jest z funkcjonowaniem jednostki w rozmaitych sytuacjach
społecznych, w kontaktach z różnymi osobami (sytuacja dyskursu),
wiąże się z umiejętnością dostosowania komunikatu do poziomu, możliwości i potrzeb rozmówcy oraz typu relacji między nadawcą a odbiorcą komunikatu (osoba bliska, znajoma, osoba nieznana). Konieczne jest
więc dysponowanie teorią umysłu drugiego człowieka (na tę kwestię
zwraca się uwagę w wielu współczesnych badaniach), czyli zdolnością do
przyjmowania perspektywy innych osób. Teoria umysłu, co podkreśla I.
Kurcz, nie jest raz daną i niezmienną właściwością umysłu ludzkiego, ale
podlega zmianom i wpływom społecznym. Warunkuje ona powodzenie
w relacjach interpersonalnych. Kompetencje społeczne pozwalają też na
funkcjonowanie językowe charakterystyczne dla określonej roli społecznej, na przykład przywódcy, organizatora aktywności innych, negocjatora, doradcy, nauczyciela, ucznia itp. Kompetencja ta jest ściśle związana
z kompetencją werbalną i niewerbalną i stanowi element szerzej ujmowanej kompetencji kulturowej.

Socjolingwistyczna Związana z komunikacyjnym zachowaniem się wyznaczonym przez okre(kulturowa)
ślone normy kulturowe, wynikająca z kontekstu funkcjonowania jednostki, na przykład przestrzeganie określonych zasad komunikowania się
obowiązujących w danej kulturze czy sytuacji komunikacyjnej (sposób
komunikowania się w klasie, w środkach komunikacji miejskiej, w kinie,
muzeum, podczas spotkania towarzyskiego). Kompetencja ta przejawia się
w używaniu, rozumieniu i właściwym (zgodnym z przyjętymi zasadami)
interpretowaniem specyficznych zwrotów i rytuałów w sytuacjach komunikacyjnych, stosownie do cech rozmówcy. Kompetencja kulturowa zawiera
w sobie kompetencję społeczną i esmocjonalną, które ujmuję jako kompetencję bardziej szczegółowe, gdyż ich przejawy obserwuje się zazwyczaj
w sytuacji bezpośredniej konfrontacji z partnerem w sytuacji dialogu, choć
nie wyłącznie.
Emocjonalna
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Korekcyjna
(korygująca)

Umiejętność poprawienia własnej nieprawidłowej, niejednoznacznej wypowiedzi oraz dostrzegania i skorygowania błędnej, niejednoznacznej wypowiedzi rozmówcy i odwoływania się do obowiązującej normy. Wypowiedzi korygujące, tak zwane „akty naprawiania konwersacji”, które są istotne
dla utrzymania spójności rozmowy, pozwalają na wyjaśnienie nieporozumień i dzięki temu umożliwiają dalsze prowadzenie sensownej wymiany.
Ta kompetencja jest ściśle związana z kompetencją werbalną i kompetencją
społeczną.

Metakomunikacyjna

Zdolność do komunikowania o treści i procesie komunikacji, a także refleksja nad własnym komunikowaniem się. Jest związana z innymi kompetencjami szczegółowymi.

Pragmatyczna
Związana z praktycznym funkcjonowaniem w relacjach komunikacyjnych
i metapragmatyczna z innymi ludźmi – używania języka (komunikacja) w określonym celu i rozumienie celowości tego użycia. Kompetencje te wyrażają się umiejętnością
formułowania właściwych w danej sytuacji aktów mowy, a więc: stwierdzeń,
dyrektyw, zobowiązań, autoekspresji i deklaracji w trakcie relacji komunikacyjnych z innymi ludźmi. Są związane z kompetencjami kulturowymi,
społecznymi, emocjonalnymi, werbalnymi i niewerbalnymi.

Biorąc pod uwagę złożoność kompetencji związanej z komunikowaniem się
w relacjach społecznych, w swoich dalszych rozważaniach będę posługiwała się
pojęciem kompetencji komunikacyjnych (Kuszak, 2011). Dysponowanie wyłonionymi tu kompetencjami jest konieczne w każdej interakcji z drugim człowiekiem.
Szczególnego znaczenia nabierają powyższe kompetencje w sytuacji, kiedy jednostka wchodzi w skomplikowaną sieć relacji z osobami o różnym statusie społecznym i doświadczeniu. Istotne staje się wówczas posługiwanie się odpowiednim zasobem słów oraz umiejętność ich ujęcia w czytelną dla odbiorcy, poprawną
pod względem składni wypowiedź, ale też rozumienie symboliki pewnych słów
i określeń, rozumienie i formułowanie pożądanych komunikatów niewerbalnych
(spójnych z komunikatem werbalnym), refleksja nad czytelnością, przejrzystością
własnej wypowiedzi i analiza jej klarowności z perspektywy odbiorcy, umiejętność
skorygowania w nadanym przez siebie komunikacie elementów nieczytelnych dla
odbiorcy lub błędnych itp.
Miejscem nawiązywania relacji z ludźmi dysponującymi różnym doświadczeniem komunikacyjnym i rozwijania kompetencji związanych z komunikowaniem się z innymi powinna być, jak się powszechnie uważa, szkoła. Wkraczając
w przestrzeń szkoły, dziecko powinno mieć możliwość skonfrontowania w nowych sytuacjach swoich dotychczasowych kompetencji i okazję do uczestniczenia
w różnorodnych sytuacjach sprzyjających ich rozwijaniu i doskonaleniu w celu
ukształtowania takiego ich poziomu, by możliwe stało się satysfakcjonujące (z perspektywy jednostki) funkcjonowanie w zróżnicowanych relacjach komunikacyjnych poza środowiskiem domowym i szkolnym. Zadaniem szkoły jest przecież

KSE_2(4)2013s_9-64_.indd 26

2014-06-26 09:05:11

Paradoksy komunikacji szkolnej

27

przygotowanie młodego człowieka do aktywnego, zaangażowanego uczestniczenia w relacjach komunikacyjnych mniej lub bardziej formalnych, w przestrzeni
publicznej, społecznej, a także prywatnej. Należy jednak z pewnym niepokojem
dostrzec dane sugerujące, iż funkcjonowanie w środowisku szkolnym sprzyja
kształtowaniu specyficznie wąsko skanalizowanych zachowań komunikacyjnych
uczniów zamiast służyć ich rozwijaniu i doskonaleniu. Tę kwestię zamierzam rozwinąć w dalszej części swoich rozważań.

Edukacja w szkole
– przyswajanie szkolnego kodu komunikacji
Jednostka, która wkracza w przestrzeń szkoły, ma już określone doświadczenia
związane z komunikowaniem się z osobami z jej najbliższego otoczenia. Mogą one
być bogate i różnorodne, ale mogą też być ograniczone do komunikacji z osobami
z najbliższej rodziny i stosunkowo mało zróżnicowane. Basil Bernstein w sformułowanej przez siebie koncepcji kodów zauważył, że określony kod (zasób słownictwa, struktury gramatyczne, kategoryzacje pojęciowe itp.) jest narzędziem, za pomocą którego jednostki konstruują nowe rzeczywistości, ale może on też stanowić
dla nich swoiste ograniczenie (Bielecka-Prus, 2010: 94). Podkreślił, że określone
relacje społeczne determinują ściśle określony sposób komunikowania, zaś mowa
powiązana jest ze specyficznymi relacjami społecznymi w następujący sposób:
struktury społeczne kładą nacisk na różne aspekty potencjału językowego, wywierają wpływ na sposób mówienia, który jest nośnikiem określonej kultury, tworzy
dla jednostki określone wymiary istotności (Bielecka-Prus, 2010: 33). Zwrócił on
uwagę, że niektóre osoby mają dostęp do dwóch typów kodu „i w zależności od
stopnia formalizacji kontekstu wybierają ze swojego potencjału językowego odpowiedni typ” (Bielecka-Prus, 2010: 41). Według Bernsteina podjęcie edukacji
szkolnej wymaga od jednostek umiejętności „zmiany w kodzie” (Bernstein, 1990:
113). Zmiana ta dotyczy głównie poszerzenia zasad relacji z innymi o ocenianie.
Zauważył też, iż system szkolny wymaga od uczniów, by posługiwali się specyficznym kodem (stylem) – wypracowanym, by tworzyli wypowiedzi uogólniające, abstrakcyjne, posiadające wartość uniwersalną. Można więc oczekiwać, że
zmiana kodu będzie łatwiejsza dla dzieci, które mają dostęp do różnych kodów,
i, w konsekwencji, zróżnicowane i bogate doświadczenia. Można więc, odwołując się do tej teorii, zauważyć, że pewnej części uczniów łatwiej jest sprostać wymaganiom szkolnym (opanować kod obowiązujący podczas lekcji), podczas gdy
inni muszą włożyć wysiłek, by opanować kod (język) obowiązujący w przestrzeni
szkolnej. Także, zdaniem Christiana Baylona i Xaviera Mignota, łatwiej pokonują
próg szkolny osoby wyposażone w jednostkową umiejętność zmiany kodów jako
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wyniku dysponowania „bogactwem różnorodnych stylów”, którymi jednostki
„żonglują w zależności od poszczególnych celów komunikacyjnych” (Baylon, Mignot, 2005: 266). Można zatem powiedzieć, że w środowisku szkolnym przewagę
zyskują ci uczniowie, którzy cechują się większym bogactwem i różnorodnością
doświadczeń komunikacyjnych i wynikających z nich kompetencji komunikacyjnych, a więc tacy, którzy spośród dostępnego im repertuaru różnych zachowań
językowych i komunikacyjnych potrafią wybrać takie, które w danym momencie
okazują się najbardziej pożądane i wartościowe. Potrafią też skorzystać z najbardziej efektywnych w danej sytuacji komunikacyjnej i jednocześnie najbardziej pożądanych społecznie środków wyrażania treści.
Robert Calfee i Sarah Freedman, analizując język uczniów, doszli do wniosku,
że istnieje nie jeden, a dwa typy języków szkolnych:
1 – formalny, którym uczniowie uczą się posługiwać podczas lekcji. Jest to
język wysoce klarowny, niezależny od kontekstu sytuacyjnego, logiczny, objaśniający, którego istotę odzwierciedla następujące określenie „w szkole mówimy całym zdaniem”. Sposób wykorzystania języka podczas lekcji jest inny niż utrwalony
we wcześniejszym doświadczeniu jednostki. Dotychczas język dziecka był narzędziem pozwalającym na spontaniczną wymianę z innymi osobami – zasadniczo
służył więc celom komunikacyjnym. Aby osiągnąć powodzenie w szkole, dziecko
musi nauczyć się nie tylko efektywnie komunikować się z innymi, ale koncentrować swoją uwagę na samym języku i na procesie własnego myślenia. Musi stać się
zdolne do kierowania własnymi procesami myślowymi i komunikacyjnymi w sposób uwzględniający perspektywę nauczyciela. Nierzadko jest też zmuszone do powściągania własnych reakcji werbalnych, powinno bowiem werbalizować tylko to,
co ma bezpośredni związek z tematem lekcji. Oczekuje się od niego, że będzie nie
tylko mówić, ale też decydować, co powiedzieć, zgodnie z narzuconym mu schematem wypowiedzi. Wymaga się, że będzie nie tylko odnosić się do wypowiedzi
innych osób, interpretować komunikaty sformułowane przez innych, ale będzie
potrafiło oceniać możliwe interpretacje;
2 – nieformalny – wysoce domyślny, zależny od kontekstu, intuicyjny, sekwencyjny, często uproszczony, dominuje podczas przerwy, zdecydowanie bliższy wcześniejszym doświadczeniom komunikacyjnym jednostki. Bogaty w kolokwializmy,
zdrobnienia, zgrubienia, elementy gwarowe, a także popularne w ostatnich latach
anglikanizmy.
W przestrzeni klasowo-lekcyjnej obowiązuje zazwyczaj ten pierwszy – formalny, przewagę zyskują zatem ci uczniowie, którzy dysponują umiejętnościami możliwie elastycznego „wpisania się” w narzucony wzorzec komunikacji. Swoje dalsze
refleksje skoncentruję zatem na formalnym komunikowaniu się podczas lekcji
i podejmę próbę przyjrzenia się specyfice komunikacji w środowisku szkolnym.
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Cechy komunikacji szkolnej
Komunikacja w klasie szkolnej jest przedmiotem wielu badań i analiz teoretycznych, gdyż, jak się podkreśla, pełni dwojaką funkcję: „jest czynnikiem kształtującym relacje wewnątrzklasowe i panującą w klasie atmosferę oraz modelującym
nawyki komunikacyjne u dzieci” (Jachimowicz, 2009: 98). Mówiąc o kodzie obowiązującym w trakcie lekcji, należy spojrzeć na niego w szerszej perspektywie relacji o wysokim stopniu sformalizowania, przy założeniu, że kod językowy jest,
jak to ujmuje Em Griffin, „systemem utworzonych społecznie symboli i znaczeń,
założeń i reguł odnoszących się do zachowania komunikacyjnego” (Griffin, 2003:
459). W klasie szkolnej kontakt pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz uczniem
a innymi uczniami jest kontaktem instytucjonalnym, zawiera cechy komunikacji
oficjalnej i wymaga respektowania określonych zasad organizujących tę komunikację, co znacząco determinuje sposób użycia języka, sprowadzając go często do
swoistego rytuału językowego.
W literaturze pedagogicznej eksponuje się następujące cechy komunikacji
szkolnej realizowanej podczas lekcji:
− jest indywidualna i układa się w ciągi: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-uczniowie, uczeń-uczeń;
− jest grupowa, przebiega jako seryjne pytania i odpowiedzi formułowane na
identyczny temat, przy czym, co należy podkreślić, „nauczyciel nie rozdziela głosu
sprawiedliwie pomiędzy uczniów” (Nowicka, 1999: 22);
− jest komunikacją kulturową, charakteryzującą się głównie odtwarzaniem
kultury i przywiązaniem do autorytetu i podręcznika, zaś podręcznik „porządkuje wiedzę zgodnie z wyraźnie nakreślonym schematem postępów w nauczaniu,
dostarcza jednoznacznych kryteriów, usuwa niepewności i ukryte hierarchie. Dostarcza dziecku w każdej chwili informacji co do miejsca, które zajmuje ono wobec
innych pod względem postępów w nauce. Jest wobec tego milczącym medium,
które stwarza warunki do rywalizacji” (Bernstein, 1990: 104);
− jest komunikacją ustną lub pisemną, na lekcji realizowaną w formie komunikacyjnego działania;
− jest niewerbalna (wykorzystuje elementy niewerbalne towarzyszące wypowiedzi lub ją poprzedzające) – rytuał językowy, który charakteryzuje się tym, że
każdy uczestnik sytuacji komunikacyjnej dokładnie wie, co ma powiedzieć, a nauczyciele oczekują od uczniów stosownej gotowości do zabrania głosu;
− jest asymetryczna i przejawia się w postaci pytań nauczyciela i braku pytań ze strony ucznia, co w praktyce oznacza przekształcenia dialogu w monolog
nauczyciela (Rittel, 1994, s. 56–57), podczas którego uczeń przekonuje się, że „nikogo nie interesuje, co on myśli naprawdę” (Klus-Stańska, Nowicka, 2005: 104).
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Asymetria relacji przejawia się także w tym, że, uczniowie nie mają możliwości
sformułowania dłuższych wypowiedzi, a stawiane przez nich pytania dotyczą uzyskania zgody nauczyciela na aktywność, akceptacji, ewentualnie wyjaśnienia (Nowicka, 2012: 199);
− jest dyrektywna i sterowana przez nauczyciela (wybór przedmiotu komunikacji, osób biorących udział w procesie komunikowania);
− dominuje monolog lub dialog, którego „treść jest relatywnie nieistotna
w tym sensie, że znaczenia są ustalane poza uczniem” (Klus-Stańska, 2005: 109);
− jest ograniczona przez określoną aranżację przestrzeni (tradycyjny układ
ławek szkolnych kanalizuje aktywność komunikacyjną uczniów do i od nauczyciela, więc czyniąc komunikację pionową i publiczną, a każda wypowiedź wymaga uwagi wszystkich obecnych. Uczniowie „powinni wykazywać się sprawnością
w nawiązywaniu rozmowy i kontynuowaniu jej zgodnie z intencją nauczyciela”
(Nowicka, 1999: 23).
Wspomniane powyżej elementy komunikacji podczas lekcji są rezultatem
przyjętego przez nauczyciela, zazwyczaj autorytarnego stylu komunikowania się
z uczniami. Na podstawie analizy częstotliwości występowania poszczególnych
zachowań w relacjach nauczyciel – uczniowie można powiedzieć, że język w przestrzeni klasy służy zasadniczo do sprawowania władzy i zachowania porządku,
przekazywania instrukcji, jest też narzędziem do opanowania wiedzy i poznania
kultury, rzadko służącym rzeczywistemu porozumiewaniu.

Paradoksy komunikowania się szkolnego
Wiele zachowań komunikacyjnych występujących w sytuacjach szkolnych nie
ma miejsca w „normalnym kontakcie równorzędnych partnerów” (Janowski,
1995: 124). Paradoksy szkolnej komunikacji wyrażają się tym, że nauczycielowi
przysługuje zdecydowanie więcej praw i przywilejów dotyczących tak formy, jak
i treści formułowanych komunikatów w porównaniu z uczniami, wobec których
obowiązują „ostre zasady dystrybucji komunikatów” (Klus-Stańska, Nowicka,
2005: 79).
Brak równowagi w relacji nauczyciel – uczeń przejawia się w następujący
sposób:
− nauczyciele mówią dzieciom, kiedy i o czym mają mówić oraz kiedy przestać, a także informują ich, jak dobrze mówili (Cohen, Manion, Morrison, 1999:
258). W konsekwencji uczniowie przyswajają powielony obraz świata zamiast wyrażać indywidualny;
− nauczyciel (w przeciwieństwie do ucznia) ma prawo do używania języka w celu metakomunikacji. Michael Stubbs wyróżnia następujące wypowiedzi
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nauczycieli, których zadaniem jest udzielenie informacji o porozumiewaniu się:
podtrzymywanie i ukierunkowywanie uwagi, kontrolowanie i nadzorowanie wypowiedzi uczniów, potwierdzanie zrozumienia, podsumowywanie tego, co było
omawiane, definiowanie, redagowanie i precyzowanie, poprawianie wypowiedzi
uczniów, określanie celu mówienia (Janowski, 1995: 123–124);
− nauczyciel może sformułować dowolny komunikat, np. werdykt twoja wypowiedź zasługuje na ocenę negatywną, polecenie otwórzcie zeszyty i przepiszcie
zadanie; prawa do takiej wypowiedzi całkowicie pozbawiony jest uczeń, także dyrektywę, np: powtórz jeszcze raz i mów wyraźniej (Janowski, 1995: 124). „Dyrektywność wyraża się w dużym nasileniu uwag dyscyplinujących (…) Bartek, usiądź!
Kamil, zamknij ćwiczenia z matematyki” (Nowicka, 2010: 180). Nowicka na podstawie badań własnych stwierdziła, iż „nauczycielki niejako «oplątywały» dziecko
siecią szczegółowych nakazów i zakazów dotyczących ich zachowania i egzekwowały ich wyknanie” (Nowicka, 2010: 164);
− nauczyciel jest upoważniony do „traktowania wypowiedzi uczniów jako
elementu łamigłówki, którą próbuje ułożyć. Nie jest dla niego ważna osobna egzystencja tych wypowiedzi, może je ignorować lub przekształcać tak jak chce, może
je przedstawiać jako wyraz wzajemnego rozumienia się lub określać jako nieporozumienie” (Janowski, 1995: 126), co w sposób jednoznaczny pokazuje, że władza
nad komunikowaniem znajduje się po stronie nauczyciela. W tej sytuacji to uczeń
nieustannie stara się dopasować do nauczyciela, by uczynić swoją wypowiedź odpowiadającą narzuconym mu wymaganiom;
− nauczyciel ma prawo użyć humoru jako broni przeciwko uczniom. „Gdy
nauczyciel mówi coś, co ma być dowcipne, musi on jakoś określić sytuację jako nadającą się do powiedzenia czegoś śmiesznego. To samo czyni audytorium i osoby
będące celem dowcipu. Wynik «określania» sytuacji przez audytorium nie zawsze
musi być taki sam, jak wynik określania dokonanego przez nauczyciela” (Janowski, 1995: 126), szczególnie w sytuacji, gdy humor wykorzystany jest przeciwko
uczniowi/uczniom;
− nauczyciel ma prawo sformułować wypowiedź sarkastyczną (ironiczną,
z mniej lub bardziej ukrytą drwiną), której obiektem jest uczeń/uczniowie. Drwina zawarta w wypowiedzi nauczyciela ma podkreślić jego władzę nad uczniami
lub jest „chęcią wzięcia odwetu na uczniu” (Janowski, 1995: 133), natomiast sarkazm w wypowiedzi ucznia odczytywany jest jako przejaw braku kultury;
− nauczyciel może wyrażać swoje niezadowolenie, a nawet irytację wobec wypowiedzi ucznia, irytacja w głosie ucznia jest przejawem lekceważenia nauczyciela
i szkoły;
− nauczyciel może wyrazić lekceważenie dla treści i formy wypowiedzi ucznia,
tego samego nie wolno uczynić uczniowi. Jego zadaniem jest zaakceptować zarówno treść, jak i formę komunikatu;
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− nauczyciel ma prawo egzekwować wypowiedź od ucznia zgodną z przyjętym przez niego zamysłem, co niejednokrotnie jest sprzeczne z tym, co chce powiedzieć uczeń, i wymusza u dziecka konieczność „przerzucenia uwagi z treści
wypowiedzi na formę” (Klus-Stańska, 1999: 28).
Wymienione powyżej zachowania komunikacyjne w praktyce szkolnej akceptuje się w przypadku nauczyciela i jednocześnie traktuje się jako przejaw braku ogłady, lekceważenia, gdy pojawiają się u uczniów. Wyraźnie zatem widać, iż
szkolne relacje komunikacyjne stanowią zaprzeczenie tego, co ujmuje się w kategoriach dobrej, efektywnej komunikacji, w trakcie której partnerzy są współodpowiedzialni za przebieg i jakość procesu porozumiewania się, a jakość komunikacji
wyraża się w tym, że obie strony mogą w dowolny sposób odpowiadać na zachowania komunikacyjne interlokutora, tworząc feed-back. Zaś „namysł nauczyciela
nad jakością mówienia rzadko lub nawet nigdy nie dotyczy pedagogicznych starań
o doświadczanie przez uczniów komunikowania się z drugim człowiekiem” (Klus-Stańska, Nowicka, 2005: 78).
Uczeń w szkole, co podkreślają Dorota Klus-Stańska i Marzenna Nowicka,
„wciąż nie ma warunków, by rozwijać związane z mówieniem kompetencje, które
będą mu przydatne w czasie instruowania innych, negocjacji, załatwiania spraw,
wyrażania swoich emocji i uczuć, bawienia rozmową, podnoszenia innych na
duchu” (Klus-Stańska, Nowicka, 2005: 81). Można więc powiedzieć, że sztuczny,
sformalizowany język komunikacji szkolnej hamuje rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów, gdyż mowa służy podczas lekcji celom niekomunikacyjnym:
− aktywność językowa w szkole służy wyłącznie uczeniu się, a wypowiedź
przybiera formę „ustnego wypracowania”;
− aktywność językowa służy transmisji znaczeń, zwerbalizowaniu i utrwaleniu tego, co zostało napisane w podręcznikach lub zwerbalizowane przez nauczyciela, uczeń nie wyraża osobistych postaw, przekonań, ale relacjonuje to, co
wyrazili inni;
− mówienie w szkole występuje niemal wyłącznie w formie (monologu) pogadanki nauczyciela lub pozorowanego (nierzeczywistego) dialogu;
− aktywność językowa dziecka w szkole jest każdorazowo konfrontowana
z określonym wzorcem pochodzącym z podręcznika, z wypowiedzi nauczyciela,
z wypowiedzi innego ucznia (mniej istotne jest to, co uczeń chce przekazać, a ważne jest to, w jaki sposób to robi), zgodnie z zasadą pozornie obiektywnego systemu
oceniania, który „oddziałuje na te dyspozycje dziecka, które stają się przedmiotem
operacji oceniania ze strony nauczyciela” (Bernstein, 1990: 109);
− mówienie w szkole jest poddawane jawnej ocenie na stopień (przy czym
oceniani są wyłącznie uczniowie), co nie ma miejsca w żadnej innej sytuacji
komunikacyjnej.
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W praktyce jest zatem tak, jak ujmują to Klus-Stańska i Nowicka, pisząc, iż
„porozumiewanie się na lekcji w rzeczywistości sprowadza się do przybliżania do
tego, co nauczyciel myśli, a na konkretnych zajęciach do reprodukowania poznanych znaczeń” (Klus-Stańska, Nowicka, 2005: 83–85). Można zatem powiedzieć, że
komunikowanie w szkole skoncentrowane jest zasadniczo na rozwijaniu kompetencji werbalnych i symbolicznych. W pewnym stopniu rozwija kompetencje korekcyjne. Kompetencje społeczne i kulturowe ulegają specyficznemu skrzywieniu
polegającemu na wtłoczenie ucznia w szkolną nieuzasadnioną dyscyplinę (dryl)
komunikacyjną. Podobnie rzecz ma się z kompetencją emocjonalną i praktyczną.
Zupełnie zaś zaniedbana zostaje kwestia stymulowania kompetencji metakomunikacyjnych, pragmatycznych i metapragmatycznych.

Dziecko w młodszym wieku szkolnym
o niskich kompetencjach komunikacyjnych
– próba charakterystyki trudności
Z powyższych refleksji wyłania się raczej pesymistyczny obraz relacji między nauczycielem a uczniami. Przestaje też dziwić fakt, że dzieci, zamiast rozwijać swoje
kompetencje komunikacyjne, doświadczają różnego typu trudności. W tej perspektywie warto w szczególności przyjrzeć się dzieciom2 o niskich kompetencjach
komunikacyjnych, które przejawiają się następująco:
− w zakresie kompetencji językowej – ubogi zasób słów, chaotyczne wypowiedzi, nieprzestrzeganie zasad poprawności artykulacyjnej, nieprzestrzeganie zasad
gramatycznych i związanych z budowaniem wypowiedzi;
− w zakresie kompetencji niewerbalnej – niespójność w zakresie ekspresji niewerbalnej i werbalnej, brak umiejętności panowania nad własnym ciałem, gestami
i mimiką;
− w zakresie kompetencji symbolicznej – brak lub niski poziom umiejętności
rozumienia metafor, tzw. pośrednich aktów mowy, żartów językowych, przysłów itp.;
− w zakresie kompetencji poznawczej – nieumiejętność inicjowania komunikacji na przykład w celu uzyskania określonych informacji, zaspokojenia ciekawości poznawczej, poszukiwania i udzielania informacji;
− w zakresie kompetencji społecznej – niedostosowanie komunikatów do poziomu i możliwości potrzeb rozmówcy, typu relacji komunikacyjnej;
− w zakresie kompetencji korekcyjnej – nieumiejętność poprawiania własnej
nieprecyzyjnej lub nieprawidłowej, błędnej wypowiedzi, brak umiejętności skorygowania błędnej wypowiedzi rozmówcy;
2

Poniższe refleksje odnoszę wyłącznie do uczniów w młodszym wieku szkolnym.
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− w zakresie kompetencji emocjonalnej – nieumiejętność wyrażania emocji
za pomocą określonych komunikatów werbalnych, nieumiejętność nazywania
różnych stanów emocjonalnych tak własnych, jak i obserwowanych u innych osób,
nieumiejętność panowania nad komunikatem w płaszczyźnie suprasegmentalnej;
− w zakresie kompetencji kulturowej – nieumiejętność formułowania komunikatów zgodnych z ogólnie przyjętymi normami kulturowymi, brak umiejętności
przestrzegania zasad wymiany informacji między ludźmi;
− w zakresie kompetencji metakomunikacyjnej – brak refleksji nad własnym
komunikowaniem się;
− w zakresie kompetencji pragmatycznej i metapragmatycznej – brak umiejętności korzystania ze środków językowych, nieumiejętność formułowania komunikatów pozwalających na uzyskanie założonych celów komunikacyjnych
w relacjach z innymi ludźmi, nieumiejętność przedstawiania własnych racji (argumentów), ukazywania za pomocą środków werbalnych osobistej perspektywy,
negocjowania, przedstawiania kontragrumentów, nieumiejętność prowadzenia
dyskusji.
Szkoła, jak sugerują wyniki dostępnych badań, nie sprzyja rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów. Nauczyciele nie dbają o ich rozwijanie (choć
podkreślają, że umiejętność komunikowania się z innymi jest niezwykle istotna)
i rzadko sięgają do grupowych form pracy. A przecież „grupowa forma organizacji
pracy prawidłowo stosowana może przyczynić się do kształtowania umiejętności
komunikacyjnych uczniów, poszanowania cudzych poglądów, wartości, umiejętności dochodzenia do kompromisu, czy kulturalnej wymiany poglądów (…).
Analizując sposób pracy nauczycieli, można wysnuć wniosek, że stosowane przez
nauczycieli metody i formy pracy (…) nie sprzyjają wytwarzaniu pozytywnych
nawyków komunikacyjnych” (Jachimowicz, 2009: 100).
Dodatkowo dzieci, u których można zaobserwować przejawy słabo rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych, nawiązują najmniej relacji komunikacyjnych
w szkole (tak z nauczycielem, jak i rówieśnikami), przestrzegając niepisanej zasady, że „w szkole nie wolno rozmawiać”, „jak pani mówi, to nie wolno przerywać”
(Kuszak, 2011: 313). Tym samym pozbawione zostają okazji, by rozwijać umiejętności komunikacyjne związane na przykład z dobieraniem właściwych słów, przekazywaniem i interpretowaniem indywidualnych znaczeń” (Kuszak, 2011, s. 309).
Także nie zabierają głosu podczas lekcji, tym bardziej, iż „nauczyciel na lekcji rozmawia głównie z tymi dziećmi, które z własnej inicjatywy też z nim rozmawiają”
(Nowicka, 1999: 22).
Mamy więc do czynienia z sytuacją „błędnego koła”, w którym uczeń o niskich kompetencjach znajduje się w sytuacji dodatkowo dla niego niekorzystnej,
gdyż, jak wskazują wyniki badań (Kuszak, 2011: 312–315), szansę na dodatkową
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stymulację sprzyjającą rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych mają głównie ci
uczniowie, którzy potrafią wykorzystać różne sytuacje i własne kompetencje, aby
się komunikować z innymi, a więc tacy, którzy inicjują rozmowę z nauczycielem
i uczniami, zadają pytania (niekoniecznie związane z realizowanym podczas lekcji
tematem), podejmują próby wyrażania swojego zdania. Trzeba jednak zauważyć,
że i te próby spotykają się często z negatywną reakcją nauczycieli. Nauczyciele są
zatem nie tylko nieobiektywni w konstruowaniu wizerunków swoich uczniów, ale
też nie tworzą sytuacji sprzyjających rozwijaniu uczniów najmniej kompetentnych, w praktyce zaprzeczając temu, co Anna Dyduchowa uznała za podstawowy
warunek powodzenia w pracy nad rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych
uczniów, podkreślając, iż najważniejsze jest „stworzenie w klasie ciągu sytuacji,
które zdolne byłyby nie tylko umożliwić wypowiadanie się, ale je wręcz prowokować” (Dyduchowa, 1988: 49).
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The Paradoxes of Classroom Communication.
On Selected Limitations of Communicative Competence
Development in Contemporary School Students
Summary
Communicative competences are a defined set of competences which comprises a number of
specific competences, including but not limited to verbal and non-verbal competence, symbolic competence, cognitive competence, corrective competence, social competence, emotional
competence, cultural, metacommunicative, pragmatic and metapragmatic competence. The
boundaries among these specific competences are blurred and exceptionally difficult to determine both in communication theory and practice. In practice, some communicative behaviours exhibited by individuals fall under several specific competences, and therefore do not lend
themselves well to description and unambiguous classification. Nevertheless, one may certainly
claim that unsatisfactory level of each specific competence makes effective functioning in interpersonal relationships impossible, whether with peers, school teachers or members of the
child’s wider social circle.
An adequate level of competence is of particular importance when entering a complex network of relationships with people of varying social status and experience. It is commonly believed that school is one of the places where such relationships should be encouraged. However,
there are data suggesting that instead of stimulating the development of widely understood competences, school functioning promotes a limited set of communicative behaviours in students.
The article points to the features of classroom communication which hinder the development of students’ communicative competences. The author describes the paradoxes of classroom communication reflected in the fact that the teachers enjoy significantly more rights and
privileges than the students with regard to both the form and the content of the messages they
express, as well as the paradoxes stemming from the artificial, formalized language present in
the classroom, which actually hinders the development of communicative skills. The next section of the article focuses on identifying the signs of the students’ low level of competence in
the verbal, non-verbal, symbolic language use, cognitive, corrective and self-corrective, social,
emotional, cultural, metacommunicative, pragmatic and metapragmatic areas.
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The situation of man in the beginning of 21st century is known as the postmodern. The concept of postmodernism indicates theoretically more or
less elaborated opinions on current status of the process of globalization.
The process of globalization does not produce only progress and positives
but also threats, risks and transformation of man which are not only humanizing. The problem of postmodernism is mastery of plurality, heterogenity and otherness of ways, values and experiences of life, specialization of
branches of science and societal development trends so that it contributes
to dignified human life in society. The concept of postmodernism and its
consequences for education of the younger generation project into conceptions of educational institutions, education in the family, but they also
find their reflection in state policy due to the younger generation. Social
changes, which occured at the end of 20th century, are part of global context of economical, political, social and cultural evolution. Their reach and
importance must be seen into the future and in these wider connections.

The situation of humans at the beginning of the 21st century is considered to be
postmodern. The term postmodernism stands for more or less developed theories of the current conditions of modernization processes and particularly the
outcomes of these processes. Modernization results not only in positive progress,
but also in threats, risks, and transformation of people, which is not always humanizing, enriching the value of life, but exactly the opposite. As a paradigm,
postmodernism postulates the plurality of attitudes, opinions, approaches, contemplation, the plurality of rational treatment of the social reality in its development and changes.
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Postmodern philosophy sees humans as having different approach towards
the current world – it demands shift of our way of thinking and value orientation from quantitative and one-dimensional to qualitative, and multi-dimensional
(Jirásková, 1997).
Postmodern thinkers define the postmodern society as a society, which is:
− permissive – a society, which allows more than traditional societies (for example drugs, homosexuality, sex without taboos, different forms of relationships
between couples, difference in educational institutions);
− ludic – a society that likes games and does not consider work to have a major value in life. Occupation and work performance are not perceived as a significant field for self-realization. Elements of „game” are also transferred into work,
young people stay at work as long as it is entertaining and does not cause troubles.
Whenever work causes problems and looses its entertaining factors and game like
characteristic, is time to leave it and find another one („life is to be enjoyed not
worried about”);
− secularized – the majority of activities does not have religious character, and
if it does, than not in the sense of traditional Christianity (but rather sects, new
religious movements, etc.). Spiritual values of an individual life are saturated from
several sources focused on one’s life without strong relation of the individual and
the society. Society is not perceived as a complex where the individual is a part;
− post-moral – morality is out-of-date and moral values are perceived more
as a luxury;
− post-heroic – it is not the heroes who educate, but transformed heroes (mutants and virtual idols);
− buck-passing – a society where it is possible to justify and vindicate virtually
everything;
− post-educational – education is out-of-date, because life itself is the best
teacher;
− globalized – the existence of every society depends on the ability and the
extend of involvement of the worldwide society in dealing with global problems.
It is questionable, whether we have appropriate means to positively deal with
globalization processes.
The main problem of postmodernism is how to deal with plurality, heterogeneity, and different lifestyles, values, experiences, specialization of sciences, and
worldwide social developments, so that it will contribute to human dignity in
a society.
It is an open and never ending discussion on the possibilities and limits of an
individual; and about the existence of the human world and approaches towards it
through understanding and finding of spaces for self-realization, including different risks and needs to cope with them. Professionals in the field of social sciences,
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and mainly those, who deal with the education of young generations are aware of
the increasing demands of educational tasks. Urgent are also the educational problems of many pupils, students, clients, inmates, and the whole generation.
Great spectrum of behaviors and lifestyles opens before individuals, who need
to choose between them. The choice will afterwards influence the quality and
richness of their socialization process, where education plays an important role.
From this point of view, we cannot forsake education and its role, but quite the
contrary.
It is important to make topical the goals of education, its instruments, and
individualized approaches in a wide social context of global processes. It is also
necessary to innovate teacher training and teacher readiness to help the young
generation dealing with social problems (via educational actions capacitate students to deal with problems of their lives).
The interpretation of post-modernism and its outcomes for education of the
young generation projects itself also into the conception of educational institutions, the conception of upbringing in the family, and reflects itself also in the
country policies towards the young generations.
Social changes, which came around at the close of the last century, are part
of the worldwide economic, political, social and also cultural changes. The impact and significance of these changes must be considered into the future and in
a broad context.
We should mention the social aspects or if you like the determinants of the
educational activities. We can think about the following aspects of social changes:
1. Freedom of speech, great possibilities to travel, great flow of information
(sometimes antagonistic), markets offering different kinds of goods, attacks and
underbidding of advertising, which instigates consumption. It shows how easily
and with no effort one can become rich and successful, how one can buy and spoil
oneself even without money. Many young people are then convinced that democracy means life without any effort, without duties, where one can finally exercise
own individual right for limitless happiness, joy, fun, health and satisfaction. The
present information boom produced by the mass media is one of the causes of unrealistic and simplified life conceptions. Entry of young people into real conditions
of life then significantly contrast with the vision they based on the media image.
In spite of the fact that parents and teachers warn against such an idealized
social reality, the warnings are not accepted by the young generation.
2. Economic prosperity is the priority of present society, where the regulations
for reaching prosperity are mainly legal (legality or illegality), without application of ethical and social aspects. In this context, everything what brings revenue
is valued. Intelligent and far-seeing is a person, who knows how to make money,
and on the other hand dumb is the one, who does not know how to make it. It is
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not important whether money is earned honestly or not. Orientation on success
and performance instigates the need to compete with others and the effort to be
always better than the competitors. Every mean that leads to such an outcome is
seen as a value in the conception „The end justifies the means”. Accompanying
phenomenon of the success orientation is the need of wealth cumulating, symbols
of wealth (particular brand of car, holidays of certain level, etc.) and anxious destructive haste that causes stress. The situation is often dealt with by adjusting one’s
performance condition via the use of drugs. The possibility of professional selfrealization changes as a result of economic reforms. Unemployment is for many
people, not only young but also for those with young families, great economic and
also socio-psychological problem. This problem cannot be mitigated only by payments of unemployment social benefits. More men than women experience socially psychological oppression of unemployment. Women can more often find their
self-realization in childcare and running the household. We should also mention
the fact that we now experience greater professional mobility, more possibilities
of professional self-realization mainly in the field of entrepreneurship and social
services. There are many lucrative jobs that are very demanding and with very
long working hours. Employers are interested in younger workers, often limited
by the age of 35. It is expected that such people will be adaptable, with interest in
effective and intensive self-education, but also already having their parental obligations. Frequent phenomenon is the take over of the educational role of children
by one of the parents or designating it to the grandparents. However, they cannot
accomplish the educational role throughout the whole development course of an
adolescent. To reach such an objective is for grandparents, even though they often
try hard, beyond their strengths. Whenever educational failures occur in such situation, the blame is laid on the grandparents.
3. As a consequence of overwork, we naturally after some time witness tiredness and exhaustion of the parents. Parental care is than narrowed and reduced
into ensuring satisfaction of material needs, organization of family and control.
Children are controlled only whether they fulfill their school duties or not. Time
stress in the family leads to the need to solve problems objectively, fast, and often
without patience. It is not needful to deal with worries, concerns and losses, because we need to „go on”. Haste leads parents to focus on solution of the occurred
problem, but not on the causes. Children often miss clear parental example of how
to overcome difficulties, ways of searching and finding mental balance, ways of
positively solving misfortunes, ways of getting balance and strength for dealing
with a bad luck, defeats and disappointment. In contemporary family we see less
possibilities and abilities of expressing emotions, communicating them, and less
willingness and need of sharing them with other family members. This is connected with the process of identification with values, which take place in the sphere
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of emotionality. In case that the family does not provide enough opportunities
for inward emotionality and experiences of inward emotions are not encouraged
(according to the level of ontogenesis), the result will be a poor and inconsistent
system of values. Without the existence of values, it is not possible to understand
specifically human conditions as shame, duty, honor, pride, self-esteem, respect
of values and other humans (Rollo, 1993). Families are losing the ability of open
communication, listening to one another, sharing information and experiences,
positive and negative value contents, successes and failures, finding possibilities
and support. All of this influences family solidarity and formative effects on the
members, which influences their growth of personalities. Busy, inpatient way of
family life does not provide enough space for emotional security and real selfidentification. Deficit of emotional support of the child and scarcity of emotional
acceptance of the child leads to emotional deprivation. Emotional weakness of interpersonal relations in the family decreases the efficiency and activation of a child
in respecting rational and justified demands of his/her parents.
4. The promotion of intellectualization of mental processes in recent time,
emphasis on rationality and its use in adaptation processes reached a point, where
we can perceive the effects of the processes. They lead to atrophy of emotionality
and repression of emotions in favor of the desired performance (Pollman, 1993).
Emotional poorness in this way endangers the joys and sufferings that necessarily
accompany our social relations with partners, children, parents, relatives, friends,
coworkers, ethnic groups, etc. Friendship, love, thankfulness, sorrow, responsibility, erudition, and the whole cultural and historical heritage are then just empty
concepts without motivating and activating forces. The range of revaluation of
life processes and activities decreases in every stage of an individual life and the
whole humankind. Human life becomes narrower and egocentrically restricted.
We can talk about the crisis of values and normative systems in the society, about
estrangement of one another and undermined faith in life and its values. The
speed of changes that surround us and their fragmentation also contributes to
emotional poorness as it is impossible to process them internally. There are very
sensitive areas, where people have no key for organizing the changes, because of
their young age, immaturity or background. That is why only very strong events
break into the mind and that is why we need constantly stronger, more shocking
experiences and are becoming used to ever-stronger stimuli. It is also why we
on the other hand scorn everyday life for not being full of such unnaturally provocative events. The threshold of sensitivity rises as we get used to ever-stronger
stimuli, which leads to the inability of sensing delicate incentives. The insatiable desire for stronger stimuli manifests itself in the search for something new,
different, provocative and shocking. Producers respond to this phenomenon by
bringing out commercial production and commercial entertainment, which is
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valueless (for example: American action movies, pulp romances, South American
soap operas with infinite number of episodes that will be still watched even by our
grandchildren, etc.). Also the mass media succumb to the pursuit of sensations
(Rollo, 1993).
5. Pressure on the family budget rises and so rises the pressure on both parents to be fully employed. This strain than influences financial possibilities of the
family and time that can be devoted to common family interests and spending
free time together. Free time activities are still part of a family life as far as the
family budget permits it, and where such activities are passed on as a value. In this
context we have to point out, that the number of activities provided by schools
and educational institutions free of charge or for symbolic fee decreases (for example sport and art clubs). These clubs were aimed also at children, who came
from families that did not provide such activities because of financial, temporal or
value orientation reasons. On the other hand, we can perceive a boom of free time
activities and courses that are associated with financial demands, which lead to
great selectivity of children. The current network of free time activities focus on
children and adolescents, whose parents are able to finance them and instigate the
performance and persistence of their children. The network is also very unevenly
spread out in the regions and so becomes inaccessible for some children, even
though they would be interested in attending. The accessibility is getting worse
as public transport companies cut more and more lines and as the fares become
more and more expensive. Families that are economically weak or do not care
about this sphere represent a great barrier for their children in participating in
many of the activities.
6. Many families feature new concepts of coexistence and rising their children, which manifest itself in loose family relationships, parental focus on asserting their own lifestyle (own professional career, activities and rest), which
influences the attitudes towards education, security, and functioning of the family. High divorce rate, rising children in single parent families, where parental
roles change, produces difficult educational situation. This situation is typical for
its fragmented way of rising children together with inconsistent goals and values
in the rising process. The children are often left to care for themselves as a result
of partnership conflicts in complete or incomplete families. The disorder of socialization in a family can remain hidden for a long time and manifest itself only
vicariously in symptoms associated with different problems. It is very hard to
distinguish them and even parents and guardians do not become conscious of
them soon enough. They do not want to admit their faults and helplessness of
their actions and seek the help of professionals. The problems of the child and
his/her socially pathological behavior becomes worse, and despite the efforts of
professional institutions, is being solved only after it becomes very serious, when

KSE_2(4)2013s_9-64_.indd 42

2014-06-26 09:05:14

Social Determinants of Education in the Postmodern Society

43

the consequences are visible without any doubt. Extreme plurality of styles in
rising children often does not follow the developmental goals of an individual in
certain stages of his/her ontogenesis. Medical doctors, educational counselors,
and teachers often point out the problems, but the parents are not accepting their
suggestions.
7. Schools and the concept of educational process also changes as a consequence of social changes. We can shortly describe the changes as follows:
− Upbringing processes at school are supposed to fine-tune the upbringing
in a family. This fine-tuning has several qualitative levels. However, in some cases,
we cannot talk about fine-tuning of good family care, but about corrective actions
against social deviation of a child or adolescent. (Kapr, Linhart, 1994). Currently
we do not have a system of approaching peripheral deviations in a society. That
is why education systems do not effectively manage social deviations of an individual. At the same time, we see a growth of institutions that are trying to address
these problems. Next to state institutions there are private organizations, charities,
and non profit organizations. However there is no system, which would care and
help from the moment of emergence of a problem or conflict to the final reintegration into the society. From the point of view of an individual, the focus should be
on instigating of the process of maturing and assuming the responsibility for own
development, own actions, and search and discovery of adequate conditions for
self-realization in a society. In this context it is necessary for education to introduce and prepare young people for difficulties and barriers in life, and teaching the
ways of how to overcome them.
− Recent school systems concentrates on efficiency of educational processes,
on students’ performance, and on reaching the required level of knowledge. The
demanded level of mastered curriculum rises mainly in the final years of elementary school and particularly at the secondary school. Educators are than led by the
endeavor of well preparing their students for the following school levels and meeting the required demands. By doing so, they do not respect the adequacy of the
curriculum and concentration on individual subjects. Many pupils and students
feel frustrated as they cannot reach success because of such inadequacies. As they
cannot master the demanded knowledge, they start to perceive negatively not only
the curriculum, but also the school as an institution and education as a value. Some
students, in order to meet the growing requirements of school, reduce or leave
many free time activities (artistic, sport, recreational, etc.), which were a source
of positive stimuli for mental balance. Failures and problems with learning often
reflect itself in the family and cause conflicts with parents. Inadequately saturated
need of success negatively influences the self-image, self-confidence, confidence in
own abilities and usefulness, experience of meaning and meaning of life in general.
Such a person then searches for alternative sources of this saturation. Among the
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alternative sources are also gangs of criminal individuals simply because one can
find recognition and personal value there. It does not matter that the values are not
pro-social and often the opposite of the socially accepted and requested. In this
context, even drugs or crimes can become attractive.
We need to analyze the changes of educational climate in the social environment (not only primary) as the consequence of worldwide changes and process
characteristic for post-modern society. In this context, the difficulty of the situation of a young individual is obvious. We can see ever growing demands on the individual, increased difficulties of integration into society, and problems of finding
socially accepted and individualized sphere for self-realization.
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Społeczne uwarunkowania edukacji
w społeczeństwie ponowoczesnym
Streszczenie
Sytuację człowieka na początku XXI wieku określa się jako ponowoczesną. Pojęcie ponowoczesności odnosi się do mniej lub bardziej teoretycznie opracowanych poglądów dotyczących
aktualnego stanu modernizacji, zwłaszcza jej skutków. Modernizacja to nie tylko postęp, efekty
pozytywne, lecz także zagrożenia, ryzyka i przemiany człowieka, które nie zawsze wzbogacają
wartość człowieczeństwa, mogą też być jego przeciwieństwem. Ponowoczesność jako paradygmat deklaruje pluralizm postaw, poglądów, podejść, pluralizm racjonalnego postrzegania rzeczywistości społecznej w jej rozwoju i przemianach.
Za główny problem ponowoczesności można uznać właśnie przyswojenie pluralizmu, heterogeniczności i różnorodności sposobów życia, wartości, doświadczeń, specjalności dziedzin
wiedzy i ogólnospołecznych trendów rozwojowych w taki sposób, by zachować godność ludzkiego życia.
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Chodzi o otwartą i żywą, trwającą całe życie dyskusję o możliwościach i ograniczeniach
jednostki, o egzystencji świata ludzi w perspektywie zrozumienia i szukania w nim miejsca
dla samorealizacji, wliczając w to różnego rodzaju ryzyka i konieczność radzenia sobie z nimi.
Przedstawiciele nauk społecznych, zwłaszcza ci, których kompetencje zawodowe obejmują wychowanie młodego pokolenia, świadomi są wzrastających wymagań związanych z pracą wychowawczą oraz z koniecznością konfrontacji z problemami wychowawczymi uczniów, studentów,
klientów, pensjonariuszy, dorastającego pokolenia.
Człowiek ma przed sobą szerokie spektrum możliwości zachowań i stylów życia, których
wybór determinowany jest przez jakość i bogactwo procesu socjalizacyjnego, w którym z kolei
wychowanie odgrywa znaczącą rolę. Patrząc z tego punktu widzenia, nie można zrezygnować
z wychowania i jego celów. Z uwzględnieniem szerokiego społecznego kontekstu ogólnoświatowych procesów należy ponownie zakreślić horyzont celów wychowania, kształcenia, środków
do ich osiągania, należy stosować indywidualne podejście i w innowacyjny sposób przygotować pedagogów do pomagania dorastającemu pokoleniu w rozwiązywaniu problemów społecznych, kształtując w nim poprzez pedagogiczne oddziaływania zdolność do rozwiązywania
problemów życiowych.
Koncept ponowoczesności i jego skutków dla wychowania młodego pokolenia rzutuje także na rozumienie istoty instytucji wychowawczych, na rozumienie wychowania w rodzinie, jak
również na politykę państwa wobec młodego pokolenia.
Przemiany społeczne zapoczątkowane w poprzednim wieku stanowią część składową szerszych, ogólnoświatowych tendencji rozwojowych o charakterze ekonomicznym, politycznym,
społecznym i kulturowym. Ich zakres i znaczenie powinny być rozważane z uwzględnieniem
przyszłości oraz właśnie tego szerokiego kontekstu.

KSE_2(4)2013s_9-64_.indd 45

2014-06-26 09:05:14

KSE_2(4)2013s_9-64_.indd 46

2014-06-26 09:05:14

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

( 4 )

2 0 1 3

P O Z N A Ń

Anna Sokołowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prawa autorskie a młodzież akademicka.
Konteksty prawne i społeczno-pedagogiczne
KEY WORDS

ABSTRACT

copyrights,
copyrights of youth,
creativity, creative
activity of youth,
personal goods
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This article is an analysis of a role of copyrights in shaping forming of young
creator’s attitude toward life. For that purpose, an attempt has been made
to define the character and frames of legal and proprietorial protection of
the creative process of university students. As copyrights protect author’s
identity, practices violating such rights may lead to problems with finding
and expressing one’s own identity, in particular against a role played by
creativity in a proper development of human personality. A discussion on
social and legal situation of youth as a subject to copyrights extends to juridical, psychological and pedagogical categories, while also undertaking,
within a certain scope, an attempt to synthesise them. A basic conclusion
provided in this article indicates a possibility of improving the quality of
copyrights protection also through skilful guidance of young people’s consciousness.

1. Rola praw autorskich
w kształtowaniu postawy młodego twórcy
Młodzież może w swojej twórczości dostrzegać i wyrażać nowe zjawiska i procesy
społeczne, których osoba w starszym wieku nie dostrzega już zwykle ze swojej
perspektywy. Ucząc młodzież, zwłaszcza studencką, należy kształtować w niej
umiejętność samodzielnego i świadomego przedstawiania własnej, indywidualnej
wizji różnorodnych aspektów rzeczywistości. Wydawać by się mogło, że w obecnej popkulturowej przestrzeni społecznej, konstytuującej tendencje indywidualistyczne, w której rdzeniem tożsamości jest autobiografia (Cybal-Michalska,
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2010: 130), prawa autorskie winny być w większej mierze honorowane, tym bardziej na tle powszechnej wśród młodzieży mody, a nawet konieczności, wyrażenia siebie.
Kluczową rolę w zdefiniowaniu własnej tożsamości odgrywa zdolność podmiotu do introspekcji, nieodzownej umiejętności spoglądania w głąb siebie (Cybal-Michalska, 2010: 133), która z oczywistych względów ulega skarłowaceniu
w przypadku nieuczciwego podpisywania się pod zdefiniowaną tożsamością drugiego człowieka, zawartą w jego twórczości. W tym celu należy określić charakter
i ramy prawno-autorskiej ochrony procesu twórczego młodzieży akademickiej.
Uzmysłowienie młodzieży faktu posiadania przez nią szerokiego wachlarza
przysługujących jej praw chroniących zarówno proces twórczy, jak i jego rezultaty, służyć może w szczególności dwom celom. Po pierwsze, znajomość własnych
praw podnosi poczucie uczestnictwa w strukturze społecznej, zainteresowanej
ochroną osób wnoszących swoje nowe myśli do szeroko rozumianej przestrzeni
społecznej i kulturowej. Po drugie, poznanie tych praw kształtuje i wzmacnia
poczucie wartości własnej pracy umysłowej i jej rezultatów jako zasługujących
na szeroką instytucjonalną ochronę państwową. Różnorodnym prawom chroniącym twórczość odpowiadają „symetrycznie” obowiązki innych osób. W rezultacie student postrzega siebie jako potencjalnego twórcę, a jednocześnie, znając swoje prawa, poznaje odpowiadające im swoją treścią obowiązki względem
innych twórców (autorów studiowanych dzieł oraz innych studentów piszących
swoje opracowania lub tworzących prace o charakterze artystycznym).
Digitalizacja procesu tworzenia i rozpowszechniania informacji zdecydowanie zmieniała środowisko społeczne, w którym funkcjonuje twórca oraz osoby
korzystające z dorobku jego myśli. Globalne skonsolidowanie się Internetu i rozpowszechnienie się sposobów dostępu, kopiowania, zwielokrotniania oraz przechowywania informacji stworzyło nieznaną dotąd sytuację społeczną i prawną
twórcy.

2. Patologie
występujące w sferze przestrzegania praw autorskich
2.1. Tożsamość twórcy i dzieła

Prawa autorskie chronią tożsamość osoby autora, a praktyki łamiące te prawa
mogą prowadzić do problemów w odnalezieniu i wyrażeniu własnej tożsamości.
Odrębne i szczególne znaczenie ma przestrzeganie praw autorskich w procesie
edukacji akademickiej, w którym tworzenie specjalistycznych opracowań stanowi
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czynnik edukacyjny, a zarazem jest podstawą do oceny zdobytej wiedzy oraz sposobu jej prezentacji i umiejętności wyciągania syntetycznych wniosków. Implikuje to konieczność bardzo starannego rozgraniczania myśli cudzego autorstwa od
własnych. Z drugiej strony proces tworzenia opracowań ma w wielu wypadkach
charakter pracy zespołowej, ponieważ niektóre prace, zwłaszcza kończące proces
edukacji na danym etapie (licencjackie, magisterskie), powstają we współpracy
z pracownikiem naukowym oraz w wyniku dyskusji toczących się w grupie seminaryjnej. W tej formie zajęć niewątpliwie występuje więcej niż jeden autor myśli
(pomysłów, koncepcji), ale tylko jedna osoba jest autorem redagującym ostateczną, zwartą postać opracowania, którego jest jedynym autorem. Od chwili zatem
konkretyzacji, zredagowania opracowania (a także jego części) konstytuują się
prawa związane z „autorstwem dzieła”, aczkolwiek „autorstwo myśli” (koncepcji,
pomysłów) opisanych w pracy może być szersze1.
Uchwycenie jednak tych szczegółowych rozróżnień wymaga dokładniejszego
wskazania złożonej struktury różnych instytucji prawnych chroniących prawa autora. Ma to szczególne znaczenie we współczesnej kulturze klikania, która pozwala
łatwo i szybko sięgnąć do licznych gotowych opracowań, skopiować je i „wkleić”
do tekstu jako własny rezultat.
2.2. Plagiat, ściąganie

Przeprowadzone współcześnie badania środowisk akademickich wykazują wśród
młodzieży akademickiej występowanie wyraźnych tendencji wzrostowych częstości nieuczciwych działań studenckich. Badania takie przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych na poziomie szkolnictwa wyższego wykazywały w latach czterdziestych XX wieku, że około 23% studentów postępowało nieuczciwie. W dekadę
później było to już 38%, a latach sześćdziesiątych odsetek ten wzrósł aż do 49%.
Warto przytoczyć także wyniki badań dotyczące młodzieży: liczba uczniów
potwierdzających, że w minionym roku szkolnym przynajmniej raz złamali zasadę uczciwości podczas pisania sprawdzianu, wypełniania testu lub zdawania
egzaminu, znacząco wzrosła: od 61% w roku 1992 do 71% w roku 2000 i 74%
w roku 2002.
Szerokie badania przeprowadzone w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych
wśród 12 000 nastolatków pozwalają stwierdzić, że obniża się ogólny poziom
uczciwości i moralności szkolnej (Gromkowska-Melosik, 2007: 9–10).

1

Z zasady wskazuje się w opisanych pracach osobę opiekuna naukowego, co oznacza współkształtowanie treści intelektualnych zawartych w pracy.
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2.3. Przywłaszczenie myśli

Nie ulega wątpliwości, że środowisko akademickie dysponuje wielkim potencjałem
intelektualnym, którego wykorzystanie stanowi przedmiot zainteresowania środowisk prowadzących poza uczelniami działalność komercyjną. Dość powszechnym
zjawiskiem jest dążenie do wykorzystania tego potencjału i zawładnięcia treściami intelektualnymi z pominięciem zapłaty dla autorów lub instytucji. W tym celu
stosowane są różne sposoby, w szczególności zatrudnianie studentów należących
do dobrych zespołów seminaryjnych w charakterze praktykantów jednostek komercyjnych, a następnie zlecanie im postawienia w czasie dyskusji seminaryjnych
problemów do ich rozwiązania w ramach procesu dydaktycznego. Wypracowane
w ten sposób rezultaty przekazywane są następnie przez praktykanta pracodawcy.
Z drugiej strony łączenie w ramach procesu dydaktycznego wątków teoretycznych
z praktycznymi stanowi pożądany stan rzeczy, ale odbywać się to powinno z poszanowaniem ochrony własności intelektualnej.

3. Młodzież jako podmiot praw autorskich
3.1. Uwagi ogólne

Pojęcie młodzieży używane jest zwykle w nieco intuicyjnym znaczeniu, jako
przeciwieństwo grupy osób dorosłych. Chcąc jednak wyodrębnić grupę społeczną młodzieży z punktu widzenia jej sytuacji prawno-autorskiej, sięgnąć warto
do kategorii formalnych lub jurydycznych albo psychologicznych czy wreszcie
pedagogicznych.
3.2. Młodzież w ujęciu prawnym

Prawo odnosi się do samodzielności psychicznej osoby niedorosłej poprzez wprowadzenie kategorii wiekowych, którym przyporządkowane są pewne zakresy swobód podejmowania działań prawnie doniosłych. Pojęcie młodzieży rozpatrywane
w ujęciu formalnym nawiązuje do prawnej kategorii pełnoletności, która wskazuje
na wiek 18 lat, a w odniesieniu do kobiet, które zawarły wcześniej małżeństwo, pełnoletniość uzyskują one z datą jego zawarcia2. Mimo pełnoletności system prawny przewiduje jednak dodatkową ochronę przewidzianą w prawie karnym oraz
pewne ograniczenia praw osoby pełnoletniej przewidziane w prawie wyborczym.
2
Gdyby jednak nastąpił rozwód jeszcze przed ukończeniem 18 lat, kobieta taka będzie pełnoletnia, ale nie będzie mogła zawrzeć nowego małżeństwa (wg Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
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Z drugiej strony w prawie polskim osoby małoletnie już od 13. roku życia uzyskują
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która w istocie daje dość szerokie
kompetencje, zakreślając bardzo szeroką sferę możności postępowania w dziedzinie samodzielnej działalności gospodarczej (w praktyce w wieku 15–17 lat), co
pozwala także na sprzedawanie rezultatów własnej twórczości3. Sytuacja procesowa młodzieży po 13. roku życia jest także uregulowana w ten sposób, że może ona
samodzielnie, jako strona, dochodzić w sądzie swoich praw, których jest podmiotem. Osoby w wieku od 16 lat mają także szerokie prawa opiekuńcze w odniesieniu
do własnych, posiadanych już w tak młodym wieku dzieci (art. 96 § 2 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego). Powyższe ustalenia uzasadniają konkluzję, że jako
młodzież system prawny traktuje osoby w wieku między 13. a 18. rokiem życia.
3.3. Młodzież w ujęciu psychologicznym i pedagogicznym

W naukach psychologicznych wskazuje się, że nie sposób precyzyjnie ustalić granic
okresu, w którym dokonuje się „przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą”, ponieważ
proces ten rozważać można w różnych aspektach (Obuchowska, 1983: 6–8), takich jak dojrzewanie (w ujęciu biologicznym) fizjologiczne (Wolański, 1983: 284
i n), dorastanie społeczne (dłuższy od dojrzewania proces o charakterze społecznym), a także osiągniecie w wyniku wychowania określonego poziomu rozwoju
umysłowego czy kulturalnego (Tomaszewski, 1970: 202). Wyodrębnia się także
wiek młodzieńczy, który kończy się dopiero około 25. roku życia, kiedy następuje
zrównoważenie i zharmonizowanie poszczególnych aspektów osobowości (fizjologicznych, emocjonalnych oraz racjonalnych, w tym świadomość konieczności
podjęcia określonych ról społecznych) (Łapińska, Żebrowska, 1982: 664).
3.4. Twórczość intelektualna młodzieży akademickiej

Młodzież akademicka dysponuje znacznym potencjałem twórczym, ponieważ ma
świeże spojrzenie badawcze lub artystyczne, nieskażone wpływami innych osób.
Stanowi to znaczący element ogólnego potencjału rozwoju społecznego, pozwalający uchwycić nowe kierunki pojmowania i kształtowania egzystencji ludzkiej.
Z punktu widzenia prawidłowego rozwoju osoby twórczość intelektualna realizowana w toku edukacji akademickiej lub indywidualna ekspresja artystyczna stanowi jeden z podstawowych czynników kształtujących osobowość studenta. Wynika
to z funkcji, jaką pełni kreatywność w prawidłowym rozwoju osobowości ludzkiej.
3
Jest to jednak przedmiotem dość złożonej regulacji szczegółowej w art. 15–22 Kodeksu cywilnego oraz art. 101 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
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Dla znacznej części młodzieży akademickiej jest to jedyny okres takiej twórczości
intelektualnej, a dokonania na tym polu w postaci wartościowych, oryginalnych
prac lub publikacji stanowią ważny w środowisku profesjonalnym dorobek, towarzyszący absolwentowi w jego późniejszej działalności zawodowej, nie mającej
już zwykle twórczego charakteru. Uzasadnia to bardzo staranne wskazanie także
prawnych sposobów ochrony procesu twórczego oraz jego rezultatów.

4. Prawa autora jako element szerszej ochrony twórczości
i jej rezultatów
4.1. Uwagi ogólne

Niezakłócony i efektywny proces twórczy stanowi jeden z podstawowych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego. Z tego powodu podlega on szerokiej
i wieloaspektowej ochronie prawnej. Przede wszystkim twórczość i jej rezultaty
stanowią przedmiot ochrony w ramach systemu Praw Człowieka, zarówno w ramach aktów o globalnym zasięgu, jak i regulacji ogólnoeuropejskich lub unijnych.
Twórczość w aspekcie wolności myśli podlega także ochronie w polskiej konstytucji. W szerokim zakresie prawa twórcy chronione są w prawie cywilnym i to nie
tylko w prawie autorskim, ale i w różnych częściach Kodeksu cywilnego, a mianowicie w odniesieniu do: dóbr osobistych, w prawie kontraktowym oraz prawie
deliktowym, a także w ramach instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Proces
twórczy i prawa twórcy stanowią wreszcie przedmiot zainteresowania także prawa
administracyjnego i prawa karnego, a na koniec i prawa finansowego, przewidującego dla twórców stosowne specjalne regulacje sprzyjające ich pracy.
4.2. Ochrona twórczości i praw twórców
jako element systemu Praw Człowieka

Twórczość stanowi element szerszego prawa do wolności myśli i wypowiedzi,
wyrażonego w podstawowych w tej mierze aktach prawnych, a mianowicie w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności z 1950 roku4.
Ten pierwszy dokument stanowi w artykule 18, że każdy człowiek ma w szczególności prawo do wolności myśli i sumienia (Michalska, 1982: 142 i n.), co zawiera
4

Dziennik Ustaw 1993, Nr.61, pozycja 284.
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w sobie wolność wypowiadania myśli zwłaszcza w postaci utworów, a wskazana Konwencja w art. 9 także przyznaje między innymi podobne prawo do wolność myśli
(Nowicki, 2009: 398 i n.) oraz w art. 10 ust.1 zapewnia wolność wyrażania opinii, obejmującą „wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice
państwowe”.
Z punktu widzenia sytuacji młodzieży akademickiej przepisy te stanowią uniwersalną podstawę do ochrony wolnego przepływu treści intelektualnych w wymianie międzynarodowej. W dobie Internetu z jednej strony powołanie tych przepisów usuwa ewentualne przeszkody, jakie mogłyby być stawiane w wymianie
międzynarodowej, a z drugiej – zawiera aspekt pozytywny, pozwalający oczekiwać
ochrony, której w pełnym zakresie powinno udzielić przesyłanym w Internecie treściom państwo, na którego terytorium mają miejsce procesy przyswajania sobie
oraz wykorzystywania tych treści.
Ważnymi i konstytuującymi bardziej szczegółowe zasady ochrony twórczości i jej rezultatów aktami prawnym są: Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
z 1966 roku5 oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2007 roku6. Ta
Karta w art. 11 gwarantuje także wolność wypowiedzi i informacji, posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez względu na
granice. Dalej, w art. 13 Karty zapewnia się wolność sztuki i nauki, stanowiąc,
że „Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń. Wolność akademicka
jest szanowana”. Mając to na uwadze, Rada Unii Europejskiej ustanowiła także
w 2007 roku Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej7, współpracującą
z Radą Europy8, z której ramienia działają komitety Rady Europy monitorujące
prawa człowieka.
Należy dążyć do tego, aby młodzież akademicka znała te regulacje i umiała się
na nie powoływać w przypadku wystąpienia różnych nieprawidłowości. Przede
wszystkim chodzić tutaj może o stawianie przeszkód w przesyłaniu treści i utworów ponad granicami państwowymi, a także o zjawiska bezprawnego wykorzystywania uzyskanych na tej drodze utworów, w tym i o plagiatowanie cudzego
dorobku.

5

Dziennik Ustaw 1977, Nr.77, pozycja 167.
Dziennik Urzędowy UE C z dnia 14 grudnia 2007 r., 2007/C 303/01.
7
Rozporządzenie (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
8
Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Europy w sprawie współpracy między Agencją
Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy, Dz.U.UE L z dnia 15 lipca 2008 r.
6
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4.3. Ochrona twórczości w Konstytucji RP

Wolność działań twórczych oraz wolność myśli stanowią także przedmiot ochrony
konstytytucyjnej, ponieważ zgodnie z art. 54 Konstytucji ochronie podlega wolność
myśli jako wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. W rezultacie, jeżeli jakiekolwiek akty prawne (ogólnopaństwowe albo prawa lokalnego czy też tzw. regulacje branżowe) nie respektowałyby tego
standardu, możliwe jest ich zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego.
4.4. Ochrona przewidziana w prawie autorskim

Prawo autorskie w rozumieniu przedmiotowym to system norm prawnych regulujących sytuację prawną twórcy utworu i sposoby ochrony jego praw. Natomiast
w znaczeniu podmiotowym prawo autorskie to prawo podmiotowe (wachlarz
uprawnień) przysługujące konkretnemu podmiotowi, którym jest twórca danego
utworu. Takie prawo rozpatrywane jest w dwóch podstawowych aspektach: niematerialnym oraz materialnym. Ten pierwszy zawiera szczegółowe uprawnienia
twórcy odnoszące się do decydowania o kształcie i treści jego utworu, o jego publikacji, adaptacji na innym polu czy o udzieleniu licencji na korzystanie z tego
prawa autorskiego (rozporządzanie rezultatem twórczym i decydowanie o treści
utworu, jego elementach i o procesie twórczym). Możliwe jest także przeniesienie
części uprawnień składających się na to prawo na inny podmiot (np. copyright).
Natomiast w aspekcie majątkowym występują uprawnienia do wynagrodzenia
(honorarium, tantiemy, opłaty z tytułu udzielonej licencji, suma uzyskana z tytułu
przeniesienia niektórych uprawnień).
4.5. Regulacja konwencyjna

Elementem zarówno prawa polskiego, jak i międzynarodowego prawa prywatnego są w szczególności w skali europejskiej, konwencja berneńska z 1886 roku,
a w skali globalnej konwencja genewska z 1952 roku (Pazdan, 2012: 213 i n.). Konwencja berneńska była później stopniowo modyfikowana (obowiązuje ona Polskę
częściowo od 1971 roku, a w pełni w jej ostatniej wersji od 1994 roku)9. Konwencja
ta stanowi w art. 4 ust. 1, że utwory obywateli oraz mieszkańców państw, które ją
ratyfikowały, podlegają ochronie już przed ich opublikowaniem, a zatem od chwili
powstania rękopisu czy wersji na przykład w postaci wprowadzonej do Internetu. Utwory innych osób podlegają ochronie dopiero od chwili ich opublikowania.
9

Dziennik Ustaw z 1990 r., Nr 82, poz. 474.
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Jednak z uwagi na to, że obecnie umieszczenie utworu (bądź jego fragmentu) w Internecie stanowi już jego upublicznienie, utwór ten podlega ochronie w myśl konwencji berneńskiej także gdy autorem jest osoba niebędąca obywatelem lub mieszkańcem państwa sygnatariusza tej konwencji. Wskazana konwencja wprowadziła
też w art. 4 ust. 2 bardzo ważną zasadę terytorializmu, w myśl której ochrona praw
autorskich stosowana jest na terenie danego państwa w takim kształcie, jaki nadają
jej normy danego porządku prawnego.
4.6. Twórczość jako dobro osobiste

Rozwój regulacji prawnych, wychodzący naprzeciw postępującym zmianom i sublimacjom współczesnych zjawisk, usankcjonował ochronę w prawie cywilnym
praw niematerialnych, takich jak prawa osobiste (dobra osobiste), czyli pewnych
stanów rzeczy będących szczególnie cennymi wartościami. Należy zaznaczyć, że
zagwarantowana przez Kodeks cywilny wolność wypowiedzi jest, obok innych
stanów rzeczy, dobrem osobistym, czego konsekwencją jest jego prawna ochrona
(Sokołowska, 2013).
Twórczość należy do stanów rzeczy o największej doniosłości dla człowieka,
jakimi są dobra osobiste, czyli najważniejszy przedmiot ochrony prawa cywilnego10. Ich ochrona uregulowana została w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Mają one
swoje źródło w godności człowieka (Safjan, 2002: 241 i n), a ich celem jest określenie i ochrona tej godności. Charakterystyczną cechą dóbr osobistych jest to, że
ich naruszenie powoduje w typowej sytuacji wzburzenie emocjonalne11, ponieważ
człowiek jest uwrażliwiony na poszanowanie swojej godności12.
10
Dobrem osobistym nie jest tylko twórczość naukowa, artystyczna i wynalazcza, ale także inne
stany rzeczy lub wartości; przepis art. 23. K.c. stanowi, że „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach” .
11
Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 18 października 1967 r., II CZ 92/67, „Państwo i Prawo (1968), s. 7; wyrok SN z 19 września 1968 r., II CR 292/68, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba
Cywilna i Pracy” (1969), poz. 200.
12
Istota dóbr osobistych jest dyskusyjna i nadal poszukuje się kryterium oceny ich naruszenia
zarówno w aspekcie ich obiektywnego, jak i subiektywnego charakteru: J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 23; J. Piątowski, Ewolucja ochrony dóbr osobistych
(w:) Tendencje rozwoju prawa cywilnego: zbiór studiów, pod red. E. Łętowskiej, Wrocław 1983, s. 20.
W myśl jednej teorii istnieją osobiste prawa podmiotowe niemające ściśle określonego przedmiotu,
a druga koncepcja wskazuje na behawioralny aspekt naruszenia tych dóbr jako pewnych zachowań
określonych przez system prawa. Dawniej przyjmowano teorię „prawa osobistości”, zakładającą, że
przedmiotem omawianych praw podmiotowych są właśnie dobra osobiste jako niemajątkowe indywidualne wartości świata uczuć, stanu życia psychicznego człowieka (S. Grzybowski, System Pra-
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Dobra osobiste są chronione przysługującymi danemu człowiekowi prawami
podmiotowymi o charakterze bezwzględnie obowiązującym dla wszystkich innych ludzi i instytucji, a także są niezbywalne i niedziedziczne. W nauce prawa
cywilnego przeważa jednak obecnie zdecydowanie pogląd o pluralistycznym ujęciu dóbr osobistych, który zakłada istnienie wielu różnych praw podmiotowych
chroniących poszczególne dobra osobiste (Radwański, 2007: 166; Szpunar, 1979;
Dmowski, 2006: 82). Pozwala to na bardzo szerokie i elastyczne stosowanie tej
ochrony do nowych, nieznanych dotąd w praktyce społecznej sytuacji. W kontekście analizowanej problematyki należy wskazać nową, bardzo obszerną grupę zagadnień związanych z naruszeniami dóbr osobistych poprzez Internet, czy raczej
„w Internecie” (aczkolwiek ostatecznie sam skutek następuje w świadomości użytkowników tego systemu).
Wszystkie dobra osobiste odnoszą się do zachowań związanych ze sferą psychiczną (emocjonalną, duchową) człowieka, ale niektóre z nich dotyczą takich
zachowań, które odnoszą się do stanów rzeczy mających także, częściowo albo
wyłącznie, charakter materialny, substancjonalny (Zoll, 1931: 121). Z uwagi na istnienie takiego uchwytnego, materialnego substratu wyróżnia się dobra osobiste
mające taki przedmiot materialny. Należą do nich także właśnie rezultaty twórczości (naukowej, artystycznej, wynalazczej, racjonalizatorskiej), czyli treści intelektualne. Naruszenie tych dóbr zawsze połączone jest z ingerencją, której zakres
można już nieco łatwiej ustalić w aspekcie materialnym lub przestrzennym, wskazując jakie fragmenty dzieła i w jakim zakresie (także przestrzennym lub majątkowym) zostały naruszone.
Zauważyć trzeba, że w związku z elektroniczną formą (digitalizacją) wielu informacji wystąpią one niekiedy tylko w formie „czystej informacji”, która nie zostanie nigdy zmaterializowana na trwałym nośniku informacji, a pomimo to podlega pełnej ochronie z omawianego punktu widzenia. Natomiast sama twórczość,
rozumiana jako pewne zjawisko społeczne (proces), należy już do stanów rzeczy
będącymi dobrami osobistymi, które cechuje brak takiego wyraźnego materialnego substratu. Twórczość należy do dóbr osobistych o bardziej abstrakcyjnym
charakterze – w szczególności są to wolności niematerialne, takie jak swoboda myśli, a także działalność twórcza, naukowa lub publiczna oraz pseudonim twórcy.
Również sytuacje związane z naruszeniem dóbr osobistych podzielić można, po
wa Cywilnego, t. I, Warszawa-Wrocław 1985, s. 297; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej,
Warszawa 1996, s. 170). Naruszeniu dobra osobistego towarzyszy więc pojawienie się u osoby pokrzywdzonej wzburzenia emocjonalnego. Podobny pogląd przyjął Sąd Najwyższy, wskazując, że dobra osobiste są wartościami związanymi z wewnętrzną stroną życia człowieka: postanowienie z dnia
18 października 1967 r., II CZ 92/67, Orzecznictwo Sądów Powszechnych 1968, z. 10, pozycja 208
z glosą Z. Radwańskiego oraz wyrok z dnia 19 września 1968 r., II CR 292/68, Orzecznictwo Sądu
Najwyższego Izba Cywilna 1969, nr 11, pozycja 200.
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uwzględnieniu kryterium charakteru naruszanego dobra, na związane z naruszaniem dóbr (stanów rzeczy) czysto niematerialnych oraz związane z naruszeniem
dóbr mających odniesienie do określonego substratu materialnego.
Mimo powyższego podziału dóbr osobistych przedmiotem prawa podmiotowego chroniącego te dobra są tylko zachowania – dozwolone lub „obojętne” (indyferentne) – twórcy jako podmiotu uprawnionego. Natomiast po stronie innych
osób, zobowiązanych do przestrzegania tego prawa, występuje odpowiednio obowiązek zaniechania zachowań, które byłyby naruszeniem sfery dóbr osobistych
twórcy. Jest to bardzo szeroka sfera zachowań, których nie trzeba szczegółowo definiować: wystarczy – w sposób instrumentalny – wskazać tylko stan rzeczy, którego nie można naruszać, a wszystkie, najróżniejsze zachowania, które by go naruszały są niejako „automatycznie” zakazane. Respektowania swojego prawa może
domagać się twórca w drodze bezpośredniego żądania (roszczenia) lub na drodze
sądowej.
4.7. Inne kodeksowe skutki naruszenia dóbr osobistych twórcy

Naruszenie samego rezultatu twórczości, w szczególności poprzez plagiat, ale także
na wiele innych sposobów, uruchamia sankcje prawne przewidziane w Kodeksie
cywilnym. Zależy ona od tego, jakie powstały skutki naruszenia. Mogą one mieć
charakter niematerialny (nie dający się obliczyć w pieniądzu), określany nazwą
„krzywdy”, albo materialny, określany jako „szkoda”, a na omawianym polu chodzi
o szkodę majątkową, czyli wymierną w pieniądzu. Przede wszystkim jest to uzyskanie wynagrodzenia za cudzą treść przedstawioną jako własną.
Odpowiedzialność za krzywdę uregulowana jest w art. 448 Kodeksu cywilnego i polegać może, po pierwsze, na zasądzeniu „zadośćuczynienia”, czyli sumy na
rzecz pokrzywdzonego, stanowiącej pewną przybliżoną rekompensatę za cierpienia moralne. Po drugie, sąd orzec może o obowiązku zapłaty określonej sumy na
cel społeczny. Przykładem krzywdy będzie nieuprawnione (w szczególności bez
zgody „pierwotnego” autora lub bez podania jego autorstwa) wykorzystanie istotnych elementów cudzego utworu i taka zmiana jego wyrazu czy wpływu, która wypacza istotnie pierwotny zamiar twórcy. Przykładem byłoby tutaj wykorzystanie
utworu, który ma na celu wyrażenie jakiegoś poglądu, dla wypromowania poglądu zupełnie przeciwnego stanowiska, bez wskazania, że podstawowy „trzon” tego
zmodyfikowanego „wtórnego” utworu jest w rzeczywistości cudzego autorstwa13.
13

Taki charakter miałoby np. wykorzystanie opracowania obrońcy zwierząt, który dokonuje
szczegółowego opisu miejsca występowania zagrożonego jego zdaniem gatunku, dla przygotowania
opracowania, inkorporującego treść wykorzystanego utworu z dodaniem mu tylko innego zakończenia w postaci wezwania do intensyfikacji polowania na te zwierzęta.
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Takie postępowanie, poza ewentualną szkodą, wyrządza właśnie krzywdę pierwotnemu autorowi, co uzasadniać może zasądzenie stosownego zadośćuczynienia lub
sumy na wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny.
Naprawa szkody majątkowej wymaga sięgnięcia do innych przepisów Kodeksu cywilnego. Przewiduje on tutaj różne drogi: deliktową, bezpodstawnego wzbogacenia oraz obligacyjną. Przepisy deliktowe odwołują się do konstrukcji czynów
niedozwolonych. W ich myśl każdy, kto jest winny wyrządzenia szkody (także poprzez uzyskanie korzyści należnych twórcy), musi ją naprawić (art. 415 i dalsze
Kodeksu cywilnego).
Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia abstrahuje od winy sprawcy, a odwołuje się tylko do faktu, że ktoś inny uzyskał nienależną korzyść, na przykład
uzyskał wpływy należne twórcy – także być może bez swojej winy. Nie jest więc
tutaj konieczne wykazanie winy wzbogaconego. Przykładem będzie uzyskanie
wynagrodzenia za cudzy utwór przez osobę, która nie umie wyjaśnić przyczyny
niewłaściwego przelania wynagrodzenia na jej konto. Rezygnując z trudnego poszukiwania dowodów winy (na przykład wypowiedzi czy korespondencji zawierającej fałszywe informacje), sięgnąć można do prostego dowodu uzyskania przez tę
osobę nienależnej korzyści, co stanowi już wystarczającą podstawę do żądania oddania twórcy należnego mu wynagrodzenia. Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia pozwala także zakwestionować nawet treść formalnie zdawałoby się ważnej
umowy z osobą, która podaje się za twórcę. Umowa taka ma, co prawda, wszystkie
formalne cechy „ważnej” umowy, ale w istocie jest ona bezpodstawna i dlatego nie
jest ostatecznie skuteczna.
Wreszcie na drodze prawa zobowiązań (umów) ustala się fakt ewentualnej
umowy, także dorozumianej, pomiędzy twórcą a osobą, która uzyskała korzyść
z jego utworu, i przeprowadza się rozliczenie na zasadach umownych.
Ochrona dóbr osobistych twórcy może dokonywać się również na innej niż
Kodeks cywilny płaszczyźnie. W grę wchodzi w szczególności prawo autorskie
i wynalazcze oraz prawo karne, a także prawo administracyjne. Ponieważ wystąpić
może, i często występuje, w tej mierze zbieg różnych norm prawnych, pokrzywdzonemu twórcy przysługuje wybór zarówno kumulatywnego, jak i alternatywnego środka ochrony (Dmowski, 2006: 84 i n.).
W placówkach oświatowych, także na wyższych uczelniach, odniesienia pomiędzy młodym twórcą-studentem a jego otoczeniem (innymi studentami oraz
pracownikami uczelni) uregulowane są właśnie w prawie o szkolnictwie wyższym,
będącym częścią prawa administracyjnego. Nie wyklucza to zarazem możliwości
zawierania umów cywilnoprawnych ze studentami (umowy o dzieło, np. wykonanie dekoracji, czy umowy zlecenia, na przykład przygotowanie scenariusza spektaklu studenckiego).
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W typowym przypadku nie następuje jednak zawarcie umowy, a studenci
działają i tworzą w sytuacji określonej w pierwszym rzędzie w przepisach prawa
o szkolnictwie wyższym. Rezultaty ich pracy zwykle mają w zdecydowanej mierze
tylko odtwórczy charakter i to studenci są zobowiązani do przestrzegania cudzych
praw autorskich, przede wszystkim wskazując źródła, z których czerpią informacje. Twórczy charakter ma natomiast w znacznej mierze działalność studentów
w kołach naukowych, co uzasadnia już uwzględnienie wskazanych wyżej regulacji
prawnych.

5. Dzieło, utwór, twórca
5.1. Dzieło a utwór

Pojęcie ‘dzieło’ ma szerszy zakres niż pojęcie ‘utwór’. Dzieło ujmowane jest jako
jednostkowy rezultat, wytwór działania człowieka, jego samodzielnej pracy twórczej. Ma zwykle charakter materialny (książka, obraz itp.), a czasem niematerialny (koncert, spektakl). Dzieło ma zawsze parametry z góry określone w umowie
według abstrakcyjnego wzorca i są one obiektywnie sprawdzalne. Pojęcie dzieła
ma bardzo szerokie zastosowanie do różnych rezultatów o niepowtarzalnym charakterze, wymagających zindywidualizowanego, twórczego podejścia, które może
mieć jednak na przykład charakter rzemieślniczy. Natomiast utwór stanowi węższe pojęcie, jest to dzieło o charakterze twórczym, zawierające w sobie jednoznacznie intelektualny element. Utwór jest nie tylko jednostkowy i oryginalny, ale nadto wnoszący obiektywnie nowe treści intelektualne lub naukowe czy artystyczne.
Jako utwór jest także ujmowany nowy oryginalny program komputerowy.
5.2. Twórca

Generalnie rzecz biorąc, twórcą jest jedna osoba fizyczna, ale może nim być także
zespół. Osobny problem stanowi przysługiwanie niektórych uprawnień autorskich
instytucjom, zwłaszcza naukowym lub badawczym. Z punktu widzenia omawianej
problematyki szczególne znaczenie ma problem rezultatów zespołowej pracy studentów działających pod kierunkiem pracownika naukowego.
Problem zespołowego przygotowywania dzieła jest niezwykle złożony i nie do
końca opracowany. W najprostszym ujęciu autorem utworu stanowiącego rezultat
pracy zespołowej jest ostatecznie osoba (lub kilka osób), która nadaje mu „ostateczny” kształt (wykańcza kluczowe szczegóły rzeźby czy obrazu) lub dokonuje
ostatecznej redakcji tekstu, nadając mu jej własny, autorski charakter. Natomiast
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funkcjonują w tej mierze pewne zwyczaje polegające na wskazaniu osób pomagających w tworzeniu dzieła, zwłaszcza poprzez umieszczenie stosownych
podziękowań.
5.3. Proces twórczy w ramach edukacji studentów

Środowisko pedagogiczne, w którym dokonuje się kształtowanie młodzieży studenckiej, powinno uwzględniać w swoich metodach oraz w zakresie oddziaływania
uwarunkowania wynikające z funkcjonowania przedstawionych wyżej regulacji
prawnych. Jak wskazano, normy prawne pojmowane są tu na sposób pedagogiczny, to znaczy jako „działania wspierające rozwój jednostki ku pełnym jej możliwościom oraz sprzyjające osiąganiu przez nią postawy życzliwości wobec innych
i kompetencji do aktywności na rzecz dobra własnego i wspólnego we wszystkich
strefach życia społecznego” (Kwieciński, 2004: 11). Konieczne jest przekazanie
młodemu twórcy reguł sztuki autorskiej, a jednocześnie dążyć należy do zachowania oryginalnych elementów treści i formy utworu jego autorstwa.
Kształtowanie postawy świadomego twórcy rozpoczyna się już w fazie jego
nauki szkolnej. Warto tutaj zauważyć, że na przykład w Podstawie programowej
edukacji wczesnoszkolnej w zakresie plastyki wśród wymagań szczegółowych na
koniec III klasy szkoły podstawowej akcentuje się to, by dziecko było świadome
istnienia praw autorskich: „Uczeń kończący klasę III (…) korzysta z przekazów
medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora”14.

6. Wnioski
Znajomość prawa autorskiego wśród młodzieży pozwala jej rozeznać konsekwencje obowiązywania tej regulacji zarówno w sferze pozytywnych własnych praw
i środków ich ochrony, jak i sankcji negatywnych w przypadku naruszenia cudzych praw. Ważne jest, aby studenci mieli świadomość złożoności całego systemu
ochrony różnorodnych praw autora, co świadczy o ich wysokiej randze.
Konieczność poszanowania omawianych praw ma także istotne znaczenie dla
zapewnienia prawidłowego procesu awansu zawodowego i społecznego. Jak podniesiono, podejście merytokratyczne do procesu edukacji wskazuje, że dyplomy
edukacyjne spełniają funkcję między innymi sprawiedliwego rozdzielania nagród
społecznych, takich jak: prestiż, płace, stanowiska pracy, opierając się – jak się
14
Podstawa programowa z przedmiotu „plastyka”. (W:) Nowa podstawa nauczania, MEN, Warszawa 2011, t. 7.
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wierzy – na „obiektywnie zmierzonych kognitywnych osiągnięciach” (Melosik,
2009: 106). W przypadku nieuczciwych praktyk dotyczących autorstwa miara ta
jest nieadekwatna do rzeczywistych umiejętności studenta (absolwenta).
Należy wzmacniać u studentów świadomość okoliczności, że w interesie każdego z nich nie leży osiągnięcie „sukcesu” na krótszą metę (lepszy wynik sprawdzianu przy ściąganiu, przywłaszczenie sobie rezultatów cudzego, kreatywnego
wysiłku intelektualnego), lecz na dłuższą metę, czyli w wyniku rozwinięcia własnych możliwości (skuteczność w nauce, kreatywność, organizacja czasu), które
owocują przez całe dalsze życie, a także w innych dziedzinach.
Wymagając od studentów poszanowania szeroko rozumianych cudzych praw
autorskich, należy jednocześnie przestrzegać poszanowania ich własnych praw
o takim charakterze. Fakt niepełnej jeszcze dojrzałości społecznej czy prawnej
twórcy nie oznacza, że sfera jego praw nie powinna podlegać ochronie. Młodzież
jest tak samo podmiotem praw autora, zwłaszcza praw osobistych, jak osoba dorosła. W miarę wzrastania myśli działa coraz bardziej samodzielnie. Chociaż pozostaje zależna od kierownictwa wychowawczego, to jest (a przynajmniej powinna być w ujęciu modelowym) coraz bardziej samodzielna w myśleniu twórczym.
Możliwe jest zatem poprawienie jakości ochrony praw autorskich poprzez umiejętne pokierowanie świadomością młodzieży.
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Copyrights and University Students.
Legal and Social-Pedagogical Contexts
Summary
The article concentrates on a role of copyrights in forming an attitude toward life of a young
creator who may perceive and express, from their point of view, valuable observations describing new social phenomena and processes which are sometimes already unperceivable from an
elderly person’s perspective. In the present pop-cultural social environment constituting individualistic tendencies, with autobiography being a core of one’s identity, the issue of copyrights
should be respected to a higher extent, especially in the light of a fashion or even a necessity to
express oneself which is common among young people.
For that purpose, an attempt has been taken to define the legal and proprietary protection
nature and frames of a creative process of academic youth.
The article emphasizes an advancing digitalisation of a creative process and information
dissemination which have definitely changed the social environment in which operate the
creator and the user of their intellectual output function. A global consolidation of the Internet
and spreading of ways of accessing, copying, multiplying and storing information have resulted in a so-far unknown social and legal situation of the creator. Thus, in the contemporary
„click-click” culture enabling us to easily and quickly access numerous ready-made papers and
studies, copy them into a text as our own result, legal protection of copyrights has been gaining
a special significance.
The article also enhances a role of copyrights as protection of author’s identity taking into
account practices violating those rights, the consequences of which may lead to problems
with finding and expressing one’s own identity, especially against a role played by creativity in
a proper development of human personality.
The problem addressed here has gained increased topicality because recent studies of
academic communities show clear growing tendencies of dishonest activity among academic
youth, in particular in the context of an observed decrease in a general level of school honesty
and moral conduct.
The discussion on youth as a subject to copyrights refers to juridical, psychological and
pedagogical categories providing their synthesis.
The article presents creativity and its effects as subjects of legal protection also within the
frames of the Human Rights protection system, both under acts of global range as well as under
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general European or EU regulations. Creativity in terms of freedom of thought is also subject to
protection under the Polish Constitution. A creative process and rights of a creator are objects
of interest of administrative and criminal law, and finally, of financial law which provides relevant special regulations for creators, favourable for their work.
A creative output is emphasized here as a status quo of the highest significance for the human being, which constitutes personal goods as the most important object of civil law protection. They have their source in human dignity and, at the same time, they are aimed to define
and protect that dignity.
In addition, the article discusses the very notion of a piece of work and a composition, as
well as a notion of a creator and author, including characteristic features of those categories.
The article also contains a postulate for the pedagogy academics educating university students, to include conditions arising from the presented legal regulations in their methods and
scope of influence.
It is also remarked that forming of a conscious-creator attitude starts already at a school
education stage as the syllabus base for early school education emphasizes a necessity for
schoolchildren to be aware of the existence of copyrights as one of the detailed requirements for
a pupil finishing the 3rd grade of a primary school.
Knowledge of copyrights among young people allows them to recognise consequences of
the regulation both in the area of their own positive rights and their protection measures as well
as negative sanctions applicable in the event of violation of third party’s rights. It is important
for the students to be aware of a degree of complexity of the entire protection system of author’s
various rights, which proves their high rank.
A necessity to respect the said rights is also of significant meaning for ensuring a proper
professional and social advancement process.
While requiring from students to respect widely understood third party’s copyrights, we
should at the same time respect their own rights of the same type. The fact that a creator is not
yet fully socially or legally mature does not mean that the sphere of their rights should not be
protected. Youth is a subject to author’s rights, and in particular to personal rights, at the same
degree as an adult. As young people are growing, they think and act more and more independently. Although they remain dependent on educational direction, they are (or at least should
be, in a model analysis) more and more independent in their creative thinking. It is possible,
therefore, to improve the quality of copyrights protection through skilful guidance of young
people’s awareness.
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This text deals with youth subcultures from the point of view of social pedagogy. Text introduces the basic terms such as culture, the dominant culture,
subculture and counterculture and alternative culture. Furthermore there is
analyzed the concept of subculture youth as well as the concept of lifestyle.
A difference between modern and postmodern approach to subcultures is
also mentioned. Furthermore there is described the relationship between
youth subcultures and social pedagogy, which is one of the disciplines that
are devoted to youth subcultures. The final part of the text briefly discusses
selected youth subcultures in the Czech Republic and the negative manifestation of these subcultures.

Introduction
In the 1990s the situation in European society changed fundamentally, and this
was reflected in the ways children and young people spend their leisure time. The
old geopolitical bipolarity ended, and European integration intensified, though the
process was much more complex than originally expected (Pávková et al., 1999).
One evident fact of the modern era was a revolutionary transformation in people’s
ways of thinking about the separate worlds of work and leisure time.
Social pedagogy continues to play its role in shaping mature, complex, multisided individuals seeking the sense of their own lives not only in practical matters, but in satisfying their own private desires and needs through their independent free time (Vážanský, Smékal, 1995). For a significant segment of Central
European youth, the main avenue for seeking the meaning of one’s own life is the
so-called youth subculture. Adolescents in particular often try to realize themselves within the framework of subcultures, which can be seen both as positive
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(making new friends, relationships, hobbies, etc.) or negative (drug dependence,
aggression, youth crime, etc.).
Many social pedagogues, social workers, psychologists and sociologists have
frequent interaction with the followers of individual youth cultures, individual musical styles and life styles, typified for example by provocative dress, slang, makeup,
and behavior. This article will describe in some detail the various youth subcultures (especially in the Czech Republic) and the role of social pedagogy in these
areas. The basic terminology will be presented, as well as some of the elements of
risk involved with these youth subcultures. Youth subcultures are a fast-evolving
topic, as yet insufficiently researched in the post-communist countries; therefore
this article can serve as an introduction. At the same time the topic can also be
seen as interdisciplinary. The topic of youth subcultures can be examined through
a number of social disciplines, for example history, sociology, cultural studies, psychology, political science, social work, and social pedagogy (Džambazovič, 1999;
Smolík, 2010). Knowledge about youth culture is indispensable for current social
pedagogy, which deals with clients from youth in low-threshold clubs, leisure time
centers, or in the context of so-called street work. Some social pedagogues approach this field mainly as the sociology of deviant behavior (Procházka, 2012).
Some Czech pedagogues argue that one of the main goals of social pedagogy
should be to eliminate the influence of criminogenic youth groups and subcultures
(Průcha, 2000; Procházka 2012). For this reason, too, it is worth discussing to what
degree membership in youth cultures, as a specific social environment, influences
individuals’ positive and negative tendencies. Likewise it is worthwhile to become
acquainted with the so-called traditional youth subcultures, as this may assist in
coming up with possible preventive measures, and improving relations and establishing trust between social pedagogues and the members of youth subcultures.

Basic terminology
When studying subcultures it is necessary to define the basic terms. Among these
terms are culture, dominant culture, subculture, counterculture, and alternative culture. Culture can be defined as the specific way of life of a certain defined group
or society of people. This is given by the behavior patterns of the members of that
society; that is, the obvious models of behavior and action that an outsider can
observe. These behavior patterns lead to a set of expectations and convictions that
in turn shape other behavioral patterns. Both activities – the mental and external
behavioral – can be regarded as the culture. Although we see culture as a reality, we
recognize it only as it is expressed in behavioral patterns (Lawless, 1996). A person
becomes a whole individual through the process of learning the culture; in other
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works, adopting as one’s own the common personal models of reality. Sociologists
refer to this process as socialization (Nakonečný, 1999).
Culture is an integrated and internally-interconnected set or series of ideas,
actions, and behavioral patterns that are constantly interacting, the aggregate of
the material and spiritual values created and shaped by humanity, representing
a certain level of achievement in the history of a society. The individual elements
of a culture are configured in unique patterns, forming internally-integrated, relatively autonomous systems, or the models by which the differences among individual cultures are identified. Culture has the following characteristics: it is learned,
shared, symbolic, integrated, rational, changing, and adaptive (Lawless, 1996).
Průcha, Walterová and Mareš (2001) point out that the term culture has different
meanings in the individual social sciences. In the field of pedagogy it is used mainly
with the following meanings: 1) Culture as a complex of material, but mainly nonmaterial products (knowledge, ideas, values, moral norms, etc.), which human
civilization has developed over time. 2) Culture in the sociological and culturalanthropological sense as the patterns of behavior, shared norms, values, traditions,
rituals, etc. that are characteristic of certain social or ethnic groups.
We use the term dominant culture to refer to the most widespread culture
within a certain time and space. Today this usually means the majority culture
among the middle classes. Within it the existing level of culture and civilization is
unquestioned, and there is a conscious effort to tie into the so-called best cultural
tradition of the past (Mistrík, 1999: 4).
Subculture is a term that on a general level refers to any (specific) culture that
is part of the broader institution of a culture, with which it has some shared and
some divergent elements (Geist, 1992; also Hartl, Hartlová, 2000; Giddens, 1999).
The degree of divergence of the subculture from the main culture of which it is
a part, can be variable; it may diverge only minimally, or it may be in complete opposition to the entire culture (a so-called counterculture). The extent and character
of the divergences consist in a number of factors, such as age (so-called youth
culture), profession or preparation for such; religion (sects, rituals), origin, nationality, ethnicity, race, social position, social stratum, interests, social institutions,
segregation, etc. Where the subculture diverges significantly (especially those that
can be characterized as antithetical to the entire culture) there arise tensions and
conflicts, which can often lead to dramatic situations. In recent times, subcultures
in individual social macro-units have been given heightened attention, and not
only by sociology, within which it is beginning to coalesce as an independent discipline, the sociology of subcultures (Hebdige, 1979, 2012). Subcultures sometimes
tend towards conscious exclusivity, the creation of so-called group subcultural
boundaries, which serve the function of self-maintenance and self-protection. The
formation of subcultural boundaries is characteristic of some youth subcultures.
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A subculture is a characteristic set of specific norms, values, behavior patterns, and
lifestyles that define a certain group within the context of the broader society. The
term subculture relates to a specific group that is the creator and bearer of its own
special, differing norms, values, patterns of behavior, and lifestyles, even as it plays
a part in the functioning of the broader society. In every case the important indicator of a subculture is its visible difference from the dominant culture. Subcultures
do not emerge only in small, isolated pre-industrial societies. Krech, Crutchfield
and Ballachey (1968) define subculture as that part of the overall culture of a society that is typical for a certain segment of that society. The prefix „sub-” indicates its
distinction and difference from the dominant or mainstream society. Subcultures,
then, are composed of groups of people who share their own values and norms by
which they set themselves apart from the dominant or mainstream society, and
who offer maps of meanings by which the world is made understandable to the
subculture’s members (Barker, 2006; Kraus, 2008). Bell (1999) describes subcultures as relatively „coherent cultural systems” which, within in the overall system
of our national culture, present a world unto themselves. Such systems develop
structural and functional peculiarities that distinguish their members to a certain
extent from the rest of society (Freiová, 1967; Ondrejkovič, 1998).
The term counterculture indicates that the given culture has turned against the
dominant culture. Another term is alternative culture. Implicit in this term is the
turning against something; it is an alternative to something. We can also see in
this term a creative or enriching element. Even so, there is a clear relationship to
another, usually dominant culture (Mistrík, 1999: 4). A counterculture defines and
expresses itself in opposition to the main ruling culture in a way that distinguishes
it from a subculture. The term is applied especially to the cultural and political
movements and formations of the 1960s and 70s in the United States and Great
Britain, where the concept first surfaced (Barker, 2006: 92–93).
Línek (1997) states that the countercultures arise especially when there is severe deprivation and frustration, turning against a socio-cultural system regarded as the enemy. Countercultures usually emerge on the edges of society; that is,
in socially declassé environments. Motives often given for their appearance are
the need to protest, desire for change, and imposing their own (differing) values
(Duffková, Urban, Dubský, 2008).
Another term is alternative culture. Alternative is usually understood as an option to choose between two or more ways of approaching things (usually opposed
to one another) (Duffková, Urban, Dubský, 2008: 120). An alternative culture thus
differentiates itself from the mainstream, popular, or dominant culture.
The concept of the oppositional nature of an alternative lifestyle is quite often
applied in the context of the lifestyles of various subcultures that turn more or less
explicitly and deliberately against the lifestyle regarded by society as positive and
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worthy of reward, or at least against the lifestyle actually predominant in society,
which can be labeled the conventional lifestyle, or pejoratively the conformist lifestyle (Duffková, Urban, Dubský, 2008: 120).
Subcultures (not only youth) are often associated with alternative culture. One
of the types of subculture are the youth subcultures, associated in many cases with
individual music styles.

Youth subcultures
The flourishing of youth culture and subsequently youth subcultures became significant especially after the Second World War (Macek, 2003). The work of Mark
Abrams (1955) is considered important for the development of subcultural approaches to the young generation in then – Western Europe. Abrams’s practically-oriented research on the British market brought interesting findings about the differences in the consumer behavior of young people and their purchasing power. For
businessmen this became a signal to develop goods and services for young people.
For sociologists, the study brought enough material to define the so-called culture
of teenagers, which was understood mainly in relation to free time and consumer
goods for free time. Abrams concludes that there are marked differences between
young people and older people in the ways free time is spent, but that these differences do not lead to significant conflict behavior. The majority of young people remain anchored to the key institutions – family, school, employment. But the results
of Abrams’s research on the rise of the first post-war, significantly divergent youth
lifestyles (for example the Teddy Boys in Great Britain) were interpreted by some
sociologists as proof of the existence of a distinct subculture – a world not subject to
the authority, norms, and values of adults (Kabátek, 1989; Abrams, 1959).
Peer groups1 based on youth subculture soon came to the forefront of research
on the socialization process: individual gangs2, parties, or delinquent groups that
were active within the generally-defined youth subculture, and that stood out
prominently from the dominant (hegemonic, mainstream, majority) culture. Social
1
The demand to conform is usually higher among peer youth groups than any other group. It
includes not only manner of expression, but also external appearance, type of preferred music, behavior towards the opposite sex, attitudes about school or work, parents, money, sexuality, smoking,
drugs, alcohol, etc. (Matoušek, Matoušková, 2011: 83).
2
Gang is the term for a group of young people [seeking to achieve certain goals together, often
by illegal means. Especially negative are the violent gangs looking to achieve psychological satisfaction and raise the status of their group through violent actions, and delinquent bands active in crimes
against people and property. The term is also used for groups of young people, so-called parties,
which are not of anti-social character (Průcha, Walterová, Mareš, 1995: 29; Matoušek, Matoušková,
2011: 84).
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science has been studying so-called youth subcultures intensively since around the
mid-1950s (Kabátek, 1989; Thornton, 1997; Macek 2003).
Sociology has been bandying theories about subculture and the very use of
the term subculture since the mid-1960s (in French sous-culture de la jeunesse,
German Jugendsubkultur, Italian subcultura giovanile, Czech subkultura mladeže)
(Col. 1996, Ondrejkovič 1994). Youth subcultures are groups of young (adolescent) people who have something in common (a problem, interest, habit, custom)
that distinguishes them from members of other social groups (Thornton, 1997).
One important element in thinking about youth subcultures is the degree of
commitment by individuals. In every youth subculture we can identify several
types of „insiders”. Besides active members of the individual youth subcultures
who for example organize concerts, protests, issue magazines or music media,
there is also a broader segment of passive „consumers” who take minimal part in
shaping the subculture, but for whom the subculture is very important. A third
type of member may be an individual outside the „scene” who follows the fashion
trends without caring much about the subculture’s ideology (system of norms) and
does not work to broadcast the subculture’s message (Smolík 2008).
Likewise Androvičová (2007) divides subculture members or so-called scene
into three categories: the basic scene3 (people fully engaged in the subculture), factions (members of the subculture who are part of the scene) and the interest scene
(a large number of superficial members of the subculture who are not interested
in getting deeper into the scene, but often just go along with the style of the subculture). According to Gruber (1997), subcultures serve the following functions in
society: 1) they provide a kind of „refuge” for unsocialized individuals, 2) facilitate
the communication needed to engage in various interest activities, 3) allow experimentation with new and untried patterns of behavior, 4) display the symptoms of
such patterns, and may 5) become the source of significant problems for society
(criminality, racial conflict, etc.), or 6) become an expression of the degree of democracy and freedom in society (Gruber, 1997).
Subculture theory, which appeared in the 1950s and 60s, saw the deviant (delinquent) behavior of individual subculture members as a reaction to the culturally-conditioned adaptation problems of certain individuals and groups. This is
a collective (not individual) adaptation to structural pressure: deviant or delinquent subcultures represent a protest or defensive reaction against the dominant
culture. Subculture theory holds that deviation is the result of conformity of norms
and values among those groups of which the individuals are members. The members of certain subcultures often differ little from other members of society. The
3
„Scene” is a commonly-used term related to the topic of subcultures. It is usually used to
capture the temporal and spatial influence of individual subcultures. „Scene” is often used to refer to
a specific local occurrence of a certain subculture (Ondrejkovič et al., 2009: 78).
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basic difference, however, is in the area of norms – the subculture believes in different rules and different values than those of the conforming majority, and thus
they naturally exhibit behavior that from the standpoint of society constitutes deviance (Mühlpachr, 2001).

Subculture and lifestyle
The term youth subculture is a type of subculture linked to specific behavior by
young people, their tendency towards certain value preferences, acceptance or rejection of certain norms, and a lifestyle reflecting their condition. Youth subculture can be meaningfully defined and understood only in comparison with the
values and ways of life of adults in that same society. It is usually assumed that
youth subculture appears where differences in the life philosophy and life style of
young people are historically and situationally emphasized to such an extent that
a distinct cultural model of behavior is created (Col., 1996; Thornton 1997).
Today it seems that the stylistic boundaries that separate one youth subculture
from another have collapsed. The present period can be characterized as a postsubcultural phase in which young people are the creative bricolage4 of postmodern consumer society, which entails collecting and selecting various styles and
Table 1. Difference between modern and postmodern (approaches to subculture)
MODERN ERA

POSTMODERN ERA

Clear group identity

Fragmented, dispersed identity

Stylistic homogeneity

Stylistic heterogeneity, plurality.

Rigid observance of subcultural boundaries

Flexible blurring of subcultural boundaries

Subculture is seen as main identity

Many stylistic identities

High degree of identification

Low degree of identification

Membership seen as permanent

Membership seen as temporary

Low degree of subcultural mobility

Temporary affinity for subculture

Emphasis on convictions and values

Fascination with style and image

Political expression of resistance

Apolitical sensibility

Antagonism toward media, lack of trust

Positive perceptions of media

Authentic (self-perception)

Awareness of inauthenticity

4

The term bricolage relates to the rearrangement and juxtaposition of originally unconnected
elements in such a way as to create a new meaning in a fresh context. Bricolage includes a process of
re-signification by which cultural symbols with established meanings are reorganized into new codes
of meaning (Barker, 2006: 39; Hebdige, 2012: 158–162).
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mixing them together in a process of blending and comparison. Today’s communication technology has created commodities, content, and labels for youth cultures that go beyond the bounds of race or nationality; thus we see global rap,
global rave, and global salsa (Barker, 2006: 97–98). Muggleton (2000) notes that in
the postmodern era subcultures are merely esthetic codes (the difference between
modern and postmodern approach is seen in Table 1.
The fragmentation of youth culture (and subcultures) and the loss of „authenticity” and „style” are such today that we find ourselves in a post-subcultural period, in which style does not mean politicization of youth, but the estheticization
of politics (Barker, 2006: 186).
Although it is evident that some subcultures can be labeled as mere „lifestyle”
cultures (life-styles)5, there still exist subcultures that meet the criteria of the modern era (typical are the skinheads). These subcultures remain wed to a certain ideology through a specific set of values). Although style and ideology are inseparably
intertwined, there is also a certain tension between them. This tension springs from
the differing emphases placed on these two elements by the individual members of
the subculture. Remember that subcultures serve as one of the sources of identity
which are outwardly expressed by style, and which are experienced through the
acceptable (internalized) ideology. The problem is that various people place different emphasis on these two elements. Especially younger members of the subcultures are more interested in style, while individuals who have been members of the
subculture for a longer time tend to put more emphasis on ideology. This conflict
has been called the problem of authenticity (Heřmanský, Novotná, 2011: 97–98).

Youth subculture and social pedagogy
Youth subcultures are certainly no new topic in the social sciences. Although it is
relatively difficult to define where the borders are between research and theoretical
musing about this problem, in terms of the range of the individual academic disciplines we can say that the topic of youth subculture is very inviting terrain for description and dissection from the standpoint of social pedagogy. Social pedagogy
is a transdisciplinary and very integrating discipline. From a practical standpoint
it concentrates and further develops the observations of pedagogical, social, and
other disciplines (Kraus, 2008: 52).
5

The term lifestyle can be defined as the set of life models actively pursued by an individual.
It includes a person’s value orientation, and demonstrates itself in his behavior and his way of using
and influencing the circumstances of material and social life. All of these issues can be viewed from
the standpoint of free time and the way it is managed. Every person has his own individual system of
values, shaped by life conditions and one’s own actions (Pávková et al., 1999).

KSE_2(4)2013_s65-82_Smolík.indd 72

2014-06-26 09:08:41

Youth Subcultures and Social Pedagogy

73

The spectrum of interests of social pedagogy is very broad and diverse. Social
pedagogy studies pathological social phenomena (issues in contemporary society
that have a negative effect or pose a danger to society – for example intolerance,
racism, xenophobia, etc.); but which can also positively influence the way young
people spend their free time. Social pedagogy can be defined as a borderline academic discipline on the edge between pedagogy, sociology, and psychology. Social pedagogy studies the relationships between the social environment and the
socialization of individuals (of various age groups) in their leisure time (Průcha,
Walterová, Mareš, 2001; Kraus, 2008).
The aim of social pedagogy is mainly the education of individuals towards
responsible fulfillment of his social roles so he becomes a legitimate member of
society. Social pedagogy thus deals with how to remove and remedy pathological
and other phenomena undesirable for society, remedy them, and incorporate marginalized groups into society (Průcha, Walterová, Mareš, 2001).
Social pedagogy, then, can be defined as pedagogy outside the classroom, the
pedagogy of free time, social work with problem groups (gangs, parties). Since
some youth cultures are seen and labeled as „pathological”, individual youth subcultures can be seen as target groups for social pedagogy. It is evident that an individual’s „entry” into the territory of subcultures (individual gangs), delinquent
parties, etc.) can be a motive for subsequent pathological actions and behavior.
Because social pedagogy is close to sociology, the problems of youth subculture we have described can also be seen as a topic that cuts across both disciplines. In the framework of its broader agenda, social pedagogy also deals with
youth subcultures, and should target concrete themes, for example socialization6
and upbringing of youth, the effects of media, diversity of lifestyles (their norms
and expressions), prevention of socially pathological phenomena and risk-prone behavior among peer groups; educational activities aimed at youth, etc.
(Kraus, 2004).
A social pedagogue should follow the trends and styles among contemporary
youth in a way so as to improve his psychological-counseling, communicative,
preventative, and interventional competence. We have in mind especially those
social pedagogues who come into contact with youth-based groups (for example
members of subcultural gangs) on a regular basis. In many cases one’s so-called
„subcultural identity” is so important to an individual that it can play an important
role during an intervention by a social pedagogue.
6

Socialization is a lifelong process during which the individual takes on forms of behavior and
action, knowledge, language, values, and culture, and becomes incorporated into society. The process
of socialization starts with social teaching (teaching that takes place in social environments and situations), social communication and interactions (Procházka, 2012).
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Džambazovič (1999) also points out that a young person in his effort to achieve
individuality and originality is confronted with the technologically rationalized
and bureaucratized order of institutions: in this confrontation he is anonymous,
and vulnerable. He therefore seeks a feeling of collectivity and belonging, which is
demonstrated in his search for others who confirm and reflect his individuality.
For reasons of thematic focus, too, social pedagogy should reflect the observations of sociology (sociology of education, youth sociology, or social pathology),
social psychology (dynamics, values, and roles within the framework of small social groups, etc.), and on the practical level of social work.
Important from the standpoint of sociology is the issue of the status of young
people in the society, or within the youth subcultures. Important from a psychological point of view is the motivation of young people to become part of a youth
subculture, and its influence on the psyche of these individuals. From the standpoint of pedagogy what is basic is the meaning of subculture for the formation of
the adolescent personality in the process of socialization and upbringing (Jusko,
2007: 252).
The social pedagogue, as we have said above, (like the other professions dealing with young people) should become well acquainted with the issues of youth
subcultures, especially in order to understand the behavior of adolescents who
move in the specific environments of the individual subcultures.
Czech social pedagogy has partly dealt with the phenomenon of subcultures,
as have other social sciences (Kraus, 2008; Kraus, Hroncová et al., 2007). In thinking about youth subcultures, three levels of this phenomenon must be examined:
1) the level of the individual, 2) the level of small social groups (parties, gangs),
and 3) the level of the whole society (macro-environment). All these levels should
appear in theoretical as well as empirical studies dealing with youth subcultures.
Some of the empirical studies done in the Czech Republic have successfully looked
at subcultures from the perspective of social pedagogy; this is documented by
a number of articles and monographs (Smolík, 2008, 2010; Lojdová, 2011, 2013).
Even so, there has not yet been any broader treatment of this issue, especially on
the level of the positive elements of youth subcultures. From the standpoint of majority society, the prevailing interest is youth subculture’s potential risk factor, and
the socio-pathological phenomena and deviations that are frequently displayed by
individual subcultural parties and gangs.

Youth subcultures in the CR and their potential risks
Youth subcultures are defined by individual peer relationships. Peers play an important role in the life of every person. Peer groups (including the parties active in
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the individual subcultures) and their influence on youth can be described through
understanding the characteristics of social groups and individual subcultures and
in relation to the content, values, and norms at work within these types of groups.
A social group or youth subculture through which individuals wish to successfully
realize themselves must offer the kind of characteristics that attract the individual,
make him want to be part of the group, and satisfy his needs, visions, desires, and
relationships (Smolík, 2010; Procházka, 2012).
On the basis of youth subcultures, these peer groups existed in a relatively consistent form even before 1989 (Vaněk, 2002). For example, this period saw the appearance of subcultures such as punk, skinheads, and a relatively developed metal
scene.
In general we can say that, in the countries of the so-called East block, youth
subcultures (and other subcultures) were a form of escape from formal, authoritarian oversight (Džambazovič, 1999). The subcultures have always been a source
of innovation and creative energy; at present the intensity of innovation is increasing, resulting in changes in lifestyle.
Subcultures in Czechoslovakia have been discussed since the 1960s, but the
term was rejected by some. Greater interest appeared in the mid-1980s in response
to the fact that youth subcultures developed abroad, and were transferred into socialist society in the form of informal groups that did not wish to organize within
the communist youth groups (Kolářová, 2011: 33).
In the Central European area, too, trends characteristic of the postmodern era
are evident. Since the late 1990s the region has been one great „mix” of subcultures that can be characterized as the „postmodern youth style” (Thornton, 1995;
Džambazovič, 1999; Smolík, 2010).
It is very difficult to determine how many youth subcultures are currently
present in the Czech Republic; even so, we can identify a few youth subcultures
with enough members, sufficiently ideologically profiled, and acknowledged over
time to be identified as youth culture. It is estimated that only one in twenty young
people will identify with some youth subculture. Among Czech adolescents the
skinheads have the largest number of followers (in all the sub-currents), followed
by metal (with many subgenres), punk and hardcore, graffiti, football hooligans,
hippies, and a broadly-defined, many-thousand-member dance scene in the styles
of house, trance, psytrance, drum´n´bass, techno, techno, free-techno, and others
(Smolík, 2005). In recent years styles such as emo and gothic rock have also made
inroads among young people.
All the above subcultures are often associated with risk-prone behavior or socio-pathological activity. Some social pedagogues or sociologists speak openly of
so-called at-risk youth.
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At-risk youth (problem young people, threatened young people) are those
groups of young people who, under a mix of biological, psychological, and cultural
mix of conditions, are prone to behavior that threatens their long-term psychological and social development as they mature; and their behavior is seen by their
social environment as a danger. Risk-prone behavior by young people is associated
with a stage of psycho-social development that combines the search for identity
with biological, psychological, social, and professional maturing. Risk-prone behavior is also conditioned on the culmination of social roles and social influences
in unfavorable family, partnership, and other social situations (Kasal, 2013: 347).
The term at-risk youth is debatable because it can be interpreted in different ways.
Even so some authors argue that this term: 1) is broad enough to cover this circle
of social problems with youth, but is still open enough to other types of undesirable behavior; 2) it is deep enough to contain the entire process, from the first minor indicators, to serious problems of the individual or small social group (Labáth
et al., 2001: 12). The actions of this segment of youth are associated with so-called
risk-prone behavior. This term refers to behavior patterns that can result in a demonstrable growth in educational, health, social, and other risks, both for individuals and society (Procházka, 2012: 133). Related concepts include delinquent
behavior, social pathology7, and social deviation (Mühlpachr, 2001; Ondrejkovič
et al., 2009)8.
Subcultures, or individual subculture-related parties, can also have an influence on deviant or delinquent behavior. The individual in such a case may engage
in deviant behavior because the subculture provides him with 1) the necessary
support (for example ideological justification); 2) organization and coordination
7
A socio-pathological phenomenon generally means individual behavior such as unhealthy
lifestyle, ignoring or violating social norms, law, and ethical values; behavior and actions, which leads
to damage to the individual and the environment in which he lives and works, and thus to individual,
group, and social disruption and deformation (Pokorný, Telcová, Tomko, 2002: 4) Social pathology
is a catch-all term for undesirable social phenomena which are dangerous, unhealthy, and abnormal,
and are regarded by society as negatively-sanctioned forms of deviant behavior (Mühlpachr, 2001).
8
The term social deviation includes various behaviors, phenomena that disturb us and distress
us (Mühlpachr, 2001). Social deviation is any kind of divergence in behavior from social norms,
which at the same time violate the formal or informal requirements placed on human behavior in the
given society (Mühlpachr, 2001; Munková 2001). Social deviation is thus a broader term than social
pathology; it is semantically and emotionally neutral in the sense that it does not say which behavior
is „bad” and which is „good”. This points to the need to judge behavior within the context of the
culture and subculture, the changing nature of the environment, and the influence of life situations
experienced by concrete people in a concrete space and time (Procházka, 2012: 125)
Deviation has a universal character; meaning that it exists in all societies, everywhere where
people come into contact with one another and live in groups. There is no such thing as a society or
culture in which its members display an entirely conformist behavior with the complete absence of
deviation (Mühlpachr, 2009: 43).
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of deviant activities (violent demonstrations); 3) structure for free-time activities;
4) a structure for division of labor; 5) a role within the subculture of the party;
and 6) protection against the agents of social control (law-enforcement, courts,
etc.). This protection can take the form of legal assistance, financial support, solidarity, etc.
The list of social deviations and socially pathological phenomena that are often
connected to youth subculture includes: 1. Criminality (particularly petty theft
and delinquency, 2. Alcoholism, 3. Smoking (tobacco), 4. Drug dependence (abuse
of narcotic and hallucinogenic substances), 5. Sexual promiscuity (typical in the
past for example of the hippies subculture), 6. Political orthodoxy (racism, political radicalism, anti-Semitism, political violence, intolerance), 6. Suicide (typical
for emo/gothic rock), 7. Vandalism, 8. Aggression, 9. self-damaging (typical for
emo/gothic rock), etc. (Smolík, 2008).
Even though it is evident that some followers of certain youth subcultures engage in these negative social phenomena, it must be pointed out that youth subcultures or their individual styles (that is, natural forms of youth association) cannot
be regarded a priori as criminal.

Conclusion
Social pedagogy, as a relatively new field but with a long history, struggles with an
unclear definition and focus of its studies. Because of the many approaches to the
study of social pedagogy and the topics that social pedagogy touches on – free time,
out-of-school upbringing, etc. – we can say that interest in social pedagogy and
youth subcultures is legitimate and desirable. We can also say that the fact that in
the Czech environment some of the monographs and academic papers on subcultures or on individual youth lifestyles are being produced; at the level of practice,
contact with members of youth subcultures is also evident at the level of street work
(Bednářová, Pelech, 1999; Matoušek, Matoušková, 2011).
The knowledge of individual subcultures can improve an individual teacher’s
relationships with students, mitigate possible bias in relations to students, and contribute to a better reception of the pedagogue by the students who are members of
the individual subcultures.
Therefore, in this conclusion we would point out the lack of systematic preventive work with members of the individual subcultures. From the sociological,
psychological, and pedagogical standpoint it will be necessary to study what free
time activities within the framework of the subcultures contribute to the formation of interpersonal relations, whether they help or hinder the cultivation of such
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relations, etc.] (Pávková et al., 1999). Theoretical considerations should be supported with serious research on these topics. We must look at youth subcultures
as a reflection of society, a mirror we hold up to ourselves, which warns us against
indulging too much in some of our dogmas. Today’s subcultures can be regarded as vehicles for escaping the uniformity of the globalized world (Heřmanský,
Novotná, 2011). Or contemporary subcultures can be seen as islands which, as
a consequence of the mass media, music, and clothing industries, are rapidly
shrinking and losing their authenticity. This, too, is a phenomenon that social
pedagogy should take note of.
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Subkultury młodzieżowe i pedagogika społeczna
Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki subkultur młodzieży z punktu widzenia pedagogiki społecznej
(resocjalizacyjnej). Dla istotnego segmentu młodzieży środkowoeuropejskiej środowisko tak
zwanych młodzieżowych subkultur stanowi zupełnie naturalny składnik socjalizacji. Duża część
pedagogów społecznych (resocjalizacyjnych), pracowników socjalnych, psychologów i socjologów spotyka się z osobami identyfikującymi się z poszczególnymi subkulturami młodzieżowymi, z różnymi gatunkami muzycznymi lub stylami życia, wyróżniającymi się na przykład
prowokacyjnym ubiorem, używaniem specyficznego slangu, makijażem lub zachowaniem.
Autor artykułu opisuje subkultury młodzieżowe i rolę pedagogiki społecznej (resocjalizacyjnej) w danej dziedzinie; prezentuje szczegółowo również podstawową terminologię (kultura,
kultura dominująca, subkultura, subkultura młodzieżowa, styl) oraz odnosi się do elementów
ryzyka, które towarzyszą środowiskom subkultur młodzieżowych.
Rozwój kultury młodzieżowej i następnie subkultur młodzieżowych nasilił się zwłaszcza
po II wojnie światowej. Subkultury młodzieżowe stawały się stopniowo czołowym tematem badań procesów socjalizacji. W artykule zaprezentowano „kryterium zaangażowania jednostki”
w subkulturę młodzieżową („aktywni zwolennicy” – „insiderzy” – „konsumenci”). W dyskusji,
która się toczy wśród badaczy, dominuje teza, że obecnie mamy do czynienia z tak zwaną fazą
postsubkluturową, co oznacza, że nie ma jasnych linii rozgraniczajacych style poszczególnych
subkultur. Można sie zgodzić z wnioskami Muggletona (2000), że w ponowoczesności subkultury stanowią wyłącznie kody estetyczne. Przejawem tego jest rozproszenie subkultur młodzieżowych, które utraciły dawną autentyczność. Choć jest ewidentne, że część z nich można
utożsamić wyłącznie ze stylem życia, w dalszym ciągu istnieją również subkultury, które spełniają kryteria ery nowoczesności (np. skinheads), są bowiem one w dalszym ciągu związane
z określoną ideologią (ze zbiorem specyficznych wartości).
Ze względu na to, że niektóre subkultury młodzieżowe są określane i postrzegane jako „patologiczne”, można je także traktować jako grupę docelową dla interwencji pedagogiki społecznej (resocjalizacyjnej). Jest ewidentne, że „wejście” jednostki na terytorium subkultur (poszczególnych gangów, grup osób niedostosowanych itp.) może być impulsem do aktów i zachowań
patologicznych.
Pedagodzy powinni śledzić trendy i style życia współczesnej młodzieży w taki sposób, by
podnosić swoje kompetencje psychologiczne, doradcze, kompetencje w zakresie komunikacji,
profilaktyki i interwencji. Tak zwana „tożsamość subkulturowa” w wielu przypadkach jest dla
jednostki na tyle ważna, że może odgrywać istotną rolę, zwłaszcza podczas interwencji pedagogicznej.
W artykule zaprezentowano także w sposób skrótowy wyniki badań czeskich pedagogów,
socjologów oraz przedstawicieli specjalności praca socjalna. Według szacunków w Republice
Czeskiej z określoną subkulturą młodzieżową utożsamia się co dwudziesty młody człowiek. Do
najczęściej wybieranych należą subkultury: skinheadów, metalowców, punk i hardcore, graffiti,
kibiców piłkarskich, hippisów i szeroko pojmowana wielotysięczna scena taneczna stylów takich jak house, trance, psytrance, drum´n´bass, techno, tekkno, freetekno itp.
Spośród dewiacji społecznych i zjawisk patologicznych, które często wiążą się z subkulturami młodzieżowymi, należy wymienić następujące: 1) przestępczość (zwykle drobne kradzieże)
i wykroczenia, 2) alkoholizm, 3) palenie papierosów 4) uzależnienie od narkotyków (psycho-
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tropy i opiaty), 5) rozwiązłość seksualną (w przeszłości charakterystyczną dla subkultury hippisów), 6) ortodoksję (rasizm, radykalizm polityczny, antysemityzm, nietolerancję), 7) skłonności samobójcze (typowe dla emo/gothic rock), 8) wandalizm, 9) agresję, 10) samouszkodzenia
(typowe dla emo/gothic rock) itp.
Wiedza na temat wyżej prezentowanych subkultur może poprawić relacje pomiędzy nauczycielami/wychowawcami i uczniami/studentami, którzy przynależą do środowisk subkulturowych.
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The paper presents contemporary discussion about consumerism in
academia. Commercialization of higher education is widely discussed
among scholars. Some of them condemn the commodification of higher
education as well as the neoliberal approach. The others perceive the market orientation in HE as the necessity and the next step in this area development. The orientation on students as a customer is widely discussed in
the literature. The author of this paper reconstructs and analyses selected
problems of commercialization and consumerism in academia, including
the relationship between the tutor and the student replaced by the producer-consumer relationship, grades inflation, student satisfaction and infantilization of education. Moreover, the author of the paper makes attempt
to analyze different approaches towards consumerism in academia and
presents a contrasting orientation towards problem in question.

Teza, iż edukacja jest towarem, stała się w ostatnich czasach bardzo rozpowszechniona. Rozważania na temat komercjalizacji szkolnictwa wyższego rozpoczęły się
w Stanach Zjednoczonych na początku lat siedemdziesiątych jako efekt neoliberalnych przemian oraz wprowadzenia idei menadżeryzmu na uczelnie wyższe.
Nie dziwi zatem fakt, iż coraz częściej w odniesieniu do społecznych funkcji uniwersytetu używa się języka ekonomii i jak zauważa David Kirp, każda jednostka
uczelni określana jest jako „centrum dochodowe” (ang. revenue center), każda grupa osób to „udziałowiec” (ang. stakeholder), każdy student to „konsument” (ang.
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customer), każdy profesor to przedsiębiorca (ang. entrepreneur), a każdą instytucję
postrzega się jako szukającą zysku – w postaci pieniędzy albo ludzkiego kapitału
(Kirp, 2005: 114). Tradycyjny etos szkolnictwa wyższego, rozumiany jako dobro
publiczne, został zastąpiony przez wartości bliskie prywatnym przedsiębiorstwom,
czyli racjonalność, etykę biznesową oraz produktywność. Z jednej strony uczelnie
wysyłają sygnał, iż działają jak przedsiębiorstwa, z drugiej zaś studenci, dorastając
w kulturze konsumpcji, traktują edukację jako towar, proces uczenia – jako usługę, a wykładowców jako usługodawców. Studenci nie są postrzegani jedynie jako
beneficjenci dobra publicznego, jakim jest kształcenie na uczelniach wyższych,
lecz jako konsumenci. Kształcenie akademickie przestaje być dobrem dla każdego
obywatela, staje się prawem czy nawet obowiązkiem. Koresponduje to z zasadą
obowiązującą w systemie konsumpcyjnym: koniecznością kupowania i konsumowania. Podejście wolnorynkowe daje wolność wyboru studentom-konsumentom,
a uczelniom możliwość konkurowania o nich. Studenci-konsumenci znają swoje
„edukacyjne prawa”, mają wolność wyboru uczelni wyższej, ścieżki kształcenia,
wykładowców, a swoje decyzje podejmują na podstawie dostępnych informacji,
których opracowanie uczelnie zlecają firmom marketingowym oraz specjalistom
public relations. Jednocześnie studenci-konsumenci generują potrzeby i oczekiwania wobec usługodawców, jakim są uczelnie wyższe (por. Cardoso, Carvalho,
Santiago, 2011: 272).
W konsekwencji w przestrzeni akademickiej pojawiają się nowe zjawiska,
które dla jednych mogą być traktowane jako patologia akademicka, a dla innych,
jako kolejny krok w przemianach szkolnictwa wyższego. Rekonstruując debatę na
temat relacji studentów i wykładowców na współczesnym uniwersytecie w kontekście kultury konsumpcji, można wyróżnić następujące problemy: zastąpienie
relacji mistrz–uczeń relacją producent–konsument, inflację ocen, dążenie do
usatysfakcjonowania studenta oraz infantylizację kształcenia. Z drugiej jednak
strony należy również odwołać się do tych stanowisk, które kwestionują istnienie
powyższych zjawisk. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba rekonstrukcji
współczesnej debaty dotyczącej ideologii konsumpcji i jej konsekwencji w świecie
akademickim.

Relacja mistrz–uczeń vs. producent–konsument
Logika społeczeństwa konsumentów, jak zauważa Zygmunt Bauman, „cechuje
się przerabianiem relacji międzyludzkich zgodnie z wzorcem i na podobieństwo
relacji między konsumentami a obiektami ich konsumpcji” (Bauman, 2009: 17).
Z tej perspektywy edukacja, podobnie jak wszystko inne w społeczeństwie konsumentów, ulega komodyfikacji. Marvin Oxenham twierdzi, że w czasach płynnej
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nowoczesności ludzie „uciekają od agonii niepewności, znajdując schronienie
w przedmiotach, które zakupują, przekształcając edukację w dobro konsumpcyjne,
które zapewni im poczucie bezpieczeństwa, zagwarantuje status społeczny dzięki
zdobytemu dyplomowi, a także zapewni przetrwanie dzięki nabyciu odpowiednich umiejętności i kompetencji. Instytucje szkolnictwa wyższego znajdują poczucia bezpieczeństwa w odpowiednich rankingach, opracowywanych na podstawie
wskaźników zatrudnienie ich absolwentów oraz dają poczucie satysfakcji rządowi, który wymusza na nich kształcenie zgodne z oczekiwaniami współczesnego
świata” (Oxenham, 2013: 171–172). Nie dziwi zatem fakt, iż współczesny dyskurs
rynkowy promuje model, w którym studenci chcą mieć dyplom, a nie kształcić się
(Molesworth, Nixon, Scullion, 2009: 278).
Coraz częściej uważa się, że współczesne podejście do relacji student–mistrz
przypomina umowę, jaką podpisują konsument i usługodawca. Taka umowa może
być również podstawą do roszczeń ze strony konsumenta–studenta, jeśli uczelnia
nie dostarczy mu produktów, których się spodziewał (Fox, 2002: 130). Badacze
przedmiotu coraz częściej wskazują, iż w dobie gwałtownych przemian szkolnictwa wyższego tożsamość pracowników uniwersytetów jest niepewna. Claire Fox
zauważa, iż wielu nauczycieli akademickich straciło pewność roli, jaką odgrywają
na uniwersytetach. Według niej nie czują się już mistrzami, przywódcami intelektualnymi, bowiem orientacja na studentów (konsumentów) spowodowała, iż uczący
się są traktowani jako równoprawni udziałowcy, mogący decydować o tym, czego
chcą się uczyć bądź czego potrzebują (Fox, 2002: 136). Ponadto, jak zauważają Ray
Land i George Gordon, taka orientacja prowadzi również do niepewnej tożsamości szkół wyższych zarówno w sferze misji, jak i wyznawanych przez nie wartości.
W następstwie zauważyć można trudności w planowaniu zajęć dydaktycznych, jak
i w działaniu poszczególnych wydziałów (Land, Gordon, 2013: 269).
Zmienia się rola wykładowcy, który staje się przewodnikiem (facilitatorem),
a jego zadaniem nie jest generowanie nowych idei ani stymulowanie do myślenia,
lecz przekazywanie zatwierdzonej, opakowanej, gotowej do przyswojenia wiedzy
(por. Melosik, 2002; Poytner, 2010; Gibbs, 2009). Phil Clegg także podejmuje kwestię niepewności roli, jaką odgrywają w dzisiejszym świecie akademickim wykładowcy. Twierdzi on, że z jednej strony zmierzają się oni z biurokratycznymi regułami, konwencjami, żądaniami ze strony zewnętrznych podmiotów oraz niejasnymi,
często wykluczającymi się ideologiami. Z drugiej zaś wiedzą, że ich zadaniem jest
kształcenia w duchu humanistycznym, pomoc studentom w poszerzaniu horyzontów, rozwijanie zdolności krytycznego myślenia w taki sposób, aby w przyszłości
nie stali się oni jedynie poddanymi wobec dyrektyw Banku Światowego czy jakiejkolwiek innej organizacji (Clegg, 2008: 223).
Współczesna kadra uniwersytecka może mieć odczucia ambiwalentne, bowiem
w przestrzeni akademickiej ścierają się dwa podejścia – tradycyjne, humanistyczne
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zorientowane na rozwój jednostek i grup, u którego podstaw leży potrzeba poszukiwania prawdy i generowania nowych idei, oraz ekonomiczne zorientowane
na rozwój gospodarczy, u którego podstaw leży efektywność, produktywność,
mierzalność i standaryzacja. Uniwersytetowi trudno jest odnaleźć się na rynku,
bowiem z jednej strony istnieje presja, aby uczelnie wyższe były konkurencyjne,
a przeto grały, opierając się na regułach rynkowych, z drugiej zaś – jego ustabilizowana, wielowiekowa tradycja zobowiązuje do postępowania wedle konserwatywnych zasad (Land, Gordon, 2013: 269).
Ponadto w związku z globalizacją edukacji wyższej od absolwentów różnych
uczelni wyższych oczekuje się podobnych kwalifikacji, aby byli oni w stanie sprostać wyzwaniom współczesnych rynków pracy. Obserwuje się również dążenie do
ujednolicania procedur i struktur wszystkich uczelni. W konsekwencji, jak zauważa Teresa Bauman, idea konwergencji „powoduje jednak utratę specyficznego charakteru poszczególnych uniwersytetów” (Bauman, 2003: 58).
W literaturze przedmiotu można odnaleźć poparcie dla tezy, iż edukacja wyższa oraz dyplomy akademickie stają się towarem, który można wymienić na odpowiednie miejsce na rynku pracy (por. Melosik, 2002; Bauman, 2003; Hejwosz,
2010). Toteż wiele uczelni wyższych przygotowuje studentów do życia w świecie
konsumpcji poprzez obietnicę uzyskania dobrze płatnej pracy, która czeka dla
tych, którzy uzyskają jej dyplom. Zadaniem uczelni wyższych staje się potwierdzenie zdobytych kwalifikacji, a nie dokonanie zmiany w sposobie myślenia czy
w postrzeganiu świata przez absolwentów (por. Molesworth, Nixon, Scullion,
2009: 278). Ideologia konsumpcji zakłada przecież, iż nie jesteśmy w stanie znaleźć szczęścia poza systemem konsumentów. A przeto wiedza, umiejętności czy
kompetencje społeczne, których nie można wykorzystać w tym systemie, stają się
nieużyteczne. W ten oto sposób, jak utrzymuje Marvin Oxenham, idea wiedzy dla
samej wiedzy „została wyprzedana” (Oxenham, 2013: 172).
Powyższe spostrzeżenia potwierdzają badania przeprowadzone przez Jill
A. Singleton-Jackson, Dennisa L. Jackson oraz Jeffa Reinhardta. Większość badanych przez nich studentów stwierdziła, iż głównym motywem podjęcia przez
nich studiów uniwersyteckich było zdobycie „dobrej pracy” (35,3%). Studenci
w zamian za poświęcony czas i pieniądze, które traktują jako inwestycję, oczekują
uzyskania dyplomu, który zapewni im miejsce na rynku pracy. Przywołani badacze wskazują, że w tej sytuacji proces kształcenia akademickiego z perspektywy
studentów jest dalece uproszczony. Przeprowadzone przez nich badania pokazują, że niewielu z nich postrzega studia akademickie w kategoriach wartości samej
w sobie (Singleton-Jackson, Jackson, Reinhardt, 2010: 350).
W świecie akademickim pojawia się opór wobec neoliberalnych przemian
i orientacji rynkowej i konsumpcyjnej. Frank Fuerdi postuluje, by odrzucić przekonanie, iż wiedza jest towarem, bowiem stanowi ona wynik relacji i interakcji
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między badaczami danej dyscypliny a studentami. Interakcja ta nie ma charakteru
pasywnej konsumpcji, bowiem powinna zmuszać studentów do generowania własnych idei. Jednocześnie zauważa, iż w sytuacji orientacji na konsumenta nauczanie nie polega na dostarczaniu wiedzy, ale zostaje zredukowane do przekazania
konkretnej informacji lub umiejętności. Nadrzędnym celem kształcenia uniwersyteckiego nie jest już „kształtowanie umysłu”, ale przygotowanie absolwentów do
pełnienia przyszłych funkcji zawodowych (Fuerdi, 2002: 35, 41).
Można odnieść wrażenie, iż w tym też kierunku od kilku lat zmierzają polskie szkoły wyższe. Z jednej strony obserwujemy przekształcanie uniwersytetów
w przedsiębiorstwa, których naczelnym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów,
czyli studentów, ich rodziców, ale także (a może przede wszystkim) aktorów rynkowych oraz agend rządowych. Wpisuje się to również w nowy model kształcenia
przyszłych kadr, gdzie dookreślony zostaje zakres wiedzy, umiejętności, a także
społecznych kompetencji, jakie musi uzyskać absolwent uniwersytetu. Strategiczne dokumenty uniwersyteckie mają na celu podniesienie jakości kształcenia, która
na współczesnych uniwersytetach urosła do rangi ideologii (Parker, 2002; Land,
Gordon, 2013). Szkolnictwo wyższe wydaje się być również bardziej przewidywalne dzięki wprowadzeniu standaryzacji (a co za tym idzie, biurokracji), szczególnie w zakresie programów i efektów kształcenia. Fuerdi zauważa, że standaryzacja
kształcenia zrywa z ideą współpracy między nauczycielem akademickim a studentem. Według niego uśmiercono również koncepcję otwartego uczenia się, bowiem
jeśli z góry znamy efekty kształcenia, wykładowcom nie pozostaje nic innego jak
wybranie okrężnej, skróconej drogi w procesie nauczania. Nauczycielom akademickim odebrano także możliwość inspirowania i stawiania wyzwań swoim studentom (Fuerdi, 2002: 39).
Kształcenie modułowe, tak powszechne na współczesnych uniwersytetach,
zostało wprowadzone zgodnie z logiką funkcjonowania społeczeństwa konsumentów. W konsekwencji współczesny model kształcenia opiera się na możliwości wyboru modułu (Poynter, 2002: 64), a także na założeniu, co uczelnia może
zrobić dla studenta, a nie wraz ze studentami. Zasada jedności badań i kształcenia,
która stanowiła podwaliny idei uniwersytetu Humboldta, została rozszczepiona
na dwie odrębne funkcje. Uniwersytety europejskie, podążając za ideą menadżeryzmu, zastępują ideę Humboldta ideą uniwersytetu przedsiębiorczego. W Polsce
i Niemczech uniwersytety nadal pełnią funkcję naukowo-badawczą i dydaktyczną,
jednak coraz silniejsza orientacja na badawczą funkcję zaczyna doprowadzać do
rozdzielności tych dwóch funkcji, a takie tendencje można zaobserwować na brytyjskich uczelniach. Jednak prawdą jest, że szkolnictwo wyższe ulega przemianom,
dlatego też nawołuje się do zmiany w sposobie myślenia w podejściu do edukacji
wyższej. Przykładem mogą być broszury wysłane do brytyjskich uniwersytetów
w 2006 roku, w której autorzy uzasadniają zmianę podejścia do pracy akademickiej
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„rosnącą konkurencyjnością”, „większymi oczekiwaniami ze strony studentów”
oraz potrzebą kreowania własnej marki przez uniwersytety (Molesworth, Nixon,
Scullion, 2009: 277).
Trzeba również zauważyć, iż, zgodnie z logiką społeczeństwa konsumentów,
produkty, które nie przynoszą satysfakcji, bo są przestarzałe, należy zamienić lub
wyrzucić na śmietnik. Z tej perspektywy zajęcia dydaktyczne nie muszą być wyzwaniem intelektualnym ani „ucztą dla umysłu”, mają być ciekawe i użyteczne dla
studentów, w przeciwnym razie niezadowolenie studenta-konsumenta może mieć
negatywne konsekwencje dla przyszłej kariery wykładowcy. Coraz częściej nauczyciele akademiccy podlegają ocenie przez studentów. W tym kontekście Claire
Fox, odwołując się do doświadczeń brytyjskich, zwraca uwagę, iż współcześnie
studenci nie obawiają się wyników egzaminów, które przeważnie są dla nich pozytywne, lecz to nauczyciele akademiccy obawiają się ocen wystawianych przez
studentów (Fox, 2002). Problem ten dyskutują również Marie-Line Germain oraz
Terri A. Scandura, wskazując, że w ramach ewaluacji nauczycieli akademickich
studenci nie oceniają procesu nauczania-uczenia się czy też zdobytej wiedzy, ale
przyjazność oraz życzliwość prowadzącego zajęcia (Germain, Scandura, 2005: 59).
Z drugiej strony trudno oczekiwać od studentów, iż będą posiadali niezbędną wiedzę oraz umiejętność pozwalające na merytoryczną ocenę wykładowcy. Z tej perspektywy nie są oni konsumentami, bowiem nie mogą dokonać oceny nabytego
produktu (Hejwosz, 2010). Jednak na wielu uczelniach brytyjskich oraz amerykańskich, a także i polskich, ocena studentów jest brana pod uwagę przy awansie
naukowym danego pracownika. Dlatego też narzędzia ewaluacyjne pracowników
wystawione są na krytykę (Germain, Scandura, 2005: 60).
George Ritzer, opisując zjawisko makdonaldyzacji szkolnictwa wyższego,
zwrócił uwagę, iż studenci oczekują od uniwersytetów spektakularnych działań,
nie dostrzegając różnicy między Las Vegas czy Disneylandem (Ritzer, 2002). Zajęcia prowadzone na uniwersytetach, zgodnie z logiką społeczeństwa konsumentów, mają być interesujące i użyteczne (Ritzer, 2002: 20). Wykładowca ma zatem
wchodzić w rolę „showmana”, sprawiając, że student nie zanudzi się w czasie jego
zajęć. Należy zatem dostarczać ciągłych bodźców, niekoniecznie intelektualnych,
aby student był szczęśliwy. Zaczyna się zatem walka o przyciągnięcie, utrzymanie
uwagi i zainteresowania studenta (por. Land, Gordon, 2013). Dennis Hayes ironicznie zauważa, iż nauczyciele akademiccy, aby uzyskać przychylność studentów
oraz dobre wyniki ewaluacji, spędzają wiele czasu nad szlifowaniem dowcipów,
które opowiedzą na wykładach, oraz doskonalą umiejętności z zakresu tworzenia
ciekawych prezentacji w PowerPoint (Hayes, 2002: 147). Z kolei Mary Evans utrzymuje, że studenci wyżej oceniają tych wykładowców, których podejście przypomina „zorientowanie na klienta”, a zatem gdy są wrażliwi, rozumiejący, opiekuńczy
oraz wspierający (Evans, 2002: 170). Z tej perspektywy nie można mieć oczekiwań
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wobec klienta, który „zawsze ma rację”, stawiać wyzwań oraz trudnych pytań (najlepiej zadawać pytania, na które z góry wiadomo, iż student odpowie).
Warto w tym miejscu przywołać wyniki eksperymentu przeprowadzonego
na jednej z amerykańskich uczelni w latach siedemdziesiątych. W ramach niego
zatrudniono aktora, którego zadaniem było przeprowadzenie wykładu w sposób
entuzjastyczny i ciekawy, jednak pozbawiony treści. Mimo iż wykład nie był merytoryczny, studenci ocenili go bardzo wysoko. Wnioski, jakie płyną z tego eksperymentu, wskazują, że studenci bardziej cenią zdolności aktorskie prowadzącego
aniżeli merytoryczną zawartość zajęć (Germain, Scandura, 2005: 60). W Stanach
Zjednoczonych na uczelniach, które określane są jako pro-profit, a zatem nastawione na zysk, pensja wykładowców zależy od liczby studentów, których „uda się
utrzymać” w systemie. Nauczyciel akademicki dostaje pełne wynagrodzenie, jeśli
jego przedmiot ukończy 60% studentów. Jeśli jakiś student zrezygnuje z przedmiotu, wówczas wykładowca otrzymuje 45% swojego wynagrodzenia podstawowego.
W tego typu instytucjach nauczycielom akademickim wysyła się sygnał, że ich zajęcia są mało atrakcyjne, skoro studenci nie chcą na nie uczęszczać (Field, 2011).
Asymetrię można również odnaleźć w przypadku pozyskiwania nowych studentów. Dawniej to student musiał wykazać się, że jest gotowy do podjęcia studiów
na danej uczelni; współcześnie to uczelnie za sprawą działań marketingowych zobligowane są do udowodnienia, iż zasługują, aby zostały wybrane przez studentów
(por. Parker, 2002; Lewis, 2006). W konsekwencji uczelnie prześcigają się w ofercie pozadydaktycznej, mającej na celu przyciągnięcie uwagi studenta-konsumenta. W celu pozyskania klientów oferują nie tylko zestaw niezbędnych materiałów
dydaktycznych, lecz również laptopy, pendrive’y, kubki czy inne prezenty. Niektóre
uniwersytety, aby zyskać studentów, opracowują strategie marketingowe, drukują
ulotki, prospekty, w których przyszły absolwent znajdzie użyteczne informacje, jakie stanowisko pracy może uzyskać po ukończeniu danego kierunku (por. Molesworth, Nixon, Scullion, 2009; Land, Gordon, 2013). W Polsce uczelnie państwowe na razie nie tworzą na szeroką skalę haseł reklamowych, pozostaje to domeną
uczelni niepaństwowych. Przykładowo niektóre uczelnie prywatne odwołują się
do rankingów (nie podając źródła), iż są „numerem jeden” w danym mieście czy
województwie. Przywołują także dane statystyczne (również bez potwierdzonego
źródła), iż przykładowo 87% absolwentów ich szkoły znajduje pracę w zawodzie.
Inne używają sformułowań, iż szkoła posiada markę, która jest uznana na rynku.
Jedna ze szkół oferuje kształcenie „2 w 1 – zawód i wykształcenie”. W przypadku ostatniego hasła reklamowego można dostrzec analogię z preparatami kosmetycznymi. Z tej perspektywy widać, iż uczelnie zmuszone są do stosowania takich
samych strategii marketingowych, jakie stosują firmy sprzedające konkretny produkt, na przykład szampon. Jednak w ofertach reklamowych nie ma obietnicy
kształtowania umysłu, kreatywnego myślenia, przygotowania do prowadzenia
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badań oraz krytycznego myślenia. Treści reklam niosą za to obietnicę znalezienia
pracy oraz uzyskania dyplomu, a także przywiązują studenta do określonej marki,
jaką jest dana uczelnia.
W tej sytuacji nie można dziwić się, iż studenci wchodzą w rolę konsumenta,
bowiem same uczelnie (w tym publiczne) wysyłają bardzo często sygnał, iż nadrzędnym ich celem jest wyposażenie przyszłych absolwentów w dyplom akademicki, który może zostać wykorzystany na rynku pracy. Uczelnie w swoich misjach
odwołują się do imperatywu gospodarczego, używają języka ekonomii, a wszelkie
ich działania zdają się być właśnie podporządkowane siłom rynkowym. Tak właśnie funkcjonuje neoliberalny, przedsiębiorczy uniwersytet.
Z drugiej jednak strony należy zauważyć, iż uniwersytety muszą reagować na
zmiany i wyzwania zmieniającego się świata, w przeciwnym razie staną się skansenami wiedzy (Melosik, 2002; Bauman, 2003). Można również znaleźć trzecią
drogę, która prowadzi między orientacją neoliberalną (rynkową, przedsiębiorczą)
a konserwatywną. Phil Clegg zauważa, iż świat akademicki coraz częściej stawia
opór przeciwko gwałtownym zmianom związanym z rynkowym, menadżerskim
oraz globalnym funkcjonowaniem uczelni wyższych. Wskazuje on jednocześnie,
że proces dydaktyczny, kształcenie umysłów studentów, zależy w głównej mierze
od mistrzów (nauczycieli akademickich, profesorów). Jest on przekonany, że nawet w sytuacji standaryzacji kształcenia i modułowości możliwe jest wzbudzenie
w studentach krytycznej refleksji oraz twórczego myślenia (Clegg, 2008: 224). I ja
również zgadzam się z tym stanowiskiem. Z jednej bowiem strony musimy przystosować się do wymogów, jakie niesie ze sobą współczesny świat, a także rozumieć konsekwencje przemian, z drugiej zaś, to my – nauczyciele akademiccy –
mamy wpływ na to, w jaki sposób uczymy oraz jakie relacje tworzymy z naszymi
studentami.

Inﬂacja ocen i zjawisko usatysfakcjonowania studenta
Naczelna zasada, na której opiera się kultura konsumpcji, brzmi: musisz być szczęśliwy. To sprawiło, że zmieniło się zadanie uniwersytetów. O ile w przeszłości ich
nadrzędną funkcją było kształcenie studentów, tak współcześnie zostało ono zamienione na dążenie do ich usatysfakcjonowania (Lewis, 2006: 161). „Mentalność
rynkowa” dominuje we współczesnym podejściu do uniwersytetów, czego konsekwencją może być inflacja ocen. Wprowadzenie testów wielokrotnego wyboru
lub rezygnacja z egzaminowania na rzecz ciągłego oceniania (contionuous assestment) miało na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Jednak działania te, jak zauważają Denis Hayes i Robin Wynyard (2002:
11), doprowadziły do inflacji ocen. Przestają one pełnić funkcję selekcyjną czy
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informacyjną, stają się nagrodą. Na elitarnych uniwersytetach pełnią one jeszcze
jedną funkcję – konkurencyjną. Nic więc dziwnego, iż problem inflacji ocen został podniesiony w Stanach Zjednoczonych, a następnie w innych krajach, po tym
jak Uniwersytetowi Harvarda zarzucono, iż zawyża oceny swoim studentom (zob.
Hejwosz, 2010). W amerykańskiej debacie publicznej problem ten jest szeroko
dyskutowany, chociaż niektórzy wskazują, że zjawisko inflacji ocen istnieje jedynie
na elitarnych uniwersytetach (Boretz, 2004).
Termin ‘inflacja ocen’ został zaczerpnięty z terminologii ekonomicznej i oznacza zwiększenie pozytywnych ocen bez jednoczesnego zwiększenia osiągnięć studentów (Kohn, 2004; Boretz, 2004). Zwolennicy tezy o istnieniu zjawiska inflacji ocen zauważają, iż trzydzieści lat temu były one niższe, a studentom stawiano
więcej wymagań. Inflacja ocen tłumaczona jest fenomenem ekspansji szkolnictwa
wyższego, a także towarzyszącym neoliberalnym przemianom. W konsekwencji
utrzymuje się, że skutkiem tego procesu jest traktowanie studentów jak konsumentów, których należy usatysfakcjonować pozytywną oceną. Na amerykańskich
kampusach dochodzi coraz częściej do hiperbolizacji tych zjawisk. Oto bowiem
na Kaplan Career Institute w Pittsburghu nauczyciele akademiccy byli zmuszani
przez władze uczelni do zmieniania ocen studentów z niższych na wyższe oraz
do wystawiania jedynie pozytywnych not. Ponadto władze tej uczelni oczekiwały
od pracowników, że żaden ze studentów „nie wypadnie z systemu”. Dopuszczano zatem wszelkie przejawy nieuczciwości akademickiej, takie jak ściąganie oraz
plagiaty. Działania te miały na celu utrzymanie dotacji, które pochodziły z rządu
federalnego. Sprawa trafiła do sądu, zarzucono uczelni wyłudzanie pieniędzy federalnych, bowiem szkoły wyższe działające dla zysku otrzymują 90% subwencji
państwowej jedynie w sytuacji, w której studenci wykazują właściwe postępy na
ścieżce akademickiej (Field, 2011).
Henry R. Lewis stoi na stanowisku, iż profesorowie wolą, aby ich studenci byli
szczęśliwi, natomiast władze uczelni oczekują od profesorów, iż będą ich uszczęśliwiać. Kolejna przyczyna inflacji ocen koresponduje z ewaluacją nauczycieli akademickich. Ci, którzy dają lepsze oceny studentom, w odpowiedzi mogą uzyskać
pozytywne wyniki ewaluacji, które w systemie amerykańskim brane są pod uwagę
w pokonywaniu kolejnych szczebli kariery akademickiej (Lewis, 2006: 117; Boretz, 2004: 43; Germain, Scandura, 2005: 58–60). Mamy tutaj zatem do czynienia
z transakcją wiązaną: studenci otrzymują pozytywne oceny, a w zamian pozytywnie oceniają wykładowcę. Zauważa się zatem tendencję, w której nauczyciele
akademiccy „kupują” awans naukowy (amerykański tenure) dzięki uzyskiwaniu
wyższych ocen w ewaluacji, co z kolei koreluje z wyższymi ocenami dawanymi
studentom (Kezim, Pariseau, Quinn, 2005: 359).
Zgodnie z logiką funkcjonowania społeczeństwa konsumentów klient nie
może być rozczarowany, a zatem proces kształcenia i końcowy produkt musi być
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przewidywalny. Dlatego też neoliberalne przemiany zmusiły uniwersytety do
wprowadzania standardów w celu poprawienia jakości kształcenia. Jednak wielu
badaczy, szczególnie brytyjskich i amerykańskich (Fuerdi, 2002; Hayes, 2002; Fox,
2002; Kirp, 2005; Gardner, 2005) twierdzi, że nie przyczyniły się one do lepszego
funkcjonowania uczelni wyższych, lecz wprowadziły nadmiar biurokracji. Podobne przemiany obserwujemy ostatnio i w naszym kraju. Konieczność opracowywania standardów i efektów kształcenia, sporządzanie sylabusów, funkcjonowanie
w przestrzeni USOSa oznacza podążanie za określonymi wytycznymi. W konsekwencji niewiele pozostaje czasu oraz możliwości na pogłębioną analizę problemów. Zajęcia prowadzone na współczesnych uniwersytetach koncentrują się na
„wstępach” oraz „wprowadzeniach”, które „zapakowane” są w moduły.
Birkhead (2007) łączy zjawisko inflacji ocen z wprowadzeniem modułów specjalnościowych. Modularyzacja kształcenia, odwołując się znów do logiki ideologii konsumpcji, powoduje, że wiedza staje się fragmentaryczna, „zapakowana”
i gotowa do konsumpcji. Spowodowała ona również ważkie konsekwencje dla
procesu dydaktycznego, bowiem studiowanie danego przedmiotu sprowadza się
do zawężonego modułu, który jest realizowany w określonym wymiarze godzin.
W następstwie studenci mają coraz mniej możliwości, aby w ramach realizowanego przedmiotu czy grupy przedmiotów angażować się w badania naukowe. Nic
więc dziwnego, że współczesnym absolwentom uczelni wyższych, mimo standaryzacji kształcenia, zarzuca się brak umiejętności krytycznego myślenia1 (Birkhead 2007). Z drugiej jednak strony, na skutek zwiększania się obszarów wiedzy,
pojawiania się nowych dyscyplin i subdyscyplin naukowych, trudno oczekiwać,
iż współcześni studenci poznają „całą prawdę o świecie” (Melosik, 2002). W sytuacji specjalizacji i fragmentaryzacji wiedzy, a także utraty przez uniwersytety
monopolu na prawdę, wydaje się, iż niemożliwe jest wszechstronne kształcenie.
Obserwuje się zatem tendencje, aby w procesie kształcenia koncentrować się na
wybranych aspektach (fragmentach) wiedzy oraz na kluczowych kompetencjach
społecznych.
Nie wszyscy stoją jednak na stanowisku, iż mamy do czynienia z inflacją ocen
oraz z ideą usatysfakcjonowania studenta (Kohn, 2004; Boretz, 2004). Alfie Kohn
twierdzi, że nie można porównywać treści kształcenia, metod nauczania oraz oceniania sprzed kilkunastu lat z tymi, które są obecnie. Twierdzi on również, iż należy
założyć, że studenci mogą być lepiej przygotowani do kształcenia akademickiego
niż było to w przeszłości. Elizabeth Boretz twierdzi z kolei, iż wprowadzenie sylabusów miało na celu zwiększenie efektywności kształcenia, dlatego obserwujemy
1

Warto zapoznać się opiniami nauczycieli akademickich prezentowanych w różnych artykułach,
zamieszczanych w Internecie: http://www.insidehighered.com/; http://bengrey.com/blog/2011/09/alack-of-critical-thinking/; http://www.theguardian.com/teacher-network/2012/sep/12/critical-thinking-overlooked-in-secondary-education
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nie inflację ocen, lecz ich wzrost, bowiem studenci mają lepsze osiągnięcia (Boretz, 2004: 43). Z tej perspektywy wprowadzenie zmian na uczelniach wyższych
w zakresie efektywności kształcenia przyczyniło się do lepszego wykorzystania
potencjału i możliwości studentów. Należałoby przyjąć, iż standardy są potrzebne
w każdej pragmatyce. Jednak zasady wypracowane przez członków danego zespołu
czy grupy są łatwiej zinternalizowane aniżeli zasady narzucone przez zewnętrzne
gremia. Innymi słowy, łatwiej jest podążać za standardami, które sami wypracowujemy i czujemy, iż są one „nasze”, aniżeli dostosowywać się do zasad „innych”.
Kolejną kwestią, którą należy podjąć w rozważaniach na temat zjawiska usatysfakcjonowania studentów, jest odpłatność za studia wyższe. W Stanach Zjednoczonych, a od kilku lat w Wielkiej Brytanii, studenci współfinansują swoją edukację. W konsekwencji, jak zauważają niektórzy badacze przedmiotu, studenci
i ich rodzice wchodzą w rolę klientów, których postawa często jest roszczeniowa
(według logiki: płacę – wymagam). Michael Potts, odwołując się do swoich doświadczeń, pisze, że jeden ze studentów powiedział, że skoro płaci za swoją edukację, oczekuje najwyższej oceny, nawet jeśli nie będzie studiował (Potts, 2005).
Warto odwołać się do przywołanych wcześniej badań przeprowadzonych przez
Jill A. Singleton-Jackson, Dennisa L. Jacksona oraz Jeffa Reinhardta. Pokazują
one, iż studenci utrzymują, że powinni otrzymać zaliczenie czy dobrą ocenę za
samo uczestnictwo w zajęciach, a ich wysiłek oraz jakość pracy nie powinna podlegać ocenie. Ponadto oczekują oni od wykładowców, iż będą ich przygotowywać
do zaliczeń końcowych tak, aby pozytywnie zdali egzamin (Singleton-Jackson,
Jackson, Reinhardt, 2010: 351).
Warto zauważyć, że w następstwie umasowienia szkolnictwa wyższego instytucje państwowe stopniowo wycofują się z finansowania edukacji wyższej na rzecz
podmiotów wolnorynkowych. Retoryka orientacji na konsumenta daje państwu
możliwość „ograniczenia własnej odpowiedzialności i partycypacji” (Cardoso,
Carvalho, Santiago, 2011: 272), a także pozwala na wprowadzenie do szkolnictwa
wyższego strategii zarządzania bliskich przedsiębiorstwom. W konsekwencji, jak
zauważa M. Potts, w przypadku pojawienia się sporów między studentem-klientem a nauczycielem akademickim władze uczelni bardzo często rozstrzygają konflikt na korzyść tego pierwszego (Potts, 2005: 55).
Z kolei brytyjski badacz Phil Clegg twierdzi, że na skutek neoliberalnych przemian na uniwersytetach wprowadzonych przez Partię Pracy studenci postrzegają
siebie w kategoriach klientów lub inwestorów we własną edukację, bowiem rocznie
płacą czesne wynoszące od 2000 do 3000 funtów na najbardziej prestiżowych uniwersytetach (Clegg, 2008: 220). Podobne, krytyczne stanowisko zajmuje David Gosling, twierdząc, że „retoryka rządu brytyjskiego wzmacniała w studentach oraz ich
rodzicach poczucie, iż są oni klientami, bowiem wprowadzone opłaty za edukację
wyższą mają traktować w kategorii inwestycji w przyszłość” (Gosling, 2013: 14).
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W Polsce, gdzie kształcenie na uczelniach (poza opłacaniem tzw. drugiego
kierunku) jest bezpłatne, na razie nie obserwujemy takich tendencji w zachowaniach studentów. Być może warto byłoby przyjrzeć się zjawisku roszczeniowości
studentów-konsumentów oraz strategiom radzenia z nimi z perspektywy uczelni
niepublicznych. Ponadto wydaje się, że wprowadzenie opłat za studia na uczelniach publicznych w Polsce jest kwestią czasu, a zatem kadra akademicka oraz
osoby zarządzające uniwersytetami będą musiały zmierzyć się z nowymi zjawiskami w przestrzeni akademickiej, takim właśnie jak roszczeniowe podejście studentów-konsumentów. Słusznym wydaje się, aby kadra akademicka oraz władze
polskich uczelni publicznych zawczasu dokonały analizy literatury oraz badań poruszających kwestię konsekwencji wprowadzenia odpłatności za studia, aby wypracować odpowiednie strategie współpracy między studentami-konsumentami
a kadrą akademicką.

Infantylizacja kształcenia
Beniamin Barber, analizując społeczeństwo konsumentów, zauważył, iż zachowania ludzi są wzmacniane przez etos infantylizmu, który „opanował nie tylko popkulturę – dogmatyczne osądy, postrzeganie świata w kolorach czarnym i białym
w sferze polityki i religii zajęły miejsce zniuansowanej złożoności, będącej cechą
moralności ludzi dorosłych” (Barber, 2008: 14). Twierdzi on również, że w szkolnictwie wyższym komercyjny etos infantylizacji sprzyja „politycznej ideologii prywatyzacji, która przekreśla dobra publiczne kojarzone z dorosłością, jak krytyczne
myślenie i obywatelskość (niegdyś główne cele wyższego wykształcenia), promując
w zamian egocentryczny wybór osobisty i narcystyczną osobistą korzyść” (Barber,
2008: 27). Spostrzeżenia te korespondują z wcześniejszymi przykładami praktyk
zorientowanych na studenta-konsumenta we współczesnym szkolnictwie wyższym. Fuerdi stawia radykalną tezę, iż współczesne kształcenie akademickie uległo
infantylizacji, bowiem „studenci są traktowani, jakby byli zagrożonymi gatunkami
lub, co najmniej, jak uczniowie w szkole podstawowej” (Fuerdi, 2002: 41). Ponadto, w jego opinii, studenci już nie studiują samodzielnie, lecz są nauczani, a zatem
ich horyzonty poznawcze zostają ograniczone do przyswajania wiedzy/informacji
i nabywania umiejętności. Z tej perspektywy studenci stają się uczniami, których
należy wspierać w procesie zdobywania wiedzy, odbierając im jednocześnie wolność i samodzielność w dochodzeniu do prawdy, co przez lata konstytuowało etos
akademickiego kształcenia. Do podobnych wniosków doszedł również Tim Brickhead, który twierdzi, iż w szkolnictwie wyższym wytworzyła się kultura „pępowinowa”, oznaczająca bezwzględną zależność studentów od wykładowców (Brickhead, 2007: 25). Remedium na przywrócenie niezależności studentów w zakresie
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zdobywania wiedzy widzi on w odbudowywaniu relacji mistrz-uczeń. Utrzymuje on, iż jest to możliwe poprzez likwidację biurokratyzacji oraz odstąpienie od
modularyzacji kształcenia (Brickhead, 2007: 27). Według niego od studentów nie
oczekuje się analitycznego i krytycznego myślenia, a jedynie udzielania krótkich
odpowiedzi (Brickhead, 2007: 28).
Infantylizacja kształcenia manifestuje się również w oczekiwaniach studentów.
Traktują oni bowiem edukację akademicką w kategoriach wymiennych: płacą,
a zatem oczekują dobrych ocen oraz dyplomu, który zapewni im pracę (por. Molesworth, Nixon, Scullion, 2009: 279). Podobne wnioski płyną z badań przeprowadzonych Michaela Delucchiego oraz Kathleen Korgen, wedle których ponad 40%
studentów przyznało, że płacenie czesnego jest dla nich tożsame z kupnem dyplomu (podaję za Regan, 2012: 16). Okazuje się również, iż studenci nie postrzegają
siebie w kategoriach osób, które uczą się, lecz w kategoriach osób nabywających
usługi (Regan, 2012: 17).
Taka postawa niewątpliwe koresponduje z postawą konsumenta, który nastawiony jest na posiadanie dóbr i ich konsumowanie, a nie na wytwarzanie dóbr
w imię dobra publicznego. Jest to również cecha okresu dziecięcego, stąd etos infantylizmu dorosłych, o którym pisał Barber – orientacja egocentryczna i narcystyczna, przedkładanie łatwego i szybkiego nad trudne i powolne (Barber, 2007).
Należy jednak zauważyć, iż przebieg procesu kształcenia akademickiego zależy w głównej mierze od podejścia wykładowców, ale także od osób zarządzających
uczelniami. W wielu aspektach możemy traktować studentów jak konsumentów
– próbując uzyskać ich przychylność, życzliwość, uznanie, tak aby nie zmienili
uczelni na inną, bardziej przyjazną studentowi oraz by wysyłać sygnał dla przyszłych studentów, iż nasza uczelnia jest dla nich przyjazna i otwarta. Jednak, z drugiej strony, nie można zapominać, iż nadrzędnym celem uniwersytetu jest kształcenie, poszerzanie horyzontów, kształtowanie niezbędnych umiejętności, nie tylko
przyszłych pracowników, ale też obywateli. Zadaniem lekarza jest leczenie ludzi.
Na pewno proces leczenia jest lepszy dla pacjenta, który spotyka się z życzliwością,
oddaniem i empatią ze strony lekarza i personelu medycznego, jednak pacjent,
z powodu braku wiedzy medycznej, nie żąda od lekarza, iż ma go leczyć w sposób,
jaki on sobie życzy. Nie instruuje chirurga podczas operacji. Zdaje się całkowicie na niego. Podobną analogię można zastosować do kształcenia akademickiego.
Życzliwość wobec studenta, okazanie mu sympatii, zrozumienie jego problemów
nie ma nic wspólnego z orientacją rynkową, konsumpcyjną, lecz z naturalną interakcją, jaka powinna zachodzić między dwiema osobami. Jeśli pacjent nie stosuje
się do zaleceń lekarza, nie może oczekiwać, iż wyzdrowieje. Jeśli student nie stosuje się do wymagań nauczyciela akademickiego, nie może oczekiwać, iż otrzyma
dyplom.
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Podsumowanie – między polityką nostalgii
a prowadzeniem negocjacji
We współczesnej debacie na temat kondycji szkolnictwa wyższego można znaleźć
stanowiska odwołujące się do przeszłości, która bywa nadmiernie gloryfikowana.
Takie działania prowadzą do jej romantyzowania lub do nostalgicznej polityki.
Zarzuca się aktorom życia akademickiego, iż orientacja rynkowa i konsumpcyjna
zdominowała ich sposób myślenia o szkolnictwie wyższym. Jak wynika z powyższych analiz, zwolennicy tezy o kryzysie uniwersytetu dostrzegają również kryzys
w zakresie kształcenia studentów, którego przejawem jest infantylizacja, inflacja
ocen oraz orientacja zawodowa. Ponadto krytycy współczesnego szkolnictwa wyższego utrzymują, iż uniwersytety nie rozwijają w studentach zdolności krytycznego myślenia. Warto odwołać się do stanowiska Alana Hudsona, który twierdzi,
że krytycy współczesnego uniwersytetu stworzyli mit „renesansu krytycznego
myślenia”, który rzekomo dominował w przeszłości (Hudson, 2002: 103). Należy
bowiem zwrócić uwagę, iż w przeszłości obowiązywała arbitralność wiedzy i autorytetu, które zostały zakwestionowane wraz z pojawieniem się ponowoczesności.
W konsekwencji Hudson przypisuje krytykom komercjalizacji i makdonaldyzacji
uniwersytetu idealizowanie dawnego uniwersytetu, na którym krytyczne myślenie
było ograniczane właśnie przez arbitralność autorytetu. Przywołując kwestię relacji mistrz-uczeń, za którą tęsknią krytycy współczesnego uniwersytetu, Hudson
zauważa, że ona także nie była tak silna i żarliwa, a raczej miała charakter platoniczny (Hudson, 2002: 104). Z kolei Mark Murphy widzi źródło kryzysu uniwersytetu we wprowadzaniu rozwiązań, które sprawdzały się w przeszłości, na współczesny uniwersytet. Twierdzi on, że takie podejście może wywołać jeszcze więcej
problemów, bowiem dawne rozwiązania są nieadekwatne do współczesnych realiów (Murphy, 2011: 515).
Uniwersytet na przestrzeni dziejów podlegał krytyce, a w debacie na temat
jego kondycji ścierały się różne podejścia. Ruchy egalitarystyczne lat sześćdziesiątych zmieniły obraz szkolnictwa wyższego, nastąpiło przesunięcie z kształcenia elitarnego w kierunku masowego. W tamtym czasie studenci zostali dopuszczeni do głosu, stając się powoli równoprawnymi aktorami życia akademickiego,
a wieża z kości słoniowej runęła. Dalsze przemiany, które współcześnie są krytykowane, doprowadziły nieuchronnie do pojawienia się nowego typu uniwersytetu – przedsiębiorczego. Należy jednak zauważyć za Teresą Bauman, że „uniwersytet podczas wchodzenia w dialog ze współczesnością posiada zdolność
do dokonywania autokorekt, autorefleksji” (Bauman, 2003: 61). I wydaje się, że
współczesna krytyka, debata, jest potrzebna właśnie po to, aby budować nową
tożsamość uniwersytetu i szkolnictwa wyższego, dostosowując się do nowych
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neoliberalnych zasad. Być może, dzięki tej krytyce, jesteśmy świadkami powstawania postneoliberlanego uniwersytetu. Uczelni, która do swej tradycji będzie
umiejętnie potrafiła wbudować kolejną cegiełkę związaną z orientacją rynkową
i konsumencką.
We współczesnej debacie na temat społecznych i pedagogicznych konsekwencji konsumpcjonizmu w przestrzeni akademickiej ścierają się dwa podejścia. Teresa Bauman zauważa, że pierwsze z nich to podejście zorientowane na „konsumenta”, wedle którego uczelnie wyższe winny schlebiać ich gustom, drugie z kolei
mówi o konieczności dostarczania alternatywy wobec wszechobecnego imperatywu gospodarczego (Bauman, 2003: 62). Wszyscy aktorzy życia akademickiego żyją
w społeczeństwie konsumentów, a zatem kwestionowanie i odrzucanie tej idei jest
nie tylko niemożliwe, ale także zakrawa na hipokryzję. Jak słusznie zauważa Teresa
Bauman, „nie można budować społeczeństwa konsumentów i zarazem krytykować to budowanie” (Bauman, 2003: 66).
Z tej perspektywy wyróżnić można trzy możliwe reakcje na orientację rynkową oraz konsumpcyjną we współczesnym szkolnictwie wyższym:
− konserwatywno-pasywną – zorientowaną na przeszłości, kontestującą rzeczywistość, w której student wchodzi w rolę konsumenta, a uniwersytet działa według reguł gry rynkowej. Reakcja ta polega również na tworzeniu różnych mitów
odnośnie funkcjonowania uniwersytetów w przeszłości i kreowaniu polityki nostalgii za czasami minionymi;
− progresywną – zorientowaną na zmiany i akceptującą rynkowe podejście
w szkolnictwie wyższym. Reakcja ta może być zarówno pasywna, jak i aktywna.
Pasywność w tej sytuacji polega na akceptacji zmian, bez zajmowania jakiegokolwiek stanowiska. Aktywność z kolei będzie polegała na wchodzeniu w dialog
z oponentami zmian, tłumaczeniu i wyjaśnianiu nowych zjawisk oraz wypracowywaniu nowych strategii;
− negocjacyjna – zorientowaną na zmiany, które będą podlegać dyskusjom,
debatom i modyfikacjom, a przez to lepiej służyły szkolnictwu wyższemu i wszystkim jego aktorom. Orientacja ta polega również na budowaniu nowych strategii radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami, możliwościami oraz zagrożeniami.
Ostatnia orientacja wydaje się być najtrudniejsza do realizacji, bowiem zawiera w sobie obietnicę konsensusu, który pozwoli wszystkim aktorom życia akademickiego na dostosowanie się do funkcjonowania w nowych warunkach. Wydaje
się jednak, że takie procesy miały zawsze miejsce w obszarze szkolnictwa wyższego. Murphy zauważa, że trudno jest znaleźć konsensus między dwiema spolaryzowanymi orientacjami – neoliberalną (rynkową) i konserwatywną (uczelnie jako
dobro publiczne), dlatego konieczne jest wypracowanie alternatywnych rozwiązań
(Murphy, 2011: 514).
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Ideologia konsumpcji oraz społeczne prawa konsumentów nakładają na producentów obowiązek dostarczania „tego, czego chcą” konsumenci. Z tej perspektywy uczelnie mają obowiązek dawania studentom-konsumentom tego, czego oczekują. Idea uniwersytetu z kolei polega na poszerzaniu horyzontów, odkrywaniu
prawdy, prowadzeniu badań, dyskusji i polemik, kształtowaniu umysłów, samodzielności i odpowiedzialności. Z tej perspektywy dawanie studentom „tego, czego chcą” sprowadza się do zapewnienia im możliwości odkrywania świata dzięki
interesującym wykładom, fascynującym lekturom, dyskusjom, stawianiu wyzwań
oraz trudnych pytań (a nie „dawaniu” gotowych odpowiedzi). Jesteśmy w stanie
zapewnić studentom to, czego chcą, jeśli nadal nauczyciele akademiccy będą mieli
autonomię w zakresie tego, co mogą ofiarować swoim studentom. Jeśli współczesny kapitalizm i społeczeństwo konsumentów napędzają wytworzone dobra, to
wpierw trzeba je wytworzyć, a nie jedynie nabyć. Trawestując słowa Dana Cooka
(2001): jeśli studenci-konsumenci napędzają akademicki kapitalizm, to niech lepiej zabiorą się do pracy.
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Educational and Social Outcome of Consumer Orientation
in Higher Education
Summary
The paper presents contemporary discussion about consumerism in academia. Commercialization of higher education has been widely discussed among the scholars since 70’. Some voices
criticize the commodification of higher education as well as the neoliberal approach. The others
perceive the market orientation in HE as the necessity and the next step in this area development.
Due to neoliberal changes and commercialization of universities, education is no longer
regarded as a public good but as a private one which can be bought and sold. Institutions of
higher education play according to the market rules and treat students as customers.
The author of the paper reconstructs and analyses selected problems of commercialization
and consumerism in academia, including the relationship between the tutor and the student
replaced by the producer-consumer relationship, grades inflation, student satisfaction and infantilization of education. Moreover, the author of the paper makes attempt to analyze different
approaches towards consumerism in academia and presents a contrasting orientation towards
problem in question.
In the first part of the paper the author describes the changes in the relationships between
students and their tutors, which was replaced by the relationships between consumers and
producers. The author refers to different research which indicating that the contemporary
students perceive university education only as a mean in obtaining a degree. Thus, the role of
an academic teacher also changed. The academics became facilitators who offer „packages” of
knowledge that easily can be consumed by the students. The author indicates that academic
teachers lose their grounds and self-esteem about their role at the contemporary universities.
Due to neoliberal changes there are two contradictory approaches towards higher education:
humanistic and economic. The latter approach promises students that university education
serves to obtain degree in order to find an appropriate job. From this perspective, the process
of academic education this is oversimplification if only regards it through the lens of a degree
and a promise of a job. The author of the paper also refers to these standpoints which criticize
the notion that education is a good which can be bought and sold. However, the neoliberal
approach in higher education transformed the traditional way of teaching in the academia.
The author refers to the examples where academic teachers are reduced to the salesmen of
their products. For instance, they are obliged to attract students attention during the lectures
and keep them in „the system”. Otherwise, there is a threat that students will give them „bad
notes” on the evaluation. According to the idea of consumer society, the lectures must be
spectacular, interesting and teachers must satisfied their students with good notes on the
finals.
In the second part of the paper the author analyses the phenomena of grades inflation.
Some scholars perceive that grades inflation was caused by neoliberal changes, while others
maintain that this problem does not exist, because students are better prepared to academic
performance. Those who are in favour of the grades inflation thesis emphasize the connection
between teachers evaluation and the mentioned phenomena. The academic teachers give better
notes in order to receive good evaluation from students, which is necessary in their promotion.
The other possible explanation is connected with the idea of student satisfaction. Good grades
make students happy and this is a fundamental for the idea of consumerism.
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In this part of the paper the author describes the outcome of tuition fees at the contemporary universities. She refers to the British and American examples, where students perceive
themselves as a „customer-king” because they pay for their education. The recalled data suggest
that students believe that if they pay, they should pass exams, receive good notes, even if they
do not work or attend classes.
In the third part of the paper the author refers to the Beniamin Barber’s concept of infantilization, which arouse in consequence of formation of consumer society. According to British
scholar Frank Fuerdi we can observe the infantilzation of education nowadays. Students are no
longer independent (re)searchers, but they are treated as learners in elementary schools. Thus,
they are expected to be taught by the teacher and not to study on their own. The author also
refers to the concept of Tim Birkhead who describes the contemporary culture at the universities as „umbilical one” – a culture of total dependence. The lack of critical thinking among
undergraduates is a consequence of widespread modularization of education at the contemporary universities. Daria Hejwosz-Gromkowska suggests that despite the neoliberal approach,
the process of education at the universities still depends on the academics because they create
the learning environment.
The last part of the paper – Summary: between policy of nostalgia and negotiation – presents
the criticism of neoliberal and consumer-oriented criticism. The author refers to Alan Hudson
who refutes the myth of critical thinking and relationship between tutor and student that allegedly were present in the past. Thus, D. Hejwosz-Gromkowska concludes that conservative
orientation in academia makes nostalgic policies and creates myths about universities in the
past. She regards that the contemporary changes – neoliberal orientation and consumerism –
are the next step in the higher education evolution. The author indicates the continuum – critics
is necessary to transform university. D. Hejwosz-Gromkowska also indicates three possible approaches to the changes in the academia. First, conservative-passive, which rejects neoliberal,
market- and consumer-oriented culture, gloryfing the past, creating policy of nostalgia and
myths. Second, progressive which is oriented on market and consumer culture, treating the
neoliberal changes as necessity. The last approach is described as negotiating. This reaction
supports changes but at the same time is open to discussion and negotiate between different
contradictory approaches in order to build the consensus. This approach emphasizes the need
of building strategies which enable to cope with new challenges, opportunities and threats. The
author of the paper concludes that future of the higher education depends on everyone who acts
on the scene of academic life.
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Gajtkowska Magdalena, Obraz własnego ciała współczesnej młodzieży a kultura popularna. Badania własne [Self-image Body of Contemporary Youth
and Pop Culture. Own research]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2 (4)
2013, Poznań 2013, pp. 103–118, Adam Mickiewicz University Press. ISBN
978-83-232-2708-3. ISSN 2300-0422
The author presents the outcome of her own research on the influence of
the pop culture on self-body image. In the research, different aspects of
self-body image are taken into account: being fit, healthy and being goodlooking or pretty.
The analysis of the scientific research persuades the reader that mass media
are important but not the most important source of information which they
use to judge? their bodies. Moreover, it is claimed that the meaning of cocalled pop culture for teenagers’ self-judgment is differentiated, it is most
important for the appearance.

Wprowadzenie
Wszyscy ludzie posiadają pewne przekonania na temat własnej osoby; przekonania te określane są przez psychologów mianem schematów Ja i dotyczą różnych
sfer funkcjonowania jednostki. Zbiór tych schematów tworzy bardziej ogólną
strukturę, tak zwane pojęcie Ja, nazywane także obrazem własnej osoby (Kofta,
Doliński, 2000: 574).
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku Tory Higgins przedstawił Teorię
Rozbieżności Self (Self-Discrepancy: A Theory Relating Selfand Affect), w której
dokonał charakterystyki pojęcia Ja, łącząc podejście poznawcze z wiedzą na temat
socjalizacji jednostki. Autor ten wyróżnił dwie perspektywy (Standpoints on the
Self), według których jednostka (jej aktywność, poglądy, aspiracje, pragnienia itp.)
jest oceniana: perspektywę własną (your own personal standpoint) oraz perspektywę
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innych ludzi, tak zwanych osób znaczących (standpoint of some significant others),
przy czym w tej drugiej ważna jest nie tyle faktyczna ocena wystawiana innym
osobom przez jednostkę, lecz jej subiektywne wyobrażenia dotyczące tych ocen
(Higgins, 1987: 321).
Według Higginsa obraz własnej osoby dzieli się na trzy dziedziny Ja (Domains
of the Self):
1. Ja realne (the actual self),
2. Ja idealne (the ideal self),
3. Ja powinnościowe (the ought self). (Higgins, 1987: 320–321; por. Bargh,
McKenna, Fitzsimons, 2002: 34).
Każdą z wymienionych wyżej dziedzin można zestawić z perspektywą własną
(jednostkową) oraz z perspektywą znaczących innych. Wyłania się wówczas sześć
odmiennych kategorii/stanów Ja, bowiem każdy z nich może być rozpatrywany
z dwóch perspektyw. I tak:
1. Ja realne, a w jego obrębie: zbiór atrybutów, o których jednostka sądzi,
że je posiada lub też sądzi, że ktoś inny uważa, iż charakteryzuje się ona tymi
atrybutami;
2. Ja idealne, a w jego obrębie: zbiór atrybutów, które jednostka pragnie
posiadać lub sądzi, że ktoś inny chciałby, aby je posiadała;
3. Ja powinnościowe, a w jego obrębie: zbiór atrybutów, którymi powinna
cechować się jednostka (ona sama tak sądzi lub uważa, że ktoś inny tak sądzi).
Między Ja realnym a Ja idealnym oraz Ja powinnościowym mogą występować
rozbieżności, które prowadzą do odczuwania przez jednostkę różnych stanów
emocjonalnych. Higgins podzielił je na dwie grupy. Jego zdaniem, w zależności
od typu dziedzin, między którymi pojawią się owe rozbieżności, jednostka będzie
odczuwać albo przygnębienie, smutek, frustrację (dejected-related emotions), albo
lęk, poczucie winy, zatroskanie (agitated-related emotions). Przykładowo rozdźwięk
między Ja realnym a Ja idealnym może powodować frustrację i przygnębienie,
będąc zarazem źródłem negatywnych emocji. Zwalczenie tych stanów emocjonalnych dokonuje się poprzez osiąganie zbieżności między tym, „jak jest” (Ja realne),
a tym, „jak chciałbym/-łabym, aby było” (Ja idealne) czy też „jak być powinno” (Ja
powinnościowe) (Higgins, 1987: 322–323). Należy podkreślić, że zgodność między Ja
realnym a Ja idealnym czy też Ja powinnościowym jest niezwykle istotna w procesie
kształtowania się pozytywnej samooceny jednostki (por. Zbonikowski, 2010: 14).
Dlatego też niezwykle ważne jest poznanie kontekstu i treści społeczno-kulturowych, jakie prowadzą do powstania swoistych pojęć na temat siebie, w tym
wartości, z którymi jednostka się identyfikuje czy też norm społecznie pożądanych,
także tych odnoszących się do obrazu ciała (Kofta, Doliński, 2000: 577).
Niezwykle istotnym elementem obrazu własnej osoby, a zarazem samooceny,
jest obraz własnego ciała, który określany jest w literaturze jako cielesny wizerunek
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tworzony w umyśle jednostki. Jest to sposób, w jaki ciało (re)prezentuje się w nim
dla niej samej. Według Paula Schildera obraz ciała ma charakter trójwymiarowy,
bowiem stanowi rozwijającą się autoreprezentację, na której kształt wpływają trzy
główne czynniki: środowiskowe, interpersonalne i czasowe (temporalne) (za: Brytek-Matera, 2008: 11).
Obraz ciała może być zarówno świadomym, jak i nieświadomym wyobrażeniem dotyczącym własnej cielesności. Wyobrażenie to powstaje w trakcie rozwoju jednostki, szczególnie zaś poprzez jej uczestnictwo w przeróżnych
interakcjach społecznych. Zdaniem Garnera wizerunek ciała jest umysłową reprezentacją samego siebie; Thompson i jego współpracownicy dodają, że obraz
ciała człowieka jest uwewnętrznionym spojrzeniem na własny wygląd i wiąże się
z silnym przekonaniem na temat tego, jak jednostka jest oceniana przez innych
oraz z doświadczaniem w związku z tą oceną pewnych odczuć (za: Brytek-Matera, 2008: 12).
Można przyjąć, że na obraz własnego ciała składają się trzy komponenty: wygląd zewnętrzny (uroda, ubiór, sylwetka itp.), sprawność fizyczna oraz
zdrowie (tak zwana sprawność somatyczna ciała). W każdym z tych trzech aspektów obrazu ciała, w umyśle jednostki, na skutek między innymi oddziaływań
społeczno-kulturowych oraz biologicznych, tworzy się Ja realne, Ja idealne oraz Ja
powinnościowe. Mają one charakter opisujący oraz wartościujący. Własna ocena
(a więc samoocena) wynika z porównania tego, co jest (Ja realne), z tym, co osoba
chciałaby mieć czy też jak chciałaby wyglądać (Ja idealne) oraz tego, jaki powinien
być obraz jej ciała (Ja powinnościowe).
Ze zjawiskiem atrakcyjności fizycznej związana jest pewna prawidłowość.
Otóż, jak wynika z badań psychologów społecznych, atrakcyjność fizyczna jednostki jest silnie powiązana z przypisywaniem tej jednostce wielu społecznie
pożądanych cech. Oznacza to, że osoby, które odznaczają się urodą, uważane są
przez otoczenie za miłe, dobre, inteligentne (Aronson, Wilson, Akert, 1997: 411).
Natomiast osoby, które są uznawane za brzydkie, nieatrakcyjne fizycznie, są często osądzane negatywnie, dyskryminowane i nielubiane. Co więcej, najczęściej
mają one zaniżoną samoocenę, co niesie ze sobą negatywne skutki o charakterze społecznym, zdrowotnym, a nawet ekonomicznym (Gortmaker et al., 1993:
1008–1012).
Ludzie podejmują więc często szereg działań mających na celu osiągnięcie
społecznie pożądanego wzorca obrazu ciała. Szczególna troska wyróżnia nastolatków, bowiem w okresie dojrzewania płciowego ciało ulega wielu przeobrażeniom:
u chłopców następuje przede wszystkim rozrost ramion, natomiast u dziewcząt
powiększa się głównie miednica oraz podskórna tkanka tłuszczowa, co owocuje
zaokrąglaniem się sylwetki (Obuchowska, 2007: 167–168). Ponadto pojawiają się
także zmiany cech płciowych, które według Jacka Kurzępy stanowią najważniejsze
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przemiany, jakie zachodzą w organizmie młodej osoby (rozwój układu rozrodczego oraz przemiany w zakresie cech osobowości i zachowania jednostki) (Kurzępa,
2007: 19).
Fizjologiczne zmiany związane z dojrzewaniem zachodzą, jak twierdzi Irena
Obuchowska, „w indywidualnie zróżnicowanym tempie, ale zawsze w takiej samej
kolejności” (Obuchowska, 2007: 169) Oznacza to, że niektórzy dojrzewają szybciej,
inni nieco później, co z całą pewnością powoduje wielorakie emocjonalne reperkusje wśród młodzieży. Z badań wynika, że u wcześniej dojrzewających dziewcząt
częściej występują problemy osobiste, takie jak na przykład zakłopotanie wynikające ze zmieniającego się kształtu sylwetki. Zaobserwowano także, że częściej
sięgają one po alkohol i narkotyki oraz szybciej (w porównaniu z ich później dojrzewającymi koleżankami) podejmują aktywność seksualną. Co więcej, najbliżsi
wymagają od nich bardzo dużej odpowiedzialności, mimo że pod względem rozwoju społecznego i intelektualnego są one jeszcze dziećmi. W grupie rówieśniczej
pozycja wcześniej dojrzewających dziewcząt w początkowym etapie jest niska, po
czym gwałtownie wzrasta.
Natomiast chłopcy, którzy szybciej osiągają dojrzałość fizyczną, są z reguły
bardzo pewni siebie, mają wysoką samoocenę oraz postrzegani są przez rówieśników i osoby dorosłe jako wyjątkowo atrakcyjni. Jednakże zbyt wysokie wymagania
ze strony dorosłych mogą powodować problemy natury społecznej i psychologicznej. Warto w tym momencie podkreślić, że później dorastający chłopcy doświadczają wielu negatywnych emocji, które wpływają na obraz własnej osoby. Boleśnie
przeżywają oni niemoc związaną z niedorównywaniem kolegom pod względem
siły i sprawności fizycznej. Gorsze wyniki w tym zakresie powodują, że zaczynają
oni wątpić w siebie, przez co obniża się ich poczucie własnej wartości. W naturalny
sposób starają się wówczas kompensować braki. Mogą czynić to w dwojaki sposób:
społecznie pozytywny poprzez dążenie do osiągania sukcesów w innych dziedzinach lub społecznie negatywny poprzez nasilanie agresywnego zachowania. Frustracja jest tym większa, im mocniejszy jest brak społecznego przyzwolenia dla
późno dojrzewającym chłopców na podejmowanie aktywności seksualnej oraz im
silniej tłumiona jest przejawiana przez nich stale rosnąca potrzeba manifestacji
własnej niezależności (Obuchowska, 2007: 171–172).
Obecnie nie analizuje się przemian biologicznych, jakie zachodzą w dorastającym nastolatku, jako procesów izolowanych od wpływów mających źródło w psychice oraz w społeczeństwie. Nadają one bowiem swoiste znaczenie zmianom
fizjologicznym zachodzącym w organizmie, gdyż determinują sposób, w jaki młoda osoba przeżywa okres adolescencji (Obuchowska, 2007: 166–167). Nie ulega
bowiem wątpliwości, iż niezwykle silny wpływ na obraz własnego ciała, a przede
wszystkim wyglądu zewnętrznego i zarazem działań go doskonalących, mają
środki masowego przekazu oraz kultura popularna. Jak zauważa Zbyszko Melosik
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i Tomasz Szkudlarek „kultura popularna staje się (…) niezwykle skutecznym narzędziem konstruowania sposobów urzeczywistniania popędów, pożądań, nastawień, a także samoidentyfikacji” (Melosik, Szkudlarek, 1998: 40).
Warto podkreślić, iż kultura popularna jest skierowana do masowego odbiorcy. Zdaniem MacDonalda, Q.D. Leavisa oraz D. Strinati współcześni ludzie
tworzą masę, która ulega manipulacji oraz obezwładnieniu i sterowana jest zgodnie z pewnymi regułami ustanowionymi przez osoby dzierżące władzę (szeroko
pojmowaną) w społeczeństwie. Dziś na skutek silnego wpływu manipulacji, jaka
pojawia się miedzy innymi w mediach, ludzie coraz częściej przypominają „zahipnotyzowane marionetki” trzymane w rękach twórców (kreatorów) kultury
masowej (por. Strinatri, 1995: 16–24).
Współcześni ludzie żyją w nieustannym biegu – często nie zatrzymują się, nie
czynią refleksji nad własnym życiem, co sprawia – jak zauważa A. Brytek-Materna
– że podążają na oślep i bezkrytycznie wpatrują się w modele ciał oraz sposoby
ich przystrajania, ozdabiania, odchudzania, reperowania itp., jakie eksponowane
są w mediach. Niestety jednak, jak wynika z wielu badań, kreowany w nich wizerunek ciał prowadzi do zniekształcania obrazu własnego ciała wśród milionów
odbiorców (Brytek-Matera, 2008: 25).
Znaczenia, jakie obecnie nadaje się ludzkiej cielesności, pozbawione są wszelkiej stabilności i jednoznaczności. Mają one charakter ulotny, sfragmentaryzowany, niespójny i dynamiczny, gdyż nieustannie podlegają różnorodnym przemianom (Warszawska, 2011: 228). Dodatkowo, sposób, w jaki są odczytywane, opiera
się na pewnej (akceptowanej w określonej czasoprzestrzeni) wiedzy na temat tego,
czym jest i czym powinno być ciało. Ono nigdy nie ma neutralnego charakteru,
lecz zawsze zależy od określonej dyskursywnej konstrukcji. Należy jednak podkreślić, że konstruowana i obowiązująca w danym stuleciu lub dekadzie wiedza
dotycząca pożądanych wersji kobiecego i męskiego ciała, z upływem czasu i wraz
ze zmieniającymi się warunkami społeczno-kulturowymi traci na znaczeniu i jest
zastępowana zbiorem nowych przekonań z tego zakresu (Melosik, 2001: 12).
Dzieci już od wczesnych lat uwewnętrzniają przekazy kulturowe na temat pożądanych reprezentacji ciał. Na plan pierwszy wysuwa się w tym kontekście szczupłość, która ukazywana jest jako główny wyznacznik fizycznej atrakcyjności, a co
za tym idzie, także społecznej akceptacji dającej osobie poczucie samozadowolenia
i szczęścia. Istotny jest także fakt, że wraz z upływem lat nie zmniejsza się wpływ
tych przekazów. Według badaczy od 40% do 70% nastolatek wykazuje dezaprobatę wobec obrazu własnego ciała. Dziewczęta chcą, aby ich ciało było szczuplejsze
niż jest, chłopcy zaś pragną, aby ich ciało było przede wszystkim mocno umięśnione. Takie dążenia wynikają z obecnych we współczesnej kulturze popularnej
przekazów, które uczą młodych mężczyzn, że ich ciało powinno być „narzędziem
do zdobywania świata”, zaś kobiety powinny przede wszystkim podobać się innym.
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Zdaniem A. Brytek-Materny „dążenie do muskularnej sylwetki może być tak samo
niebezpieczne dla mężczyzn, jak niebezpieczne jest dążenie do bycia szczupłą
przez kobiety” (Brytek-Matera, 2008: 140).
Wszechobecne reklamy, telewizja, Internet, prasa popularna oraz kino są miejscem różnorodnych i stylizowanych przedstawień ciała (Featherstone, 2008: 109).
Koncerny farmaceutyczne i kosmetyczne prześcigają się w kreowaniu coraz to nowych spektakli ciała, wzbudzając przy tym nieustanny niepokój wśród odbiorców,
gdyż w zawoalowany sposób powiększają przepaść między ciałem „realnym”, tym
spostrzeganym w lustrze, a „idealnym”, prezentowanym w mediach (por. Melosik, 2001: 14 oraz Warszawska, 2011: 226). Jest to zagadnienie szczególnie istotne
dla kształtowania się obrazu własnego ciała nastolatków. Jak się bowiem okazuje,
okres dorastania cechuje się szczególną koncentracją na własnym zmieniającym
się ciele. Intensyfikuje się wówczas zainteresowanie wyglądem, kondycją fizyczną i zdrowiem. U adolescentów zaczyna kształtować się emocjonalny stosunek do
wizerunku ciała. Wówczas pojawia się krytycyzm, który często sprzyja powstawaniu rozbieżności w postrzeganiu tzw. Ja realnego i Ja idealnego. Dotyczy to przede
wszystkim wagi i kształtów ciała. Skutkiem tego zjawiska jest silnie odczuwany
lęk przed możliwością przyrostu masy ciała i niezadowoleniem z własnej sylwetki. Warto zauważyć, że rozdźwięk między wyobrażeniem idealnego ciała a jego
realnym obrazem pojawia się i intensyfikuje głównie w okresie dojrzewania (por.
Brytek-Matera, 2008: 132).
Subiektywne przekonanie dotyczące własnej cielesności w znaczący sposób
wpływa na stosunek młodego człowieka zarówno do samego siebie, jak i jego
otoczenia. Należy dodać, iż w okresie adolescencji, jak zauważa Iwona Sikorska,
może pojawić się „redukcja tożsamości do obszaru ciała, koncentracja na kreowaniu go, upiększaniu i zmienianiu” (Sikorska, 2010: 135). Zjawisko to jest niezwykle interesujące, szczególnie z uwagi na fakt, że współcześnie ciało zdaje się
być nie tyle środkiem ekspresji tożsamości, lecz okazuje się być tożsamością samą
w sobie (Melosik, 2010: 18). A zatem dla młodych ludzi (choć nie tylko dla nich)
stosunek do własnego ciała jest swoistym wyrazem ich stosunku także do swojej
tożsamości.
Można też stwierdzić, że siłę oddziaływania kultury popularnej na młode pokolenie wzmacnia współczesny kryzys rodziny. Według J.J. Arnetta polega on na
stopniowym zmniejszaniu się siły oddziaływań socjalizacyjnych rodziny. Obecnie
coraz silniejszy wpływ na młodzież ma grupa rówieśnicza i media. Zbliżone stanowisko w tej sprawie zajmuje także J.D. Harris, która uważa, że współcześnie rodzina jest najsłabszym ogniwem w procesie socjalizacji młodego pokolenia (Boguski,
2003: 59). Okazuje się, że „walkę” o dominujący wpływ na młodych ludzi (ich tożsamość, osobowość, styl życia itd.) wygrywają: mass media, rówieśnicy i szeroko
rozumiana popkultura (Melosik, 2003: 68).
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Opis badań
Celem przeprowadzonych przeze mnie badań było między innymi zebranie informacji na temat tego, jak współczesna młodzież ocenia swój wygląd zewnętrzny,
zdrowie i sprawność fizyczną, z jakich źródeł informacji korzysta w tej ocenie,
a także, w jaki sposób definiuje ona pożądany przez siebie obraz ciała (Ja idealne
i Ja powinnościowe) w odniesieniu do wyłonionych jego trzech elementów oraz czy
dąży do jego osiągnięcia. Chciałam także dowiedzieć się, który ze wspomnianych
aspektów obrazu ciała, to znaczy wygląd zewnętrzny, sprawność fizyczna i zdrowie, jest dla nastolatków najważniejszy. Nadto, próbowałam ustalić, czy jest związek między płcią młodzieży a obrazem jej ciała, ideałem oraz działaniami skierowanymi na jego osiągnięcie.
Zastosowaną przeze mnie metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką – ankieta, natomiast narzędziem badawczym – kwestionariusz ankiety.
Dobór badanej próby był celowy. Badania przeprowadziłam w dwóch poznańskich szkołach gimnazjalnych (łącznie w czterech zespołach klasowych).
Uczestniczyło w nich 75 uczniów, w tym 34 dziewczęta i 41 chłopców. Zdecydowana większość respondentów (około 91%) ukończyła 15. rok życia. Niewiele
osób miało 14 i 16 lat. Z wyjątkiem jednej osoby badani byli mieszkańcami
miasta.

Wyniki badań i ich analiza
Z referowanych w tym artykule badań wynika, że młodzi ludzie mają zdecydowanie pozytywny obraz własnego ciała, choć ocena jego elementów składowych:
wyglądu zewnętrznego, zdrowia i sprawności fizycznej, nieco się różnią.
Prawie połowa nastolatków (49,3%) jest zadowolona ze swojego wyglądu zewnętrznego. Różnice między dziewczętami a chłopcami są w tym zakresie niewielkie, zaś związek między płcią młodych ludzi a oceną wyglądu zewnętrznego nie
jest istotny statystycznie1.
Wyniki badań dowodzą, że podstawowym (najczęściej wymienianym) źródłem informacji na temat własnego wyglądu dla nastolatków jest opinia innych
osób (89,33%), szczególnie zaś rówieśników (80%). Co więcej, młodzi ludzie czerpią informacje także z mass mediów (78,67%) oraz porównują swój wygląd z aparycją innych osób (84%).
1
Nie ma statystycznie istotnego związku między płcią młodzieży a oceną własnego wyglądu
zewnętrznego: (χ2 = 0,996 dla df = 1 i α = 0,05).
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Mimo takiej pozytywnej samooceny wyglądu zewnętrznego zdecydowana większość adolescentów (81,33%) pragnie osiągnąć ładniejszy niż posiadany wygląd.
Okazuje się, że dziewczęta najczęściej wskazują na konieczność poprawy określonego elementu urody (na przykład cery) – 41,2% – i chcą, aby ich sylwetka była szczuplejsza (29,4%). Pragną także być wyższe (około 12%). A zatem można domyślać się,
że pożądany przez dziewczęta wygląd ciała doskonale wpisuje się w dominujący we
współczesnej kulturze ideał kobiecego piękna, to jest ciała szczupłego.
Natomiast dla dorastających chłopców najważniejsze jest przede wszystkim
zgubienie zbędnych kilogramów (około 46%), zwiększenie muskulatury ciała
(około 15%), a także zmiana określonych elementów urody (około 44%). Jak się
więc okazuje, także chłopcy ulegają pokusie posiadania społecznie aprobowanego
wyglądu i chcą dbać o swoje ciało. Pragną, aby było ono bardziej muskularne od
dotychczasowego – by symbolizowało ich siłę.
Warto także dodać, że dziewczęta zapytane o pożądane cechy wyglądu zewnętrznego wskazywały między innymi na pragnienie posiadania opalenizny,
zaś wśród chłopców znalazły się takie oto odpowiedzi jak: „Chciałbym wyglądać
bardziej normalnie”, „Pożądany wygląd to wygląd macho”, „Chciałbym wyglądać
jak Justin Bieber” oraz „Chcę wyglądać jak Sylwester Stalone”. A zatem widoczny
jest silny wpływ idoli popkultury na pragnienia młodzieży w zakresie posiadania
określonego wyglądu.
Nastolatki płci obojga (niemalże w równej liczebności) zdobywają przekonania
dotyczące pożądanego wyglądu zewnętrznego, opierając się na prezentowanych
w środkach masowego przekazu treściach popkulturowych (76%) oraz opiniach
innych osób (80%), w tym głównie rówieśników (68%). Niewiele spośród nich ma
własne zdanie w tym zakresie. Spośród różnorodnych typów mass mediów dominujący wpływ na młodych ludzi wywiera telewizja (37,33%) oraz Internet (około
49%). Wyniki te dowodzą, iż dominujący wpływ na młodych ludzi (ich wygląd)
mają: rówieśnicy, mass media oraz szeroko rozumiana popkultura.
Dorastająca młodzież (około 73%) podejmuje szereg różnorodnych działań
zmierzających do osiągnięcia pożądanego w yglądu zewnętrznego; są to
przede wszystkim ćwiczenia fizyczne (36%). Znacznie mniej osób stosuje odpowiednią dietę (18,33%), korzysta z wybranych kosmetyków (15%) lub podążając
za modą, dba o odpowiedni strój (8%). Warto jednak w tym miejscu podkreślić,
że dziewczęta zdecydowanie częściej dbają o modny ubiór, zaś chłopcy częściej
podejmują ćwiczenia fizyczne2. Czynności skierowane na osiąganie idealnego wyglądu wykonywane są przez prawie połowę nastolatków codziennie lub prawie
codziennie.
2
Związek między płcią a rodzajem podejmowanych działań, skierowanych na osiągnięcie pożądanego wyglądu zewnętrznego jest istotny statystycznie; (χ2 = 4,24 dla df = 1 i α = 0,05). Związek
ten jest jednak słaby (φ = 0,26).
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Badanie opinii i doświadczeń młodych ludzi w zakresie ich zdrowia wskazuje,
że ponad połowa z nich (66,67%) jest z niego zadowolona3. Adolescenci czerpią
informacje o stanie własnego zdrowia przede wszystkim z opinii innych osób (aż
97,33%). Stosunkowo niewielu uważa, że sami potrafią ocenić, czy są zdrowi (zaledwie 36,7%). Warto podkreślić, że nastolatki spośród opinii wydawanych przez
inne osoby na temat ich zdrowia najwyżej cenią sobie informacje zwrotne podawane przez lekarza (76%) oraz rodziców (60%). Wyniki te napawają optymizmem,
gdyż można przypuszczać, iż zarówno lekarz, jak i osoby znaczące, jakimi są rodzice, stanowią wiarygodne źródło informacji na ten temat.
Połowa nastolatków (50,67%) deklaruje, że pragnie mieć lepszy od obecnego
stan zdrowia. W tym celu młodzież podejmuje różnorodnego działania mające
na celu osiąganie pożądanego zdrowia 4. Młodzi ludzie twierdzą, że najczęściej
podejmują różnorodne ćwiczenia fizyczne (53%), stosują dietę (około 31%) i zażywają witaminy (około 13%). Prawie połowa z nich robi to codziennie lub prawie
codziennie (około 43%).
Młodzież w zdecydowanej większości (96%) kształtuje przekonania na temat idealnego zdrowia na podstawie opinii innych osób (głównie zaś lekarza –
68% – oraz rodziców – 56%). Rówieśnicy odgrywają w tej kwestii niewielką rolę
(17,33%). Drugim, także często wskazywanym źródłem informacji na temat ideału
zdrowia są środki masowego przekazu (85%), przede wszystkim Internet – 57,33%
oraz telewizja – 44%. Warto zauważyć, że, podobnie jak w przypadku pożądanego
wyglądu zewnętrznego, młodzi ludzie niezwykle rzadko twierdzą, że mają własną,
niezależną opinię w zakresie idealnego zdrowia, a więc tego, jak w sferze zdrowia
„być powinno”.
Badanie trzeciego aspektu obrazu ciała, sprawności fizycznej, dowodzi, że adolescenci są zadowoleni z poziomu własnej sprawności fizycznej. Odsetek osób, które twierdzą, że jest ona dobra lub bardzo dobra, wynosi 56%. Jak się okazuje, różnice między dziewczętami a chłopcami są w tym zakresie niewielkie; związek między
płcią a samooceną sprawności fizycznej nie jest zatem istotny statystycznie5.
Podobnie jak w przypadku zdrowia, młodzi ludzie orientują się we własnej
sprawności fizycznej, wysłuchując (i przyjmując) opinii innych osób (86,67%),
przy czym najistotniejsze są dla nich wypowiedzi nauczyciela wychowania fizycznego (64%) oraz rówieśników (46,67%). Co więcej, stosunkowo często młodzież
porównuje własną sprawność z kondycją innych osób (82,67%), w tym przede
3
Nie ma statystycznie istotnego związku między płcią młodzieży a oceną własnego stanu zdrowia (χ2 = 0,079 dla df = 1 i α = 0,05).
4
Nie zachodzi istotny statystycznie związek między płcią nastolatków a podejmowaniem działań zmierzających do osiągnięcia wymarzonego stanu zdrowia (χ2 = 0,998 dla df = 1 i α = 0,05).
5
Nie ma statystycznie istotnego związku między płcią młodzieży a oceną własnej sprawności
fizycznej: (χ2 = 0,24 dla df = 1 i α = 0,05).
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wszystkim ze swoimi rówieśnikami (74,67%). Można zatem uznać, że do samooceny w zakresie sprawności fizycznej nastolatki dochodzą same, wykorzystując
odniesienie, jakim jest sprawność ich kolegów i koleżanek.
Zdecydowana większość nastolatków kształtuje swoje przekonania na temat
pożądanej sprawności fizycznej za sprawą zasłyszanych opinii innych ludzi
– 86% – w tym przede wszystkim nauczyciela wychowania fizycznego – 58,67%
– oraz rówieśników – 48%. Niewiele spośród nich niezależnie od opinii innych,
ustanawia wzór własnej sprawności fizycznej (26%). Należy zauważyć, iż zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy deklarują, iż w celu osiągnięcia pożądanej sprawności fizycznej najczęściej podejmują ćwiczenia fizyczne (72%). Z reguły czynią to często
(codziennie lub prawie codziennie) – 28% lub raz/dwa razy w tygodniu – 32%.
Młodzież zapytana o to, co jest dla niej najważniejsze: wygląd zewnętrzny,
zdrowie czy sprawność fizyczna, zgodnie wskazuje na zdrowie.

Podsumowanie. Wnioski z badań
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że dorastająca młodzież
jest zadowolona z obrazu własnego ciała, gdyż każdy z jego elementów: wygląd
zewnętrzny, zdrowie oraz sprawność fizyczną, ocenia wysoko lub bardzo wysoko.
Odsetek osób zadowolonych z własnego wyglądu zewnętrznego wynosi 49,3%, zaś
ze zdrowia i sprawności fizycznej odpowiednio: 66,67% i 56%.
W ocenie własnego ciała dorastający kierują się opiniami tak zwanych znaczących osób z otoczenia. W przypadku wyglądu zewnętrznego są nimi przede wszystkim rówieśnicy; lekarze i rodzice w przypadku zdrowia, a nauczyciele wychowania fizycznego oraz rodzice – w odniesieniu do samooceny sprawności fizycznej.
Niemałe znaczenie dla tej samooceny mają także szeroko rozumiane mass media.
Oba te źródła (a więc opinie innych osób oraz prezentowane w mediach treści
popkulturowe odnoszące się do ludzkiej cielesności) w głównej mierze kształtują
sposób, w jaki adolescenci nie tylko spostrzegają i zarazem oceniają własne ciało
(Ja realne), ale i definiują pożądany jego obraz (Ja idealne i Ja powinnościowe).
Jak dowodzi analiza wyników badań, nawet ci spośród nastolatków, którzy
mają wysoką samoocenę własnego ciała, pragną wyglądać lepiej, mieć lepsze zdrowie i być sprawniejszym/sprawniejszą fizycznie. Dla realizacji tego celu podejmują
różne działania, przy czym wskazówki i wzory dotyczące tychże działań czerpią
z tych samych, co wskazane wyżej, źródeł, a więc opinii znaczących dla nich osób
i mass mediów.
Młodzi ludzie deklarują, iż spośród trzech podstawowych komponentów składających się na obraz ciała największe znacznie ma dla nich zdrowie. Dziewczęta
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na „drugim miejscu” stawiają wygląd, na trzecim zaś – sprawność fizyczną. Chłopcy natomiast, wyżej od wyglądu cenią sobie sprawność fizyczną.
Warto jednak zastanowić się, czy wskazanie przez młodzież na zdrowie jako
najwyższą wartość nie jest efektem przyjęcia powszechnie funkcjonującego przekonania, że „zdrowie jest najważniejsze”. Nie można przecież wykluczyć tego, że
w odpowiedzi na pytanie o to, który spośród trzech komponentów obrazu własnego
ciała jest dla niej najważniejszy, młodzież kierowała się społecznie uznawanym, a nie
własnym, przekonaniem. Wiele wskazuje bowiem na to, że to nie zdrowie, a wygląd
zewnętrzny jest dla młodzieży najważniejszy. Warto tu zacytować wypowiedź jednej
z badanych osób, 15-letniej dziewczyny: „Po co komukolwiek zdrowie lub sprawność fizyczna, skoro jak ten ktoś będzie brzydki, to i tak nikt go nie będzie chciał”6.
Innym potwierdzeniem przypuszczenia, że to nie zdrowie jest dla młodzieży
najważniejsze, może być podejmowanie przez nią (na co wskazują badania) zachowań zagrażających zdrowiu, takich jak np. (nad)używanie substancji psychoaktywnych (więcej: Grzelczyk-Wielgórska, 2011: 1025–1031).
Jak już pisałam, adolescenci podejmują różnego rodzaju działania skierowane
na osiągnięcie „ideału ciała”; do działań tych motywują ich przede wszystkim oczekiwania (i zarazem presja) otoczenia, przede wszystkim rówieśników. Znamienna
jest tu wypowiedź jednej z badanych; napisała ona: „Może ja tego nie potrzebuję
(wyglądu), ale potrzebują tego inni…”7.
Można także domyślać się, że podejmowana przez młodych ludzi aktywność
mająca na celu dążenie do osiągnięcia idealnego ciała może być powodowana
antycypowaniem przez nich defaworyzacji społecznej wynikającej z posiadania
przez jednostkę odmiennego niż oczekiwany społecznie i zarazem propagowany
w środkach masowego przekazu, wizerunku ciała. Dobrym przykładem skutków
takiej antycypacji może być dążenie (czasem „za wszelką cenę”) do osiągnięcia
ideału szczupłego ciała. Zjawisko defaworyzacji dotyczy bowiem w dużym stopniu osób otyłych. Potwierdzeniem tego zjawiska mogą być wyniki badań, które
zostały przeprowadzone w 2005 roku przez Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu
Matki i Dziecka. Wynika z nich, że otyli adolescenci spotkają się z przykrymi komentarzami dotyczącymi otyłości ze strony rówieśników (najczęściej), rodzeństwa
oraz nauczycieli. Co więcej, około 30% nastolatków z nadwagą jest ofiarą dręczenia ze strony rówieśników, a 90% odczuwa negatywne emocje związane ze swoją nadmierną masą ciała. Znamienny jest także fakt, że 2/3 otyłych nastolatków
co najmniej dwukrotnie w życiu podjęło próbę odchudzania (Świderska, 2010:
53–54), co świadczy o znaczeniu, jakie dla nich ma pozbycie się tej cechy wyglądu
zewnętrznego.
6
7

Kwestionariusz ankiety (badania własne).
Kwestionariusz ankiety (badania własne).
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W tym miejscu dochodzimy do ważnej kwestii, jaką jest istnienie zagrożeń
wynikających z dążenia przez młodzież do posiadania idealnego ciała i zarazem
zagadnienia związków między skutkami działań w zakresie zwiększania atrakcyjności zewnętrznej, sprawności fizycznej i zdrowia.
Jak powszechnie wiadomo, zmianom w społecznym postrzeganiu pożądanego
ciała, towarzyszy wiele nowych zjawisk, a zarazem zachowań ludzi, na przykład
poddawanie się operacjom plastycznym (za sprawą rozwoju medycyny estetycznej), kosmetyzowanie ciała (stosowanie coraz większej liczby kosmetyków na
różne części ciała), podążanie za nieustannie zmieniającą się modą (dobór odpowiedniego stylu ubioru), a także kontrolowanie (często nadmierne) masy ciała
oraz kształtowanie sylwetki (diety, ćwiczenia fizyczne, tabletki odchudzające). Nie
ulega wątpliwości, że zachowania te mogą sprzyjać trosce o wygląd ciała, a zarazem o zdrowie, lecz także mogą stanowić dla tego zdrowia poważne zagrożenie
(Woynarowska, 2007: 274–275). Okazuje się bowiem, że odczuwana presja na posiadanie szczupłej sylwetki, może prowadzić do nadmiernej koncentracji na ciele,
w tym na obsesyjnym zmniejszaniu i kontrolowaniu jego masy. W konsekwencji takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń odżywania, na
przykład anoreksji oraz bulimii. Warto także w tym miejscu dodać, że adolescenci
stanowią jedną z najbardziej narażonych na powyższe zachorowania grupę społeczną. Do utraty zdrowia prowadzić mogą także nieodpowiednie dla danej osoby,
na przykład zbyt forsowne, ćwiczenia fizyczne.
Jak już wcześniej wspomniałam, z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że Internet (obok innych środków masowego przekazu) jest jednym z podstawowych źródeł wiedzy nastolatków nie tylko na temat pożądanego obrazu ciała,
ale i działań, za pomocą których ów ideał można osiągnąć. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że autorem zamieszczanych w sieci internetowej wiadomości może być
każdy, kto ma do niej dostęp (portale społecznościowe, blogi). W rezultacie treści
zamieszczane w Internecie tworzą swoistą mozaikę różnorodnych (często sprzecznych) opinii, w tym propagujących anoreksję. Zjawisko to potwierdzają badania
przeprowadzone przez T.S. Castro oraz A. Osório, którzy dokonali jakościowej
analizy treści zamieszczanych przez portugalskich nastolatków (w wieku 13–19
lat) na (współ)tworzonych przez nich blogach. Okazuje się, że stanowiły one platformy zachęt, a także wymiany myśli i doświadczeń ich rówieśników w zakresie
destrukcyjnych zachowań żywieniowych (Castro, Osório, 2012: 169–186).
Z badań wynika, że młodzi ludzie potrafią dokonać szczegółowej charakterystyki ideału, do którego starają się dążyć. Ideał ten – jak już wspominałam – jest
konstruowany w głównej mierze na podstawie opinii innych osób. Można przypuszczać, że młodzi ludzie zinterioryzowali reprezentacje kobiecości i męskości,
jakie postulowane są przez ich najbliższe otoczenie. Z uwagi na fakt, że nadawcami
komunikatów dotyczących prawidłowego obrazu ciała są przede wszystkim osoby
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znaczące, w tym rówieśnicy, należy domniemywać, iż adolescenci mogą odczuwać
presję, aby ów ideał osiągnąć.
W drugiej kolejności jako istotne źródło wiedzy na temat pożądanego ciała
adolescenci wymieniają mass media (szczególnie zaś Internet, o czym pisałam wyżej). Należy zauważyć, że wyniki te stanowią swoiste potwierdzenie zjawiska, które
w literaturze przedmiotu określane jest mianem „przesunięcia socjalizacyjnego”.
Przejawia się ono w tym, że walkę o dominujący wpływ na młodych ludzi (ich tożsamość, styl życia itp.) w sposób niezwykle inwazyjny przejmują: środki masowego
przekazu, rówieśnicy i szeroko rozumiana popkultura (Melosik, 2003: 68). Przeprowadzone badania zatem potwierdzają tezę, że współczesna kultura popularna stanowi dziś podstawową płaszczyznę tworzenia różnorodnych (re)prezentacji ciała.
Reklama, prasa popularna, Internet, kino oraz telewizja dostarczają mnóstwa „stylizowanych przedstawień ciała” (Featherstone, 2008: 109). Co więcej, ciało stanowi
obecnie przestrzeń konstruowania własnej tożsamości (Melosik, 2010: 13). Warto
przyjrzeć się kontekstom tego zjawiska, gdyż ich analiza z pewnością umożliwi poznanie i zrozumienie młodych ludzi, a co za tym idzie, pomoże zminimalizować
– za sprawą odpowiednich działań profilaktycznych – jego negatywny wpływ na
młodzież.
Na zakończenie rozważań na temat obrazu ciała współczesnej młodzieży i kultury popularnej warto dodać, iż choć uzyskane wyniki (z uwagi na niewielką próbę
badawczą) nie dają podstaw do formułowania uogólnień odnoszących się do całej
populacji młodzieży, stanowić mogą źródło wiedzy na temat jej samooceny, odnoszącej się do jej wyglądu, zdrowia i sprawności fizycznej oraz znaczenia, jakie dla
tej samooceny mają środki masowego przekazu. Przeprowadzone badania mogą
zatem stanowić punkt wyjścia dla dalszych, poszerzonych i pogłębionych badań
na omawiany temat.
Podjęcie tego typu badań wydaje się być szczególnie ważne dziś, bowiem –
jak się okazuje – mass media, będące podstawowym przekaźnikiem popkulturowych treści, stanowią jeden z najistotniejszych źródeł wiedzy i wzorów zachowań
współczesnej młodzieży w zakresie kształtowania i oceniania przez nich obrazu
własnego ciała. Wiedza na temat mechanizmów wpływu popkultury na młodzież
byłaby pomocna w konstruowaniu programów wychowawczych oddziaływań (nie
tylko o charakterze szkolnym), nastawionych na dialog z młodzieżą. Dialog ten,
wyrażony w różnorodnych, atrakcyjnych formach pracy z młodymi ludźmi, z całą
pewnością mógłby pomóc im w sposób krytyczny odczytywać treści popkulturowe, a zarazem uchronić przed bezrefleksyjnym wpatrywaniem się i kopiowaniem
prezentowanych w popkulturze obrazów ciał.
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Self-Image Body of Contemporary Youth and Pop Culture.
Own Research
Summary
The scope of the empirical and theoretical research presented in this article is the influence of
the broadly understood pop culture on self-body image of the modern youth.
The author claimed that:
Firstly, self-image is information which one has about oneself, a very important element of
this image is self-body image.
Secondly, self-image consists of information such as: appearance (beauty, „decorating” the
body with special clothes etc.), being fit and health (so-called somatic fitness).
Thirdly, within the self-body image elements, there are two important elements: „Me-real”,
so information about myself, „What am I” and „Me-ideal”, so „what I would like to be”. Selfassessment ( one’s health, fitness and appearance) results from comparing what is real (Me-real)
with what the person would like to have as far as health, fitness and appearance is concerned
(Me-ideal).
Fourthly, self-body image and especially self-assessment is meaningful for teenagers when
they are growing up, for their emotional and social functioning.
Fifthly, a very important factor which influences teenagers’ self-body image as well as their
self-assessment is broadly understood pop culture.
The aim of the research was to find out how modern youth judges their appearance, health
and fitness; do they take any steps to improve their bodies, and if they do, what kind of steps
are they. Also, it was crucial to find out what drives the youth when they assess themselves and
when they take certain steps to improve their appearance, but the meaning of pop culture was
especially taken into consideration.
The author conducted surveys in two schools in Poznań. There were 75 respondents, 34
girls and 41 boys. The majority of the respondents (91%) was 15 years old, only few respondents
were 14 and 16.
On the basis of the data gathered in the surveys it was established that:
The majority of the youth declares they are happy with their health, fitness and appearance,
assessing them high or very high, nevertheless the youth want to improve their bodies in all
three aspects.
Evaluating their own body, the youth follows mainly celebrities’ opinions. Secondly, they
use the mass media, but the meaning of both sources of information is different according to
different „elements” of the appearance.
And so, for the young generation, the main source of information on topic „Me real” as far
as the health is concerned is the opinion of the parents and the doctor. As far as the fitness is
concerned, the opinion of the PE teacher and the teenagers is important. When it comes to the
appearance, peers’ opinions are crucial.
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Another import ant source of information for self-assessment of one’s health, fitness and
what is most important, for the appearance, is broadly understood mass media. From this
source the youth gains information „how it should be”.
It turns out that the majority of the adolescents wants to have better (than possessed)
appearance. Moreover, it was discovered that the youth want to improve their health. In this
area, it is the doctor and the parents who provides guidance. When it comes to keeping fit,
teenagers are guided by the people near them, especially the teachers and peers. Apart from
the abovementioned, a very important source of guidelines for improving the body is the mass
media.
The analysis of the outcomes of the research persuades that young people take different
steps to achieve certain body image; usually they do it once or twice a week. In order to have
ideal appearance, desired fitness or health, they usually do physical exercises. To be perfectly
healthy, apart from exercises, they have a diet and take vitamins. Almost half of the teenagers
uses cosmetics to have ideal appearance. Only few of the adolescents follow the fashion and put
on fashionable clothes. What is worth mentioning here, girls more often admit that they wear
fashionable clothes and boys more often do physical exercises.
Trying to find out what is the meaning of mass media and pop culture for self-body image
and for the activities that improve it, one can admit that the two influence appearance most.
One can guess that the influence of mass media (especially the Internet and television) is both
direct (the youth get to know „how they should look like” and what can they do to achieve this
aim) and indirect. It turns out that the peers’ opinions on the appearance, so important for
the self-assessment, are influenced by the information from mass media as well. The youth’s
expressions indicate that this ideal appearance which they want to have, is just the same as
the one dominating in the socio-cultural reality: ideal women’s body (slim body and smooth
complexion etc.) and ideal man’s body (the body must be fit and muscular).
In conclusion, it is worth mentioning that although the gathered results (because there
were few respondents) cannot generalize the whole population, they definitely are a source
of knowledge about the youth’s self-assessment as far as the appearance, fitness and health is
concerned. Also, the results tell a lot about the role of mass media in the youth self-assessment.
The outcome of the research may be a starting point for further, broader and deeper research in
this area. It seems to be very important to make such research especially nowadays, because it
turns out that the mass media, which are the main rely of the pop culture, are the main and most
important source of information and an example of modern youth behavior when it comes to
shaping and assessing the body. The knowledge of the influence of the pop culture on modern
youth would be helpful in constructing educational programs (not only in schools), aimed at
the dialog with the youth. This dialog, attractive and various, could definitely help them to read
the pop cultural contents in a proper, critical way. At the same time, it could protect them from
unreflective watching and copying the bodies presented in pop culture.
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Standardized tests administered nationwide in the fifth grade of the elementary school in Israel have shown that in the subject of mathematics
boys achieve significantly higher scores than do girls. This gap is worrisome
because of the importance of mathematical skills in success in education,
both in the secondary school and in higher education, and in the job market. This paper briefly reviews a number of possible reasons for this gap,
including lack of suitability to girls of current instruction methods in frameworks of mixed-gender education, deficiencies in mathematics training
and math anxiety among teachers, gender stereotypes, and the phenomenon of the self-fulfilling prophecy. Then the paper outlines the researcher’s
proposed method, Computer Assisted Learning (CAL), for promoting girls’
achievements in mathematics. Initial results have been promising.

In the mathematics lessons in the elementary school in Israel boys and girls learn
together in one classroom. In the elementary school, it is not possible to place
students into learning groupings, not according to grades and not according to
gender. The learning is joint learning, heterogeneous: boys and girls learn together,
in one class, in one lesson, with one teacher, and rarely with two teachers.
In the elementary school diverse needs are met. It is necessary to meet the
needs of students with difficulties, average students, and strong and excelling students. The needs are met in an appropriate framework – whether in the framework
of the class, in the framework of a small group, or in the framework of a larger
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group. Sometimes the response to needs is provided in the mathematics lessons,
sometimes at the expense of another lesson, and sometimes at the end of the day.
The possibilities are diverse and are adjusted to the students’ age, to the need at
hand, and to the system’s needs.
The response given to the students in the elementary school is according to
their achievements. Is this the way? Is this the method? Did anybody ever think to
provide the response to the students according to their gender? Did anybody ever
think to adjust the way of learning, practice, and construction of the material according to the students’ gender?
There is a gap between the achievements of girls and boys (Bachar, 2012). Examination of the students’ achievements in the elementary school in the Meyzav
test (a test conducted nationwide with the goal of comparing the achievements of
all students in the grade level) indicates an apparent difference between the grades
of the girls and the boys. In the fifth grade the girls’ scores are lower by 12 points
than the boys’ scores. The gap exists throughout the entire country in the fifth
grade. The gap in the Meyzav is consistent, recurring in the different years the test
has been administered.
Ayalon and Livnah (2013) addressed the gender gap in math and science
achievements. Part of the solution will come in the field of national exams and in
teachers’ attitudes. The concept is that a student’s experiences in school are more
significant than the influence of society. Gender studies can shed light on the gender gap in the STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) field. Beilock,
Gunderson, Ramire, and Levine (2010) described girl students who are deterred
from the STEM fields because of the stereotypes in society. In addition, the competition in the classroom can discourage girls from the STEM fields. Nosek et al.
(2009) noted that the gender gap in the STEM field has declined over time in the
United States. Gender stereotypes influence the gap in STEM and can influence
its reduction. Nosek et al. (2009) also addressed the size of the gender gap, when
the gap size and recognition of the gap are related to gender equalization. There
are many debates over the reasons for gender differences. Kane and Merts (2012)
considered that girls and boys may be born similar in their inherent intellectual potential and reviewed the factors that cause the changes and bring about the
differences.
For years, we have known that the ways girls learn are different from the ways
boys learn. We know that the methods used in the school are methods suited to
boys. Bachar (2012) maintained that the learning method used in the classrooms is
a competitive method and that the pedagogy recommended today focuses on learning by rote and algorithmic solving and not on comprehension. Both the employed
learning method and the implemented pedagogy do not suit girls. The competitive
method blocks the girls and stifles them. On the topic of pedagogy, girls learn to
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understand. Learning for comprehension requires time and a tolerant and patient
climate that enables the student to ask questions, allows the topic to be discussed
in-depth, and enables listening to one another. Teaching patterns that encourage
competitiveness and algorithmic learning suit boys and in essence deprive the girls
and their right to realize their full potential in the field of mathematics.
According to Professor Hazan (2010), girls’ achievements improve when they
learn in classes with other girls, without boys. She cited two explanations of this
situation. First, there is the antiquated stereotype, which acts like a self-fulfilling
prophecy. The stereotype speaks about girls’ having lower abilities in the field of
mathematics. Girls are aware of the stereotype, and thus they do less well, fulfilling the prophecy. The second explanation is boys’ high and dominant evaluation
of their abilities. Often boys are educated to evaluate themselves more highly than
their true abilities, while, in contrast, the girls are educated to be modest.
The explanations posited by Hazan (2010) can help direct to a creative and
desirable solution. Hazan wondered whether gender separation is the solution for
the empowerment of girls.
Gray (2009) described a research study that determines that girls who learn in
classes without boys attain higher achievements. However, she noted in her article
that according to Dr. Miller, an educational psychologist, one of the solutions is
separate classes in the schools with different teaching methods according to gender. In this way, through separate classes and different methods according to gender, members of each gender will realize their abilities.
Why should there be separate classes? Why not integrate different teaching
methods in one class? Why not have teaching methods suited to members of both
genders? Why not have different teaching methods suited to the nature of the
students?
The methods existing in the schools today are more suited for boys. It is therefore important that we look for additional methods, creative methods, to be more
suited for girls. When the school adopts a variety of methods, some of which are
suited for boys and some for girls, then all students, regardless of gender, can realize their abilities in the method appropriate for them.
There is no argument over the fact that girls learn differently. Girls learn better
through cooperation, through personal communication, and less through competitiveness and achievement-orientation (Kiran, 2009). It is clear that it is necessary to work differently with girls so that they will cooperate. It is necessary to
create with girls a personal mode of communication that will grant them openness
with competition and self-empowerment.
In the year 2013 the computer allows us to create such a mode of communication. My proposal is a creative proposal that connects to the existing situation and
enriches it. Since the studies are held in a mixed-gender environment and since
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it is necessary to respond to the different needs, it is important in my opinion to
provide an answer to the different learning methods and the different learning
ways required for members of both genders. This answer will empower the learning experience of members of both genders and accordingly will promote their
achievements.
The achievements are the product. I do not want to engage in the product but
rather in the ways that led to it. A change in the ways that brought about this product will cause a change in the product. Change in the work method will necessarily
lead to a change in the result. The thinking here is different; the action does not
come from the result but from the way.
There is no doubt that the quality of the teachers teaching in the classes is one
of the main factors influencing the successes and achievements. The Ministry of
Education of Israel encourages teachers to study and attempts to train teachers to
teach the subject. A document submitted to the Knesset, The Israeli Parliament
(Knesset Research and Information Center, 2012) shows that in the elementary
school the percentage of teachers trained to teach mathematics is 35%. The datum
itself is not high. It can be compared to the 18% of the teachers trained to teach the
subject in the Ultra-Orthodox schools, the 33% trained to teach this subject in the
state religious schools, and the 64% of the teachers trained to teach the subject in
the non-Jewish state schools. In other words, the situation is in our hands and it is
necessary to only have the will. It is possible to address the situation of the teachers’ knowledge; we just have to want to do so.
The Ministry of Education puts the blame on the teachers. The teachers are to
blame when the students fail in the tests. The teachers are to blame when there is
a gap between boys and girls. The teachers are to blame when they are taught and
trained to teach mathematics and they do not succeed. The Ministry of Education
wanted to train teachers to teach mathematics. An article of the Teachers’ Union
(2004) described how the Ministry of Education opened centers of professionalization for teachers who teach the subject. Within a short period of time the centers
were filled with teachers, without differentiation among them. There were teachers
with knowledge in mathematics and teachers without it. A uniform curriculum
was not created. Every center taught a different curriculum but the final test was
the same. The unavoidable outcome was that some of the teachers were tested on
topics they did not learn, and therefore some of the teachers failed the test. Then
the story was told to the media…
The Ministry of Education had a good idea: it wanted only teachers trained
in mathematics to teach the subject. The Ministry of Education wanted to reward teachers who would teach a number of classes and compensate them for the
training they took. In actuality, the initiative did not succeed and today, at least
in the elementary school, anybody who wants to teach the subject can do so. The
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Teachers Union released a new procedure according to which it is not possible to
force a teacher to participate in training. A teacher participates in training only if
he wants to do so. There is no doubt that following this decision additional difficulties in the system will ensue.
According to statements of the Minister of the Ministry of Education about the
means of the teachers’ scores in mathematics (in Detal, 2010), the data emphasize
the severity of the problem of the quality of teachers in Israel. Many teachers do
not teach the subject they learned in their academic studies. The Minister argued
that in the past most of the teachers who taught in the elementary school had
studied only 3 units of mathematics in the high school. These teachers do not have
mathematical thinking, and therefore they cannot teach and develop such thinking in the children.
Bachar (2012) noted that teachers, regardless of their knowledge, tend to display a different attitude towards boys and girls. Boys are given more time than
girls. Girls are addressed with more sensitive and forgiving expressions. Girls are
forgiven for mistakes, while boys are pointed at the solution. Today it is known
that gender differences do not exist in mathematical skills – gender differences in
achievements are a result of education.
Bachar (2012) cited factors of success of boys and girls. Boys attribute their
successes to their personal abilities and talents, while girls attribute their successes
to investment, an easy test, a good teacher who explains the material well, luck,
and so on. Girls do not mention the fact that they are intelligent and talented and
that their abilities are on a high level. Here is the place to teach girls to do so. I am
certain that we can succeed in teaching girls to attribute their successes to their
personal abilities and to their high talents. It is all a matter of practice.
Bachar (2012) mentioned that girls typically prefer learning in groups, social
learning, while the subject of mathematics is, for example, one of the subjects
considered competitive and achievement-oriented. I am certain that it is possible to connect to this learning method and that it is possible to make the learning of mathematics into shared social learning. The solution lies in the approach.
A change in the approach will change the attitude towards girls. A change of the
study method will empower the girls and the women teachers. A change of the
method will contribute to both parties, both girls and women teachers, and to the
relationship between them.
Teachers in the elementary school are often women teachers. Beilock,
Gunderson, Ramire, and Levine (2010) discussed fear of math and the anxiety
about doing math. The achievements of people who are afraid of math are low.
When the teachers in the elementary school have math anxiety, they have negative feelings towards math, and thus there is an impact on the achievements of
the girls in the teachers’ class. Beilock, Gunderson, Ramire, and Levine (2010)
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noted that in the research the women teachers with the higher math anxiety
had the most girls with lower math achievements – but not boys. The girls are
‘infected’ by their teacher’s knowledge and feelings. Therefore, pedagogy should
address the women teachers who do not have degrees in math and their fear and
anxiety of math and accordingly thus give the girls the opportunity to succeed
and to increase their achievements.
Last year, as a teacher of mathematics of fourth, fifth, and sixth grades, I decided to create a different communication with the students. I gave computerized
tasks for work at home. There were summative tasks, like home tests. The students
had to prove comprehension and implementation of what was learned in diverse
ways. The students all were given my email and the tasks. It was possible to work
with others, friends, family members, neighbors, private tutors, and websites. The
students had to perform the tasks and reflect those they solved them with. I combined different subjects in the learning and allowed the diverse use of creativity.
The result was amazing. The response was amazing. A steadily increasing
number of girls reflected that this method was comfortable for them. The possibility of sending an email, at any opportunity, to communicate personally, to
ask questions, and to feel comfortable, since this in an individualized method that
others do not see, worked wonders. We opened a special channel of communication. The very fact that the students could receive help privately caused the girls
to rise to the challenge and become creative. A steadily increasing number of girls
cooperated. The girls invested effort in the assignments, worked creatively in the
studied areas, and invested in the subject.
The message that was conveyed was that tests can also be different. The end of
the topic does not have to be a test that encompasses all the exercises in writing
but can be a project on the topic that can be undertaken in the group. It is necessary to use the acquired knowledge, to implement it creatively; this is the essence
of learning.
The children were given some assignments to prepare in groups, some to prepare individually. Time was given to do the assignments, and it was possible to get
help and to produce wonderful products. The process of the work caused students
to create impressive products that they were proud of and interested in displaying,
so we had lessons devoted to the presentation of the products.
This method empowered many girls but not only them. Lo and behold, this
method also suited some of the boys. In a test I held at the end of the year, the students’ scores rose, both the girls’ scores and the boys’ scores. It was apparent that
the girls had greater mastery of the topics. Their confidence and enjoyment in the
subject increased amazingly.
Is this the method? Is this the solution? Is the way to find methods that will suit
members of both genders who are learning in a mixed-gender class? Is the method
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to direct to the way and not to the products? Will the change in the work method
result in a change in products? In my opinion, the answer is a resounding ‘yes’,
especially if we wisely introduce into the change the ways accepted in the school,
namely localized responses to difficulties in small or larger groups, according to
the existing threshold.
So what did we have here? We had data of lower achievements of girls, we had
girls who did not realize their potential, we had teachers who do not always come
from the subject and are not always properly trained, we had stereotypes in society,
and since most of the teachers in the elementary school are women, the stereotype
is introduced into the school as a self-fulfilling prophecy. The decision was to use
the existing data and with them to create success. The decision was to approach the
process and not the products.
I chose the name CAL, Computer Assisted Learning. The idea is that computer
assisted learning in mathematics will cause girls to succeed. Through computerized
communication, private and non-threatening, I can create a meaningful relationship with the students, and especially with the girls, who feel more comfortable in
this method than in the class, where they feel less comfortable asking questions
and demonstrating lack of knowledge in front of other students.
The thought was that change of the work method with the girls will help empower them. The empowerment will boost their achievements and their self-confidence. The idea was to create a cycle that will promote their motivation, increase
desire to create, do, and communicate, and cause further success.
There is no doubt that such a success can close the gap in achievements between girls and boys. I again stress that the method is suited not only for girls but
also for many boys. The magic path is to combine both ways – the way used today
and the creative way I formed.
The advantages and disadvantages of mixed-gender education caused me to
create computerized assignments that have the goal of increasing girls’ achievements and combining diverse ways of learning so as to empower the learners.
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Komputerowe wspomaganie uczenia się matematyki
i sukces osobisty uczennic szkoły podstawowej
Streszczenie
W szkołach podstawowych w Izraelu podczas lekcji matematyki chłopcy i dziewczęta uczą
się razem w jednej klasie. Nie ma możliwości rozdzielenia uczniów według osiągnięć lub płci.
Edukacja jest wspólna dla wszystkich: chłopcy i dziewczęta uczą się razem w jednej klasie
z jednym nauczycielem, czasem przy wsparciu drugiego.
Szkoła podstawowa to miejsce zaspokajania różnorodnych potrzeb edukacyjnych – mamy
do czynienia z różnymi uczniami: z trudnościami w uczeniu się, „średniakami” oraz z dobrymi
i wybitnymi. Dokonuje się tego między innymi poprzez organizację pracy w małych lub większych
grupach. Nie zawsze reagujemy adekwatnie do ich potrzeb w trakcie lekcji matematyki, czasami
dzieje się tak kosztem innych lekcji, czasami dopiero w czasie zajęć pozaszkolnych. Możliwości
są zróżnicowane, wykorzystuje się różne sposoby pracy – dostosowane do wieku uczniów oraz
do potrzeb systemu szkolnego.
Czy jednak ktokolwiek kiedykolwiek zadał sobie pytanie: czy nie należałoby dostosować
systemu do płci uczniów? Tak, by dostosować sposób nauczania – uczenia się, praktykę
i konstrukcję treści do płci uczniów?
Standaryzowane testy przeprowadzane od lat w piątych klasach szkoły podstawowej
w całym Izraelu pokazują, że chłopcy osiągają znacznie lepsze wyniki w matematyce niż
dziewczęta. Luka ta jest niepokojąca ze względu na znaczenie umiejętności matematycznych
dla sukcesu edukacyjnego zarówno w szkole średniej, jak i na studiach oraz dla osiągnięcia
sukcesu na rynku pracy.
W artykule opisano kilka możliwych powodów tej luki, w tym brak przydatności obecnych
metod nauczania dla dziewcząt w koedukacyjnych klasach, braki w wyszkoleniu nauczycieli
matematyki, stereotypy płci oraz zjawisko samospełniającej się przepowiedni. Autor artykułu
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przedstawia propozycję autorskiej metody w nauczania matematyki – metodę komputerowego
wspierania uczenia się matematyki („Computer Assisted Learning, CAL), służącą poprawie
osiągnięć dziewcząt w matematyce.
Zmiana sposobu pracy z uczennicami powinna służyć ich wzmocnieniu, dodaniu im
pewności siebie i poprawie ich wyników. Nie ma wątpliwości, że taki sukces może wypełnić
lukę w osiągnięciach matematycznych dziewcząt i chłopców. Wstępne wyniki są obiecujące.
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The aim of the following work is to analysis the results of survey concerning the structures and conditioning of students’ political attitudes. The factors which create appreciation to two political parties, Palikot’s Movement
(presently Your Movement) and Poland Comes First and their leaders, were
shown. The assessment of sympathy towards the parties was made in order
to find out if it is not related with the political organizations from which the
leaders come (Civic Platform and Law and Justice). The issue of emotions
was also analysed since they are important elements of the attitudes, as
well as they form them. The studies associated with the political attitudes
improve that emotions towards the candidates have an impact on the voting process. Electors often have preconception feelings towards the candidates when they don’t know anything about their platforms. The survey
shows, that Janusz Palikot is much more recognizable as the politician than
Paweł Kowal. The attitudes towards his party are very emphatic and they
are related with the antipathy to Law and Justice and Jarosław Kaczyński
and with the sympathy to Donald Tusk, the prime minister. The analysis
also suggest that the supporters of Poland Comes First create their views
through the traditional socializing agendas like the social background,
whereas the supporters of Janusz Palikot’s party form their views on the basis of contact with their partners, at the same time rejecting the traditional
socializing institution as the church.
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Wprowadzenie
Schyłek pierwszej kadencji rządów koalicji PO i PSL zaowocował zmianami na
polskiej scenie politycznej. Pojawiły się ugrupowania liczące na zagospodarowanie
znacznej części elektoratu rozczarowanego zarówno rządami koalicji, jak i polityką
opozycyjną PiS. W 2010 roku powstało ugrupowanie Polska Jest Najważniejsza,
w którym znaleźli się liderzy niewidzący swojej przyszłości w Prawie i Sprawiedliwości, między innymi Joanna Kluzik-Rostkowska, Elżbieta Jakubiak, Paweł
Kowal, Paweł Poncyliusz, Marek Migalski1. Spośród parlamentarzystów Platformy
Obywatelskiej szans na nowe rozdanie w wyborach parlamentarnych upatrywał
Janusz Palikot, dystansując się coraz bardziej od swojej partii i tworząc najpierw
stowarzyszenie Ruch Poparcia Palikota, a następnie przekształcając go w partię
polityczną2. 6 października 2013 roku na bazie Ruchu Palikota, środowisk Ruchu
Społecznego Europa Plus, a także członków innych partii lewicowych powstała
polska centrolewicowa partia polityczna Twój Ruch3.
Nowy byt polityczny, jakim był Ruch Palikota, miał być alternatywą liberalno-światopoglądową dla Platformy Obywatelskiej. Powstanie PJN było raczej wynikiem rozczarowania kilku polityków PiS – będących twarzami kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego – obwinianiem ich za niepowodzenia kampanii, niż
próbą stworzenia alternatywy programowej.
Celem niniejszej pracy jest analiza uwarunkowań postaw emocjonalnych wobec PJN i RP oraz sprawdzenie, czy są one niezależne od postaw wobec ugrupowań, z których wywodzą się liderzy owych bytów politycznych – PO i PiS4. Wydaje
się to być istotne w kontekście szans obu ugrupowań na sukces wyborczy w kolejnych wyborach parlamentarnych.
Przyjmuje się, że postawa to generalnie pozytywne lub negatywne nastawienie
wobec kogoś lub czegoś znajdujące odzwierciedlanie w przekonaniach, emocjach
oraz zamierzonych zachowaniach (Myers, 2003: 152). Trójskładnikowa definicja
postawy mówi, iż tworzą ją komponenty:
− poznawczy – który dotyczy myśli i przekonań ludzi o przedmiocie postawy (a więc w przypadku postaw politycznych o polityce, systemie politycznym
1

http://www.polityka.pl/kraj/1514288,1,pjn-partia-sad-zarejestrowal-statut.read?backTo=http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1515882,1,jak-nie-powstaje-pjn.read
2
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/303891,palikot-odchodzi-z-po-z-sejmu-izaklada-partie.html
3
http://polska.newsweek.pl/palikot-twoj-ruch-to-nowa-nazwa-parti-na-newsweek-pl,artykuly,271980,1.html
4
Wyniki, które posłużą do dokonania analiz, stanowią część szerszego projektu badawczego
„Diagnoza postaw politycznych studentów poznańskich uczelni” realizowanego w WSNHID pod
kierownictwem dr Karoliny Churskiej-Nowak.
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jako o całości, instytucjach politycznych, partiach politycznych, ich kandydatach,
programach);
− afektywny (emocjonalny) – dotyczy reakcji emocjonalnych przejawianych
wobec przedmiotu postawy, którymi w przypadku postaw politycznych są: polityka, system polityczny, instytucje polityczne, politycy;
− behawioralny – dotyczy działań jednostki, a więc jest to dające się zaobserwować zachowanie wobec przedmiotu postawy (tj. aktywność polityczna: konwencjonalna i niekonwencjonalna, partycypacja polityczna, zachowania wyborcze) (Aronson, Wilson, Akert, 1997: 314).
Przedstawiona w pracy analiza dotyczyć będzie emocjonalnego komponentu
postaw politycznych, ponieważ istnieje wiele badań wskazujących na znaczącą rolę
emocji wobec polityków w podejmowaniu decyzji wyborczych. Joanna Mandrosz,
opisując czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych
(Mandrosz, 2002: 177), cytuje wyniki badań przeprowadzonych przez Abelsona, Kindera, Petersa i Fiske (1982) w czasie prezydenckiej kampanii w USA w 1980 roku.
Wynika z nich, że ogólną ocenę kandydata na prezydenta można przewidzieć na podstawie emocji, jakie dany polityk wzbudza wśród wyborców. Sądy poznawcze, które
w opisywanym badaniu określane były jako pewne cechy przypisywane kandydatom,
na przykład „uczciwość”, lub opisy behawioralne, takie jak na przykład „mógłby rozwinąć dobre stosunki z innymi państwami” okazały się wywierać znacznie mniejszy
wpływ na preferencje wyborcze niż emocje odczuwane do kandydatów5.
W niniejszej pracy analizie poddano uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wśród studentów pierwszego roku kierunków społecznych. Badania najmłodszych generacji wykazują spadek zainteresowania i zaangażowania oraz cynizm polityczny (Smith, 1999: 553–580; Delli Caprini, 2000:
341–349). Ponieważ jednym z istotnym mierników politycznego zaangażowania
we współczesnych demokracjach jest udział w wyborach, warto przywołać opisywaną w literaturze tendencję, zgodnie, z którą wiek jest istotnym czynnikiem społeczno-demograficznym determinującym uczestnictwo. Mimo że młodsze grupy
wiekowe są lepiej wykształcone niż starsze, mają słabszy poziom wiedzy o polityce, niższą partycypację w organizacjach politycznych i niższy udział w wyborach
(Uslaner, 1998: 441–467). W wielu krajach utrzymuje się duży procent niegłosujących wśród młodych ludzi (Franklin, 1996).
Celem badań jest dokonanie analizy postaw politycznych studentów poznańskich uczelni oraz włączenie się w dyskusję dotyczącą stopnia zainteresowania młodzieży polityką.
5

Korespondujące z opisywanymi wynikami dane uzyskano i opisano w pracy: P. Pawełczyk,
B. Jankowiak, (2013). Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw
politycznych studentów. „Przegląd Politologiczny” Rok XVII, nr 2, s. 35–45.
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Metodologia badań własnych
1. Cele badań
a) Zbadanie postaw politycznych studentów (w tej części analizy komponentu
afektywnego).
b) Zbadanie struktury postaw politycznych studentów.
c) Zbadanie uwarunkowań postaw politycznych studentów.
W prezentowanym artykule zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące
struktury i uwarunkowań afektywnego komponentu postaw politycznych.
2. Charakterystyka osób badanych
Wybór osób do badań był doborem celowym. Do grupy badanej zostali wybrani studenci pierwszego roku studiów. Analizie poddano postawy polityczne
w jednej ze specyficznych subkultur, jaką stanowi kultura polityczna młodzieży
studenckiej (Garlicki, Bogomilski, 2004).
Tabela 1. Charakterystyka osób badanych
Zmienne
socjodemograficzne

Dane liczbowe

1

2

Liczebność

573 osoby

Płeć

Kobiety 424 (74%)
Mężczyźni 138 (24,1%)

Miejsce pochodzenia

Wieś 157 (27,40%)
Miasto do 50 tys. mieszkańców 175 (30,54%)
Miasto powyżej 50 tys. do 200 tys. mieszkańców 102 (17,80%)
Miasto powyżej 200 tys. do 500 tys. mieszkańców 42 (7,33%)
Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 92 (16,06%)

Religijność

Głęboko wierzący/a 62 (10,82%)
Wierzący/a 306 (53,40%)
Poszukujący/a religijnie 80 (13,96%)
Niewierzący/a 79 (13,79%)
Inny 36 (6,28%)

Kierunek studiów

Pedagogika 189 (32,98%)
Psychologia 75 (13,09%)
Politologia 67 (11,69%)
Stosunki międzynarodowe 93 (16,23%)
Bezpieczeństwo narodowe 33 (5,76%)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 107 (18,67%)

Wykształcenie matki

Podstawowe 9 (1,57%)
Zasadnicze zawodowe 70 (12,22%)
Średnie zawodowe 115 (20,07%)
Średnie ogólne 69 (12,04%)
Policealne / pomaturalne 42 (7,33%)
Niepełne wyższe 24 (4,19%)
Wyższe 239 (41,71%)
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2

Podstawowe 13 (2,27%)
Zasadnicze zawodowe 120 (20,94%)
Średnie zawodowe 144 (25,13%)
Średnie ogólne 61 (10,65%)
Policealne / pomaturalne 40 (6,98%)
Niepełne wyższe 30 (5,24%)
Wyższe 154 (26, 88%)

3. Metoda badawcza
W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej, technikę ankiety, poprzez zastosowanie narzędzia badawczego specjalnie skonstruowanego do celów
badań „Kwestionariusza do badania postaw politycznych studentów”. Wykorzystuje ono wiedzę z zakresu psychologii społecznej, psychologii politycznej, politologii
oraz metodologii badań. Cennymi w konstrukcji skal zaangażowania politycznego, oceny postawy obywatelskiej oraz skali patriotyzm-nacjonalizm były badania
przygotowanie przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (Jakubowski, Marciniak, Załęski, 2008).
W przypadku zastosowanych skal obliczono ich rzetelność. Uzyskano wysoką rzetelność skal (wyniki przedstawiono poniżej). Kwestionariusz składał się
z ośmiu części:
I – metryczkowej;
II – dotyczącej komponentu poznawczego postaw politycznych (dyferencjały
semantyczne dotyczące cech wizerunku politycznego);
III – dotyczącej komponentu emocjonalnego postaw politycznych (nasilenie
emocji pozytywnych i negatywnych wobec polityków, partii politycznych, instytucji politycznych);
IV – dotyczącej komponentu behawioralnego postaw politycznych (partycypacja polityczna);
V – dotyczącej oceny wpływu agend socjalizujących na sympatie polityczne
oraz korzystania z mediów zarówno nowych jak i tradycyjnych;
VI – skali zaangażowania politycznego, rzetelność skali AlphaCronbacha
wynosi 0,839;
VII – skali oceny postawy obywatelskiej, rzetelność skali AlphaCronbacha
wynosi 0,77;
VIII – skali patriotyzm-nacjonalizm, rzetelność skali AlphaCronbacha wynosi 0,769.
Dołączono także dwie dodatkowe skale:
PWI – Psychospołeczne prosperowanie, rzetelność skali AlphaCronbacha wynosi 0,86;
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SP – Wskaźnik Osobistego Dobrostanu, rzetelność skali AlphaCronbacha wynosi 0,84.
4. Organizacja badań
a) Etap selekcyjny – wybór osób do badań.
b) Etap badań właściwych – anonimowe badania kwestionariuszowe.
c) Etap opracowania wyników w programie SPSS oraz ich interpretacji.

Wyniki badań
S t r u k t u r a e m o c j o n a l ny c h k o m p o n e n t ó w p o s t a w w o b e c p o l i t y k i
Emocjonalny komponent postawy badano, prosząc studentów o zaznaczenie
na skali od 0 do 10 nasilenia emocji pozytywnych i negatywnych wobec polityków i partii politycznych. W przypadku polityków możliwe było także zaznaczenie
opcji „nie znam tego polityka”.
Przeprowadzono analizę głównych składowych odnośnie emocjonalnych
komponentów postaw wobec wyróżnionych osób i struktur. Celem było określenie zależności wyższego rzędu pomiędzy jednostkowymi postawami (politykami,
partiami politycznymi, instytucjami politycznymi, polityką). Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2. Struktura postaw emocjonalnych studentów (macierz rotowanych składowych)
Składowa
Emocjonalne
komponenty
postaw

Sympatia
wobec PO
i rządu oraz
antypatia
wobec PiS

Sympatia
wobec
RP oraz
antypatia
wobec PiS

Pozytywne
emocje
wobec
polityki

Sympatia
wobec SLD

Sympatia
wobec PJN

1

2

3

4

5

6

Rząd

,783

–

–

–

–

PO

,773

–

–

–

–

D. Tusk

,754

,421

–

–

–

B. Komorowski

,747

–

–

–

–

Senat

,665

–

–

–

–

UE

,595

–

–

–

–

J. Palikot

–

,890

–

–

–

Ruch Palikota

–

,867

–

–

–

–,467

–,506

–

–

–

J. Kaczyński
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1

2

3

4

5

6

–,460

–,501

–

–

–

polityka

–

–

,790

–

–

partie polityczne

–

–

,770

–

–

Sejm

,483

–

,567

–

–

SLD

–

–

–

,826

–

G. Napieralski

–

–

–

,824

–

P. Kowal

–

–

–

–

,889

PJN

–

–

–

–

,849

PiS

Analiza głównych składowych w odniesieniu do PJN wskazuje, że postawy
emocjonalne wobec tej partii są niezależne od pozostałych postaw – wiążą się wyłącznie z sympatią wobec jej lidera – nie wiążą się z sympatią wobec PiS.
Jako bardziej znaczące wyodrębniły się postawy emocjonalne wobec Ruchu
Palikota. W badanej grupie pozytywne odniesienia emocjonalne wobec tej partii
są silnie związane z antypatią wobec PiS. Jednocześnie sympatia wobec Ruchu Palikota nie wiąże się z sympatią wobec Platformy Obywatelskiej, ale wiąże się z sympatią wobec premiera Donalda Tuska. Jednocześnie warto zauważyć, że sympatycy
PO nie darzą Janusza Palikota pozytywnymi emocjami. Mogłoby to wskazywać
na popularność Donalda Tuska wśród młodych, wykształconych wyborców oraz
jego potencjalne możliwości odebrania tego elektoratu Januszowi Palikotowi. Postawy emocjonalne wobec PO i RP są podobne pod względem silnego związku
z antypatią wobec PiSu i Jarosława Kaczyńskiego. Można więc przypuszczać, że dla
wyborców tych partii istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji wyborczych ma
lęk przed powrotem PiS do władzy.
Analiza pozostałych składowych wykracza poza temat niniejszej pracy i została omówiona w odrębnym opracowaniu (Pawełczyk, Churska-Nowak, Jankowiak,
2012).
Następnie zastosowano analizę regresji metodą krokową w celu sprawdzenia
zależności pomiędzy nasileniem emocji wobec partii politycznych i polityków a:
− wybranymi zmiennymi socjodemograficznymi (płeć, stan cywilny, miejsce
pochodzenia, religijność, ocena sytuacji materialnej, wykształcenie rodziców);
− opracowanymi i zastosowanymi skalami;
− subiektywną oceną wpływu podmiotów socjalizujących (rodzina pochodzenia, religia, szkoła/uczelnia, media, znajomi, partner/małżonek).
Analiza uzyskanych w ten sposób wyników umożliwia ocenę uwarunkowań
postaw emocjonalnych badanych.
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Uw a r u n k o w a n i a p o s t a w e m o c j o n a l ny c h w o b e c Ru c h u Pa l i k o t a
o r a z Ja n u s z a Pa l i k o t a
W tabeli 3 przedstawiono czynniki warunkujące sympatię wobec Ruchu Palikota,
a w tabeli 4 czynniki warunkujące sympatię wobec lidera tej partii.
Tabela 3. Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec RP
Współczynnik
standaryzowany
Beta

T

Istotność

Religijność

–,255

–4,952

,000

Wpływ organizacji religijnej

–,234

–4,672

,000

Skala patriotyzm-nacjonalizm

–,130

–2,535

,012

,107

2,215

,027

Uwarunkowania postaw

Wpływ partnera

Analiza wyników badań wskazuje istnienie czterech zmiennych warunkujących pozytywne postawy emocjonalne wobec RP. Osoby przejawiające sympatie
wobec Ruchu Palikota cechuje przede wszystkim niski poziom religijności oraz
przekonanie, że na ich postawy nie ma wpływu żadna organizacja religijna. Osoby
przejawiające sympatię wobec Ruchu Palikota cechuje niski poziom nacjonalizmu.
Sympatycy tej partii jako znaczący podmiot socjalizacji politycznej wskazują osobę, z którą tworzą relację intymną. Może to sygnalizować znaczące dla funkcjonowania ich związku partnerskiego wspólne poglądy społeczno-polityczne oraz małe
znaczenie w kształtowaniu preferencji wyborczych wśród tej grupy tradycyjnych
agend socjalizacji politycznej.
Zanim badani studenci proszeni byli o określenie na skali swojego nastawienia emocjonalnego wobec Janusza Palikota, konieczne było ustalenie, czy znają
tego polityka. 96,68% (554 osoby) badanych odpowiedziało twierdząco na to
pytanie.
Tabela 4. Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec Janusza Palikota
Współczynnik
standaryzowany
Beta

T

Istotność

Religijność

–,256

–4,995

,000

Wpływ organizacji religijnej

–,240

–4,948

,000

Skala patriotyzm-nacjonalizm

-,135

–2,621

,009

Uwarunkowania postaw
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Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że uwarunkowania sympatii wobec Janusza Palikota to niska religijność, przekonanie o niezależności własnych
poglądów politycznych od organizacji religijnych oraz niski poziom nacjonalizmu.
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie trzy determinanty sympatii wobec tego polityka są negatywne, co może wskazywać, że postawa ta oparta jest bardziej na negacji
określonych poglądów niż afirmacji.
Uw a r u n k o w a n i a p o s t a w e m o c j o n a l ny c h w o b e c P J N o r a z Pa w ł a
Ko w a l a
Czynniki warunkujące sympatię wobec PJN oraz jej lidera przedstawiono w tabeli 5 i 6. Przed określeniem na skali swojego nastawienia emocjonalnego wobec
Pawła Kowala studenci pytani byli, czy znają tego polityka. Zaledwie 34,21% (196
osób) badanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie.
Tabela 5. Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych wobec PJN
Uwarunkowania postaw
Wpływ rodziny

Współczynnik
standaryzowany
Beta

T

Istotność

,255

4,507

,000

Tabela 6. Uwarunkowania emocjonalnego komponentu postaw politycznych
wobec Pawła Kowala
Uwarunkowania postaw
Skala patriotyzm-nacjonalizm

Współczynnik
standaryzowany
Beta

T

Istotność

,193

2,285

,024

Analiza wyników badań wykazała istnienie tylko jednego czynnika warunkującego sympatię wobec PJN i jednego warunkującego sympatię wobec jego lidera.
W przypadku partii politycznej jest to przekonanie o wpływie rodziny na własne postawy polityczne badanych. Znaczenie tej tradycyjnej agendy socjalizacji
politycznej w kształtowaniu postaw wobec analizowanej organizacji politycznej
nie jest zaskakujące w obliczu prorodzinnych postulatów tej partii. W przypadku
Pawła Kowala jedynym czynnikiem warunkującym sympatię do tego polityka jest
wysoki wynik w skali patriotyzm-nacjonalizm.
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Wnioski
Przeprowadzone badania i ich wyniki pozwalają wysnuć kilka wniosków:
1. Istnieją znaczące różnice w rozpoznawalności liderów RP i PJN. Janusza Palikota zna zdecydowana większość badanych studentów (96,68%) natomiast Pawła
Kowala zaledwie jedna trzecia badanych (34,21%). Wskazuje to na skuteczność prowadzonej kampanii w odniesieniu do grupy młodych wykształconych wyborców.
2. Już ze względu na rozpoznawalność liderów nie jest zaskakujące, że wyróżniony komponent emocjonalny badanych postaw jest znacznie silniejszy w odniesieniu do Ruchu Palikota.
3. Wśród sympatyków PJN silną agendą socjalizacji politycznej jest rodzina
oraz (na co wskazuje uwarunkowanie sympatii wobec lidera tego ugrupowania)
przywiązanie do wartości patriotycznych i nacjonalistycznych.
4. Kształtowanie sympatii wobec Ruchu Palikota oraz jego lidera uwarunkowane jest odrzuceniem tradycyjnej agendy socjalizujących, jaką jest Kościół katolicki. Wydaje się, że tę właśnie grupę wyborców można scharakteryzować jako
taką, wśród której obserwujemy kryzys tradycyjnych wartości rozumianych jako
przywiązanie do tradycji katolickiej oraz rozumienia patriotyzmu w kategoriach
wartości nacjonalistycznych. Wskazanie partnera jako znaczącego w kształtowaniu własnych sympatii i poglądów politycznych może świadczyć o braku zaufania
do starszego pokolenia i podważaniu tradycyjnych autorytetów. W dynamicznie
zmieniającym się, ponowoczesnym społeczeństwie to właśnie rówieśnicy mogą
być spostrzegani jako tacy, którzy są w stanie odpowiedzieć na wyzwania współczesności i to ich poglądy mogą być postrzegane jako bardziej adekwatne i znaczące.
Reasumując, z przeprowadzonych badań wynika, że sympatie wobec badanych
ugrupowań deklarują znacznie różniące się między sobą grupy studentów. Pozytywne emocje wobec Janusza Palikota i jego partii odczuwają studenci kontestujący tradycyjne instytucje socjalizujące – szczególnie organizację religijną – oraz
sprzeciwiający się rozumieniu patriotyzmu w kategoriach nacjonalistycznych.
Warto podkreślić, że ich postawy polityczne zbudowane są na negatywnych emocjach wobec PiSu i jego lidera. Studenci sympatyzujący z PJN i Pawłem Kowalem
swoje poglądy polityczne kształtują poprzez wpływy socjalizacyjne rodziny pochodzenia, mający poglądy nacjonalistyczne.
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Conditioning of Appreciation Towards PJN
and RP in Studies of Students’ Political Attitudes
Summary
The aim of this work is to analyze the results of the survey concerning the structures and
conditioning of students’ political attitudes. The attitude is a general, positive or negative stance
which is reflected in believes, emotions and intentional behaviours. Three-part definition says,
that it constitutes components: emotional, cognitional and behavioural.
Cognitional component, which concerns thoughts and believes about the issue of attitude
(including cases of political attitudes about the politics, political system as totality, political
institutions, political parties, their candidates and platforms);
Affective component (emotional), which involves emotional reactions directing towards
the issue of attitude which including cases of politics, political system, political institutions and
politicians;
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Behavioural component, which is associated with acting of individuals as it constitutes
the noticeable behaviour towards the issue of attitude (i.e. political activity: conventional and
unconventional, political participation, voting behaviour).
The analysis concerns the emotional component of political attitudes as there are many
studies which improve the significant role of emotions towards the politicians which have an
impact on voting. The factors which create the sympathy towards two political parties, Palikot’s
Movement (presently Your Movement) and Poland Comes First and their leaders, were
shown.
The assessment of sympathy towards the parties was made in order to find out if it is not
related with the political organizations from which the leaders come (Civic Platform and Law
and Justice). The issue of emotions was also analyzed since they are important elements of
the attitudes , as well as they form them. The studies associated with the political attitudes
improve that emotions towards the candidates have an impact on the voting process. Electors
often have preconception feelings towards the candidates when they don’t know anything about
their platforms. On the basis of survey we can a few conclusions.
There are distinctive differences between the recognition of Palikot’s Movement and
Poland Comes First’s leaders. Janusz Palikot is known by the vast majority of students (96,68 %)
and Paweł Kowal is known by merely one-third of people being tested (34,21%). It shows the
efficiency of conducted campaign in the group of young and educated voters.
Because of recognition of the leaders, it is not surprising that the emphasized emotional
component of the examined attitudes is much more stronger to Palikot’s Movement.
Among the supporters of Poland Comes First, the powerful socializing agenda is family
and attachment to patriotic and nationalist values (the conditioning of sympathy towards the
leader stresses it).
Forming of appreciation towards Palikot’s Movement and its leader is determined by
rejecting of traditional socializing agenda like Catholic Church. It seems that the mentioned
group of voters can be characterized as the group in which the crisis of traditional values can
be observed, like attachment to Catholic traditions and the essence of patriotism in context of
national value.
Presenting the partner as significant in forming the appreciation and political views, may
show the lack of trust towards the elder generation and challenging the traditional authorities.
In dynamically changing postmodern society, peers can be perceived as people who can
manage the challenges of contemporary times and thus their views can be recognized as more
adequate and meaningful.
To sum up, the studies improve that appreciation of examined political parties is declared
by disparate groups of students. Positive emotions to Janusz Palikot and his party are observed
among the students who question traditional socializing institutions, particularly religious
organization, and object the essence of patriotism in context of national value. It’s worth
mentioning that their political attitudes are formed on negative emotions towards Law and
Justice and its leader. Students who support Poland Comes First and Paweł Kowal form their
views through the socializing influences of social background, having the nationalistic views.
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Modern youth, forced to live in complicated and unpredictable reality, faces
the task of building its own identity and finding its own auto identification.
This article is an analysis of this subject, based on research conducted by
the author. It tries to find an aswer to questions like „who is modern youth”,
„how does it present itself and shape its own self image” and „how does
modern youth percieve the surrounding reality”.

Współczesna rzeczywistość określana jest jako ambiwalentna, nieprzewidywalna,
zróżnicowana, wielokulturowa, jednolita, dynamiczna. Można więc stwierdzić, że
postrzega się ją jako pełną sprzeczności i przeciwieństw, ponieważ jedyną jej stałą
właściwością jest ciągła zmiana. Najczęściej obdarza się ją mianem ponowoczesności,
którą postrzega się jako konsekwencję i następstwo nowoczesności (Dziamski, 1995:
147). O ile za atrybut minionych czasów uznawało się działanie zgodnie z pewnymi
regułami, które wprowadzały porządek oraz umożliwiały przewidywanie mających
nastąpić wydarzeń, o tyle współczesność całkowicie zrywa z tą zasadą, ponieważ
okazała się dysfunkcjonalna i ukierunkowuje się na podążanie za teraźniejszością
nastawioną na niełatwą do przewidzenia przyszłość. Za prekursorów tak rozumianej
ponowoczesności uważa się Jeana Françoisa Lyotarda, Jacquesa Derridę, Michela
Foucaulta i Jeana Baudrillarda. Właściwością łączącą poglądy owych badaczy jest
fakt, że przypisywali jej podobne cechy, z których kluczową stanowiła permanentna
zmiana.
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Po bliższym przeanalizowaniu kategorii, jaką stanowi ponowoczesność, okazuje się, że skomplikowanym zadaniem jest wyznaczenie okresu, w którym rozpoczyna się jej geneza. Z pewnością można go uplasować na początku XX wieku wraz
z powstaniem traktatu Study of History Arnolda Toynbee’a, który używał takiego
określenia w odniesieniu do współczesności. Z kolei inni badacze jej narodziny
kojarzą z okresem zanikania „wielkiej narracji”, która pozwalała wyznaczyć aktualne położenie w dziejach ludzkości i przewidzieć przyszłość (Lyotard, 1997). Co
ciekawsze, Barry Smart, uważa ją za coś minionego, pozostawiającego ślad w istniejącej kulturze (Smart, 1998: 12). W związku powyższymi rozważaniami pojawia
się pytanie: jaka właściwie jest obecna rzeczywistość i co będzie jej następstwem?
Stanowi kategorię nie tylko trudną do jednoznacznego zdefiniowania i nadania
konkretnych ram czasowych, ale również jest przestrzenią, w której trudno żyć.
Wieloznaczny i heterogeniczny świat zmusza do nieustannej autokreacji. Z jednej strony oferuje bardzo dużo możliwości oraz szans do wykorzystania, jednak
z drugiej – egzystujące w niej jednostki pozostawia bez żadnego wsparcia, pokładając zaufanie wyłącznie w ich zdolnościach adaptacyjnych. Okazuje się, że bardzo
ciężko odnaleźć się w rzeczywistości pozbawionej aksjomatyzacji oraz pewnych
stałych wartości, a co za tym idzie – funkcjonować bez planów na przyszłość, dlatego warto przyjrzeć się kondycji współczesnego człowieka oraz radzenia sobie
w świecie permanentnej zmiany (patrz: Cybal-Michalska, 2006).
Jednostka ludzka autotelicznie stanowi niezgłębioną tajemnicę, której działania są nieprzewidywalne, co sprawia, że zamierzenie zdiagnozowania jej stanu
w obecnych czasach staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Współczesnego
człowieka można określać zarówno mianem homo viator (Marcel, 1960), który
nieustannie podąża za swoim celem, jak i homo ludens (Huizinga, 1967) – ponieważ większość swojego życia poświęca zabawie przybierającej postać gry, czy
homo faber (Pico della Mirandola, 2010) – przyzwyczajonego do ciężkiej pracy
i produktywności. Świadczy to o mnogości możliwych do obrania strategii zapewniających funkcjonalność we współczesnym świecie. Okazuje się jednak, że
jednostka przyjmuje różne oblicza w zależności od sytuacji, w której się znajduje.
Charakteryzuje ją „niespójność, niekonsekwencja postępowania, fragmentaryzacją i epizodyczność rozmaitych sfer aktywności” (Bauman, 1993: 7). Każdy podmiot działań posiada niezliczoną ilość masek, które może zmieniać, łączyć ze sobą
lub przekształcać. Ponowoczesny człowiek musi posiadać umiejętność poruszania
się pomiędzy różnymi systemami znaczeń (Fiut, 2004: 62). Taka sytuacja wymaga
od niego zdolności szybkiego uczenia się i podejmowania trafnych decyzji, ponieważ każda pomyłka grozi porażką. Znaczącą rolę w tej kwestii odgrywa poczucie
wolności, które utwierdza jednostkę w przekonaniu, że samodzielnie może decydować o swoim losie (Bauman, 1993: 30). Okazuje się jednak, że wbrew pozorom,
uwikłana jest w machinę konsumpcyjną, która pochłania dosłownie wszystko:
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czas, przestrzeń, przedmioty oraz innych ludzi, natomiast ona dokonuje tylko wyboru spośród prezentowanego przez nią asortymentu (Marciniak, 2011: 36–41).
Taka sytuacja, w pewnym sensie, jest wynikiem samodzielnych wyborów człowieka, ponieważ to właśnie on konstruował istniejącą przestrzeń, z drugiej zaś strony
jest w niej zakotwiczony do tego stopnia, że stracił możliwość panowania nad jej
rozwojem, dlatego też decyduje się na adaptację do panujących warunków.
Niniejsze rozważania skłaniają do refleksji poświęconej kondycji współczesnej
młodzieży, która jako grupa oscylująca pomiędzy dzieciństwem a dorosłością jest
najbardziej podatna na wpływy otaczającej rzeczywistości. Z jednej strony sama
zmienia świat i wprowadza w nim swoje udoskonalenia, stawiając opór zaistniałym czynnikom, z drugiej zaś, będąc bardzo podatna na oddziaływania otoczenia, pozwala na swobodny rozwój ponowoczesności. Dlatego też młode jednostki stają się obiektem zainteresowania wielu naukowców. Badacze reprezentujący
różne dziedziny, takie jak pedagogika, psychologia, socjologia, biologia, prowadzą
rozważania na temat ich tożsamości, stylu życia, aktualnie uznawanych wartości
i preferencji. Kwestia poznania strategii stosowanych przez młodzież, które umożliwiają jej przetrwanie w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, jest bardzo
ważna, jednak równie istotne są dociekania terminologiczne oscylujące wokół kategorii pojęciowej młodzieży, co nie pozostaje bez znaczenia dla jakości poznania
naukowego zjawisk związanych z młodzieńczością.
Według niektórych źródeł pojęcie młodzieży pojawiło się dopiero pod koniec
XVIII wieku, wraz z powstawaniem społeczeństwa mieszczańskiego (Oleniacz,
2005: 14). Wiązało się to z powszechną migracją ludzi z terenów wiejskich do
miast, a co za tym idzie, z nabywaniem nowych sposobów życia. Wcześniej kategoria młodzieży istniała tylko w zamożniejszych sferach, ponieważ potomstwo
ubogich ludzi musiało pracować już od najmłodszych lat i często postrzegano je
jako miniaturki osób dorosłych. Do młodych osób nie przywiązywano większej
wagi. Starano się nie wchodzić z nimi w głębsze relacje emocjonalne, ponieważ ze
względu na zły stan warunków bytowych, nierzadko umierały (Bartnicka, 1994:
81–130). Inna dokumentacja donosi, że za przyczynę wyodrębnienia się kategorii
młodości można uznać rozwój edukacji i powszechne zwrócenie uwagi przez ludzi
na konieczność kształcenia potomstwa dla zapewnienia dogodniejszego położenia
rodziny (Oleniacz, 2005: 14).
Według innych źródeł termin ‘młodość’ pojawił się dopiero w XIX wieku
jako rezultat przeobrażeń związanych z rewolucją przemysłową (Bąk, 2008: 16)
oraz zmian w kulturze i spopularyzowania współczesnego systemu biurokratycznego, który zakładał prowadzenie dokładnej ewidencji urodzeń i zgonów (Sińczuch, 2002: 13). Natomiast powstanie i ugruntowanie się obecnego rozumienia
młodzieńczości miało miejsce dopiero na początku wieku XX (Siwko, 2006: 34).
Zaczęły wtedy powstawać pierwsze prace naukowe opisujące okres dojrzewania.
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Między innymi w 1904 roku została wydana naukowa rozprawa na temat adolescencji napisana przez Stanleya Halla, uważanego za twórcę psychologii rozwojowej (Psychologia dziecka, 1995: 32). Określił ją mianem czasu „burzy i naporu”
ze względu na gwałtowność dokonujących się w niej zmian (Brich, Malim, 2002:
121). W późniejszym okresie, szczególnie po II wojnie światowej, badania na temat
młodzieży rozwinęły się z powodu gwałtownie rosnącej liczby młodych członków
społeczeństwa.
Młodzież stanowi kategorię bardzo złożoną i trudną do jednoznacznego zidentyfikowania. Prawidłowość ta wynika z faktu, że można ją różnie interpretować
w zależności od kontekstu, którym jest rozpatrywana. Na tle biologicznym młodzież łączona jest z różnego rodzaju zmianami zachodzącymi w jej organizmie,
związanymi z dorastaniem. Z kolei, w obszarze psychologicznym, młodzież badana jest z punktu dojrzewania psychicznego, zmian intelektualnych, emocjonalnych
i skłonności do przyjmowania buntowniczej postawy wobec otoczenia.
Kategoria społeczna nawiązuje do postrzegania młodzieży, jako pewnej grupy społecznej zobligowanej do nabycia umiejętności pełnego i odpowiedzialnego
uczestnictwa w życiu danej zbiorowości. Samuel N. Eisenstadt (Eisenstadt, 1996:
s. 112–117), który jest przedstawicielem ujęcia funkcjonalnego, dostrzega u młodych ludzi pewne predyspozycje, które pozwalają im na pełnienie wielu funkcji.
Dla niego młodzież to jednostki, które z racji wieku pozostają w stanie przejściowym między procesem socjalizacji pierwotnej i wtórnej. W związku z tym, że nie
są wystarczająco przygotowane do samodzielnego funkcjonowania, tworzą grupy
rówieśnicze, które zaspokajają ich potrzeby przynależności i bezpieczeństwa oraz
wyposażają w wiedzę charakterystyczną dla osób dorosłych, zapewniając w ten
sposób utrzymanie równowagi w społeczeństwie.
Podejście kulturowe rozpatruje młodych ludzi, jako grupę posiadającą kulturę o cechach odmiennych od tej, w której funkcjonują osoby dorosłe. W tym
obszarze można umieścić teorię transmisji wartości kulturowych stworzoną
przez Margaret Mead (Mead, 1978: 25–147), w myśl której młodzież dostosowuje swoje zachowanie do specyfiki kultury panującej, ucząc się jej i przekazując
następnym pokoleniom. Wyróżnia trzy rodzaje kultur: postfiguratywną, w której
normy i wzorce przyjmowane przez jednostki są ściśle określone i nie zmieniają
się wraz z czasem, konfiguratywną, gdzie młodzi ludzie mają możliwość autokreacji, korzystając z rad i doświadczenia swoich rodziców, oraz prefiguratywną,
nastawioną na nieznaną i trudną do przewidzenia przyszłość, w której to młode
osoby uczą starsze, jak egzystować w istniejącej rzeczywistości. Młodzież można
rozpatrywać również z perspektywy pokoleniowej. Zgodnie z teorią Karla Mannheima (Mannheim, 1996: 84) o pokoleniu mówi się dopiero, kiedy określoną
grupę osób łączą wspólne przeżycia i doświadczenia, a nie tylko fakt urodzenia
się w tym samym czasie.
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W klasycznym rozumieniu zaproponowanym przez Helmuta Schelskiego
(Schelski, 1996: 104–106) pojęcie ‘młodzież’ określa stan przejściowy pomiędzy
dzieciństwem a dorosłością. Z kolei Wincenty Okoń, przypisuje jej określone ramy
czasowe, które w ontogenezie jednostki przypadają na „17.–18. rok życia i trwają
do 22.–25. roku życia” (Okoń, 2007: 456). Zgodnie z powyższymi rozważaniami
można stwierdzić, że młodzież stanowią jednostki w określonym wieku, przeżywające różnorodne zmiany zarówno na tle biologicznym, jak i psychologicznym
oraz będące w zobowiązaniu do wykonania określonych zadań, których pozytywne rozwiązanie pozwoli na zaliczenie ich do grona ludzi dorosłych.
Bardzo ważnym zadaniem dla tego okresu życia staje się skonstruowanie własnej tożsamości. Dlatego też warto zadać sobie pytanie: czym tożsamość właściwie
jest? Stanowi pojęcie występujące na gruncie różnych nauk, począwszy od matematyki, filozofii, a na psychologii, socjologii i pedagogice skończywszy. Termin
ten pochodzi od łacińskiego słowa idem, które oznacza identyczność i ciągłość
(Golka, 2006: 9). Zajmowali się nim również starożytni filozofowie. Do ich grona z pewnością możemy zaliczyć Arystotelesa, dla którego tożsamość oznaczała
relacjeę zachodzącą pomiędzy dwoma przedmiotami. Do człowieka pojęcie to zaczęto odnosić w XIX wieku i dopiero wtedy nabrało ono znaczenia funkcjonującego obecnie. Za kreatora takiego obrotu spraw należy uznać Williama Jamesa.
Wyróżniał on „Ja empiryczne”, czyli poznawane, oznaczające wszelkie własności
i cechy, które człowiek przypisuje sam sobie oraz „Ja poznające” odnoszące się do
aktywności jednostki, jej zmian i czuwające nad jej jednością jako osoby (James,
2002: 119–122). Natomiast do spopularyzowania zainteresowania terminem „tożsamość” i powszechnego jego używania przyczynił się Erik Erikson. Prowadząc
swoje rozważania na polu psychoanalizy, spowodował późniejsze przeniesienie
tego zagadnienia na grunt innych teorii psychologicznych. Pojmował on tożsamość jako świadome poczucie swojej osoby, zachowanie ciągłości i realizowanie
własnego planu rozwojowego, który powinien być zgodny z normami uznawanymi przez grupę funkcjonowania jednostki (Erikson, 2004: 98).
Tożsamość pozwala jednostce na udzielenie odpowiedzi na pytanie „kim
jestem?”, pozwala poczuć swoją wyjątkowość i odrębność oraz jednocześnie zaspokaja potrzebę przynależności do określonej grupy społecznej (Trzebińska,
1992: 195). Składają się więc na nią nie tylko wyrażenia na temat własnej osoby,
ale również informacje o tym, co o jednostce myślą inni. W związku z tym, że
stanowi pewien rdzeń osobowości człowieka, a jej prawidłowe ukształtowanie
jest niezwykle ważne dla dojrzewającej jednostki – zadania tego może podjąć się
dopiero wówczas, gdy posiada zdolność krytycznego myślenia na temat siebie
i otoczenia, ponieważ zobowiązany jest do wykształcenia realnego konstruktu,
oscylującego pomiędzy własnymi możliwościami, a pragnieniami, dążeniami
i fantazjami (Oleś, 2011: 139). Niestety, takie przedsięwzięcie wymaga pewnych
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umiejętności i wiedzy. Jest bardzo trudne ze względu na warunki stwarzane
przez współczesną rzeczywistość, ponieważ ciężko konstruować jednoznaczną
wizję siebie w świecie pozbawionym stabilnych znaczeń i autorytetów. Dlatego
też tożsamość przybiera postać elastyczną, która zmienia się w zależności od
zaistniałych warunków.
Współcześnie młodzież odgrywa bardzo ważną rolę w życiu społecznym. Tworzy swoją własną kulturę, prezentuje osobliwe style zachowań, a ponadto bardzo
wyraźnie zaznacza swoją obecność na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania
człowieka. W związku z czym wielu ludzi dąży do tego, by jak najdłużej pozostać
jednostką młodą, poprzez dbanie o swój wygląd, kondycję fizyczną i przyjmując
nowoczesny sposób myślenia. Spopularyzowanie znaczenia młodzieńczości zawdzięcza się także w dużej mierze społeczeństwom zachodnim i postępującym
procesom globalizacyjnym (Sińczuch, 2002: 14–15), w wyniku których młodzież
staje się głównym konsumentem oferowanych przez nich dóbr kultury.
Specyfika ambiwalentnej i pełnej sprzeczności współczesności może wywoływać w młodzieży poczucie zagubienia, wyobcowania, niepewności. „Zamiast trwałych i stabilnych hierarchii oraz wyraźnych linii ewolucyjnych mamy nieustanne
starcia sprzecznych opinii i sądów (…) oraz bitwy prowadzące w najlepszym razie
do stworzenia nowych hierarchii równie kruchych, nietrwałych i tymczasowych
jak poprzednie” (Bauman, 2011: 243) Takie czynniki z pewnością nie zapewniają stałości, która stanowi podwalinę poczucia bezpieczeństwa. Sytuacja ta może
utrudniać młodym jednostkom dokonywania wyborów, których lista wynikająca
z ich okresu rozwojowego, jest stosunkowo długa. W związku z czym młodzi ludzie coraz częściej odczuwają strach, niezdecydowanie oraz nieustannie poszukują swojej drogi życiowej. Z pewnością tego typu okoliczności mają odzwierciedlenie w kreowaniu tożsamości i odnajdywaniu własnych identyfikacji. Młodzież
przeżywająca problemy z odnalezieniem godnych do naśladowania autorytetów,
stabilnych znaczeń i systemów wartości, opracowuje własne strategie umożliwiające jej przetrwanie.
Autorka niniejszego artykułu przebadała autoidentyfikacje młodzieży w dobie
ponowoczesności. Za główny pracy obrała nie tylko poznanie przedmiotu i obszarów identyfikacji jednostek, ale również starano się wzbudzić w młodych ludziach
refleksje na temat swojej własnej osoby. Posłużyła się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety oraz narzędziem kwestionariusza ankiety. Problemami badawczymi uczyniła kwestie związane z przyjmowanymi przez młodzież autoidentyfikacjami w kontekście odpowiedzi na pytania: „kim jestem?”, „kim chcę
być?”, „kim mogę być?”, „kim jestem skoro różnię się od innych?”1.
1
Przytoczone rozważania, stanowią fragment dociekań naukowych i eksploracji badawczych
poczynionych przez autorkę w pracy magisterskiej pt. Autoidentyfikacje młodzieży w dobie ponowoczesności napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.
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Badania zostały przeprowadzone na przełomie grudnia 2012 roku i stycznia
2013 roku na terenie województwa wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego w pięciu wybranych szkołach ponadgimnazjalnych, wyselekcjonowanych ze
względu na swoją lokalizację i dostępność, ponieważ nie wszyscy dyrektorzy szkół
wyrażali zgodę na przeprowadzenie eksploracji badawczych2.
Łącznie badaniami objęto 173 uczniów uczęszczających do ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalych. Były to osoby w wieku od 18 do 20 lat. Młodszym wiekiem
charakteryzowali się przyszli absolwenci szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących, natomiast starszym – uczniowie techników ze względu na przewidywany
dłuższy okres pobytu w instytucjach kształcenia. Uwagę na tę grupę wychowanków zwrócono ze względu na osiągnięcie przez nich wieku, w którym powinni
odznaczać się relatywnie ustabilizowaną osobowością, a co za tym idzie, dojrzałością psychiczną i społeczną. Poza tym klasy absolwenckie stoją przed koniecznością wyboru swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, dlatego też, refleksja
nad własną osobą może stać się dla nich właściwym impulsem do podjęcia racjonalnych decyzji.
Grupa badanych była bardzo zróżnicowana. Łącznie ankietę wypełniły 173
osoby, kobiety stanowiły 42,8%, natomiast płeć męską reprezentowało 57,2% ogółu ankietowanych. W tym można wyróżnić: 22,5% uczniów szkół zawodowych,
49,2% uczniów techników i 28,3% osób uczęszczających do liceów. Natomiast,
jeśli chodzi o rozkład badanych względem miejsca zamieszkania, okazuje się, że
58,4% respondentów pochodzi z terenów wiejskich, 7,5% zamieszkuje miasta nieprzekraczające 50 tysięcy mieszkańców, 5,8% miasta, których liczba mieszkańców
plasuje się w przedziale 50–100 tysięcy, zaś 28,3% pochodzi z wielkich aglomeracji
miejskich liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
Przeprowadzone badania ukazują bardzo interesujący obraz współczesnych
nastolatków. Okazuje się, że dobrze radzą sobie z funkcjonowaniem w wielowymiarowej rzeczywistości podlegającej nieustającej zmianie, ponieważ pomimo
licznych przeszkód potrafią odnaleźć swoje własne „ja” i skonstruować względnie stabilny obraz siebie. Obecne tożsamości przyjmują postać bardzo elastyczny i uwarunkowany przez kontekst, co gwarantuje im rację bytu w świecie ponowoczesnym. Unikają stałych cech, ponieważ nie znajdują one zastosowania
2

Dwie szkoły znajdują się na terenach wiejskich, natomiast pozostałe trzy – w Poznaniu. Szkoły,
w których przeprowadzono badania, były zróżnicowane ze względu na specyfikę kształcenia oraz właściwości środowiska lokalnego. Szkoły wiejskie charakteryzują się bowiem innymi parametrami niż
szkoły miejskie. Najczęściej wyróżniają się infrastrukturą o mniejszej kubaturze, liczą mniej uczniów,
z których większość, chcąc uczęszczać na zajęcia, jest zmuszona pokonywać odległość większą niż 10
kilometrów. Z kolei jej otoczenie dostarcza mniej rozrywek i znamionuje się względnym spokojem.
Natomiast młodzież ucząca się w szkołach miejskich zazwyczaj korzysta z usług publicznych środków transportu lub chodzi do niej piechotą, chcąc uczestniczyć w zajęciach. Ponadto dostosowuje się
do innych warunków nauczania, związanych z bogatą ofertą edukacji pozaszkolnej.
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w ambiwalentnej rzeczywistości (Bauman, 2000: 143). Ich trwałą właściwością jest
możliwość dostosowania się do panujących warunków. Co więcej, prawidłowość
ta staje się niezbędna we współczesności, ponieważ przetrwa w niej tylko ten, kto
posiada zdolność szybkiego adaptowania się do zaistniałych sytuacji.
Wyniki badań pokazują, że młodzież, mimo że ocenia świat przede wszystkim w kategoriach negatywnych (aż 70% skojarzeń dotyczących współczesności
zakwalifikowano jako niepozytywne), odnajduje w nim swoje miejsce i tworzy
względnie dojrzałe identyfikacje. Oczywiście, profil tożsamościowy ukształtowany przez współczesną młodzież odbiega od tego, z jakim identyfikowały się
wcześniejsze pokolenia, jednak jego istotną cechą jest fakt, że bazuje na pewnych
stałych wartościach, jakie stanowi przynależność do gatunku ludzkiego czy płeć.
Zjawisko takie można zinterpretować jako ogromny sukces młodych ludzi, którzy
pomimo istniejącego kryzysu gospodarczego, ekonomicznego, mentalnościowego
i społecznego – potrafią odnaleźć swoje miejsce w ambiwalentnej i nieprzewidywanej rzeczywistości.
Profil stworzony przez adolescentów dotyka zarówno dziedziny tożsamości
osobistej, związanej z własnymi wyobrażeniami na swój temat i subiektywnym
wartościowaniem siebie, jak i tożsamości społecznej – formułowanej w odniesieniu swojej osoby do innych ludzi oraz postrzeganiu jej w relacjach z nimi (Brzezińska, 2007: 239–241). Ponadto często jego poszczególne właściwości określają
na podstawie różnych funkcji, jakie w ich obrębie pełnią lub zamierzają pełnić
w społecznościach swojego egzystowania. Na pierwszy plan wysuwają mającą się
dopiero ukształtować w swojej pełnej postaci – tożsamość zawodową, która wyraźnie uwidacznia się w przyszłościowych aspiracjach młodzieży. Świadczy o tym
fakt, że na pytanie: „Kim chcę być?” aż 60,1% respondentów odpowiada, podając
konkretny zawód, jaki w przyszłości chcieliby wykonywać. Mniejsze znaczenie ma
dla nich rozwinięcie u siebie wybranej cechy charakteru (11,6%) czy osiągnięcie
określonej pozycji zawodowej (9,3%). Wyniki takie świadczą o tym, że młodzież
ma świadomość znaczenia aktywności zawodowej, która stanowi nie tylko źródło
dochodu, ale także często wpływa na ukształtowanie osobowości jednostki. Ponadto, osiągnięcie określonej pozycji zawodowej we współczesnym świecie zapewnia prestiż i wyznacza ścieżkę rozwoju. Co więcej, okazuje się, że rozwój ten należy
objąć opieką i wyprofilować jak najwcześniej3.
Wzór, z którym identyfikują się adolescenci, charakteryzuje się wysokim poziomem złożoności i wielowymiarowości. Jego centralne miejsce zajmuje „bycie
człowiekiem” (50,7% respondentów podaje taką odpowiedź w pierwszym skojarzeniu na pytanie: „Kim jestem?”). Okazuje się, że utożsamianie się z gatunkiem
ludzkim ma dla młodzieży istotne znaczenie. Pozwala im na odkrycie nie tylko
3

Patrz: m. in. koncepcja E. Supera, J. Hollanda, A. Roe.
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swoich rdzennych przymiotów, ale również stanowi stały punkt odniesienia. Część
badanych podkreśla nawet, że jest to właściwość, która towarzyszy im od momentu
urodzenia i pozostanie niezmienna aż do ich śmierci. Bardzo ważną rolę odgrywa
również utożsamianie się ze swoją płcią (17,1%), posiadane przymioty charakteru
(9,2%) oraz odgrywanie określonych ról społecznych (4,6%). Rola oraz związane
z nią powinności w pewien sposób kształtują zachowanie jednostki. Wynikające z niej obowiązki pochłaniają większą część dnia i wymagają realizacji w myśl
aprobowanej metody. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku płci, która także
warunkuje pewne cechy człowieka, sposób ubierania się, zachowania, a co więcej – właściwości biologiczne. Bardziej osobistą kategorię stanowi usposobienie
jednostki, które w dużej mierze uzależnione jest od jego indywidualnych preferencji dotyczących sposobu bycia i wartości uznanych za znaczące. Dlatego też staje
się ono głównym obszarem troski współczesnych adolescentów (26,6% badanych
uznaje swój charakter za priorytetowy wśród wymienionych skojarzeń dotyczących siebie). Osobowość jest sferą jednostki, która pozwala na ukierunkowanie
swoich działań w myśl przyjętego planu. Młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że
zdecydowanie bardziej kalkuluje się inwestowanie w swój własny charakter, który
podlega większym modyfikacjom, niż w organizm, który z czasem zacznie odmawiać posłuszeństwa. Taki układ wartości młodego pokolenia świadczy o przewadze kategorii „być” nad „mieć”.
Niestety, młodzi ludzie przejawiają zanik płaszczyzn identyfikacji, które były
bardzo istotne dla wcześniejszych pokoleń, takich jak tożsamość religijna (6,4%
respondentów uznaje ją za znaczącą wśród pierwszych pięciu skojarzeń), lokalna
(7,5%) i narodowa (16,8%). Z jednej strony, zjawisko takie uwarunkowane jest wymogami współczesnej rzeczywistości związanej z kreowaniem się społeczeństwa
globalnego (Bauman, 2000: 71–77), z drugiej zaś wynika z dążenia człowieka do
wolności (Bauman, 1996: 12–14) i wyrwania się z granic myślenia narzuconych
przez wymienione przymioty. Sytuacja taka przyczynia się do wykształcania wśród
młodych ludzi „ponowoczesnych wzorców osobowości” (Z. Bauman) oraz cech
charakterystycznych dla „globalnego nastolatka” (Z. Melosik). Co ciekawsze okazuje się, że chłopcy mają bardziej ugruntowaną tożsamość narodową niż dziewczęta (5,1% w odniesieniu do 1,4%). W tej sferze wyróżniają się także uczniowie
szkół zawodowych, którzy częściej niż pozostali deklarują, że są Polakami. Przyczyna takiego stanu rzeczy może tkwić w pewnym archetypie mężczyzny, który
czuł się zobowiązany do identyfikowania się z własnym krajem, w związku z czym
częściej oscylował wokół pewnych wartości patriotycznych.
Niepokojem napawa niskie poczucie własnego „ja”, związanego z „byciem sobą”
(tylko 4,0% badanych wskazało ten rodzaj identyfikacji wśród pierwszych pięciu
skojarzeń dotyczących swojej osoby) oraz malejące znaczenie uważania siebie za
osobę wyjątkową (5,2%), pomimo że człowiek współczesny odznacza się wysokim
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poziomem indywidualizmu, który daje mu poczucie nadnormalności (Znaniecki, 2001: 268) i sprawia, że odnosi wrażenie bycia kimś niepowtarzanym. Badana
młodzież zdaje się tracić tę właściwość. Sytuację taką można uznać za wskaźnik
wysokiego stopnia jej zagubienia i niepewności w obecnej rzeczywistości. Nieustanne zmiany i szybkie tempo życia przyczyniają się do poczucia wyobcowania
związanego z koniecznością ciągłego określania siebie. „Bycie sobą”, umiejętność
odnajdywania się w każdej sytuacji, poczucie sensu i ciągłości siebie nawet w momentach kryzysowych, stanowi kluczową kwestię w egzystencji człowieka. Dlatego
też bardzo istotne staje się podjęcie działań zmierzających do uświadomienia młodym ludziom posiadania tej właściwości. Być może cecha ta jest dla nich tak oczywista, że nie zwracają na nią uwagi. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku
potrzeb, ponieważ gdy zostają zaspokojone te podstawowe, dążymy do realizacji
tych wyższego rzędu.
Prawdopodobnie specyfika współczesności zorientowanej na rozwój gospodarczy i czynnik ekonomiczny sprawia, że adolescenci głównego obszaru swoich
aspiracji dopatrują się w płaszczyźnie związanej z własną aktywnością zawodową
(odpowiedzi 41,6% badanych na pytanie: „Kim mogę być?” mieszczą się w obszarze preferencji zawodowych). Zwracają uwagę na jej dwa aspekty: związek
z kierunkiem kształcenia i zainteresowaniami oraz możliwość osiągnięcia niezależności ekonomicznej i satysfakcji finansowej. Świadomość tego, że obranie właściwej ścieżki zawodowej może wywrzeć znaczący wpływ no losy jednostki i jej
umiejscowienie w strukturze społecznej, jest niezwykle istotna. Poprzez przyjęcie
takiej postawy młodzież pokazuje, że bardzo wcześnie rozpoczyna refleksję nad
swoją przyszłością. Co ciekawsze, niekoniecznie łączy przyszłość zawodową z poziomem i jakością zdobywanej wiedzy czy podejmowanymi działaniami edukacyjnymi (tylko 3,5% respondentów na pytanie: „Kim chcę być?” wspomina o swoich
planach związanych z dalszym kształceniem). Z jednej strony osiągnięcie określonej pozycji przypisuje własnej pracy i wysiłkowi, z drugiej zaś czynnikowi szczęścia. Zdecydowanie rzadziej przedmiotem swoich marzeń mianują szczęśliwe życie rodzinne (2,9%) i pracę nad swoim charakterem (11,6%). Nawet w przypadku
dążenia do realizacji planów życiowych (4,6%) często łączą je ze zgromadzeniem
dużego majątku lub zdobyciem sławy. Należy jednak zauważyć, że strefa identyfikacji rodzinnej nie jest dla młodych ludzi obca. Co prawda, nieczęsto myślą oni
o założeniu swojej własnej rodziny (co prawdopodobnie wynika z ich stosunkowo
młodego wieku), jednak wspominają o funkcjach, jakie pełnią w swoich aktualnych domostwach.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że pojawiające się w kwestionariuszu ankiety
pytanie: „Kim chcę być?” w pewnym sensie jest związane z płaszczyzną „ja idealnego” – wszystkich wyobrażeń dotyczących jednostki zarówno w sytuacji obecnej
jak i w jej przyszłego oblicza. Sfera ta często przybiera postać nierealną lub trudną
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do osiągnięcia. Kategoria „Ja idealnego” została wprowadzona przez Karen Horney. Zakładała ona, że wyidealizowany obraz siebie tworzy się bez udziału świadomości – proces taki stanowi następstwo niezaspokojonych potrzeb. W swoich
wyobrażeniach jednostka prezentuje osobę doskonałą, w wyniku czego uzyskuje
„poczucie własnego znaczenia i wyższości nad innymi” (Horney, 2001: 17). Natomiast pytanie: „Kim mogę być?” wiąże się z obszarem „Ja realnego”, które uwzględnia aktualny stan człowieka oraz warunki, w których się znajduje, by wykreować
swój obraz w przyszłości oparty na zracjonalizowanych aspiracjach. Okazuje się,
że obie wizje siebie, stworzone przez nastolatków, są bardzo zbliżone do siebie, co
więcej są możliwe do spełnienia.
Adolescenci, prezentując swoje autoidentyfikacje, mieszczące się w obszarze
własnych możliwości, z jednej strony skupiają się na celach pozostających w strefie
racjonalnych i dających się zrealizować dążeń, które często są zaniżane w stosunku faktycznych ich predyspozycji, z drugiej zaś strony wyróżniają się wysokim
stopniem poczucia własnej sterowności, przyczyniającym się do wiary w zdolność
osiągania wszelkich aspiracji, wyrażającej się w stwierdzeniu: „Mogę być każdym,
kim tylko zechcę”. Zjawisko takie wskazuje na złożoność i wieloaspektowość ludzkiej tożsamości, co wyjaśnia tendencję do konstruowania swojego niespójnego
wizerunku.
Aspiracje młodych ludzi można rozpatrywać również w rozmaitych kategoriach, pozwalających na odniesienie ich do orientacji temporalnej. Okazuje się,
że deklarowane preferencje pozwalają na umieszczenie się zarówno w najbliższej,
jak i odległej perspektywie czasowej. W pierwszej z nich znajdowałyby się dążenia
zawiązane z edukacją oraz przyszłym zawodem w przypadku młodzieży, która planuje zakończyć karierę oświatową na obecnym etapie. Natomiast w drugiej mogłyby mieścić się pozostałe przemyślenia związane z życiem rodzinnym, charakterem
czy pasjami z tego względu, że ich osiągnięcie, czy też rozwijanie, może zająć kilka
lat lub nawet całe życie. Najważniejszym spostrzeżeniem wydaje się być jednak
fakt, że młodzież główną szansę na udane życie i osiągnięcie pożądanego stanu
upatruje przede wszystkim w sferze zawodowej. Prawdopodobnie spowodowane
jest to obecnym wymogiem powszechnej aktywności zawodowej, która ułatwia
pozyskanie kapitału niezbędnego do osiągnięcia samodzielności i niezależności,
stanowiącej marzenie wielu młodych ludzi.
Zgodnie z klasyfikacją Jürgena Habermasa (Habermas, 2000) młodzież konstruuje swoje „ja” w odniesieniu do trzech kategorii: fizykalnej, związanej z pewnymi zewnętrznymi cechami wyglądu oraz podstawowymi określeniami dotyczącymi człowieka, symbolicznego określenia pełnionej roli społecznej oraz
indywidualistycznej, której zadanie polega na podkreślaniu wyjątkowości jednostki i cech wyróżniających go spośród innych. Wyniki badań dowodzą, że częstość
występowania identyfikacji wśród respondentów zależy od sfery, której dotyczy.
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W związku z czym w kontekście odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” najczęściej
pojawiające się identyfikacje są związane z obszarem symbolicznym, wyrażane poprzez podawanie określeń dotyczących roli społecznej, rodzinnej, orientacji narodowej, zawodowej, religijnej czy lokalnej. W drugiej kolejności podawane przez
respondentów skojarzenia dotyczą sfery indywidualistycznej, plasują się w niej
takie kategorie, jak cecha charakteru czy zainteresowania. Najrzadziej zaś występują identyfikacje fizykalne. Taka prawidłowość może być spowodowana faktem,
że refleksje dojrzewającego człowieka na temat własnej osoby mają często głębszy
wyraz w odróżnieniu od płaszczyzny fizycznej. Co ciekawsze okazuje się, że odpowiedzi udzielane zarówno na pytanie „kim chcę być?”, jak i „kim mogę być?” dotyczą głównie dwóch sfer: symbolicznej i indywidualistycznej. W tym przypadku
pierwsza z nich bardziej odnosi się do płaszczyzny zawodowej i związanych z nią
planów, rzadziej zaś pojawiają się tutaj aspiracje rodzinne lub związane z innymi
obszarami egzystencji. Druga natomiast oscyluje wokół pracy nad własnym charakterem czy rozwojem pasji. W ten sposób młodzi ludzie prezentują świadomość
tego, że identyfikacje fizykalne ulegają mniejszym zmianom niż pozostałe z wymienionych oraz w mniejszym stopniu są poddawane sterowności z perspektywy
jednostki. Poza tym istotniejsza jest dla nich praca nad własną pozycją czy usposobieniem niż cechami organicznymi.
W kontekście analizy kondycji współczesnego nastolatka warto zwrócić uwagę
na obszar identyfikacji wskazujących na umiejętność dostrzegania różnic pomiędzy sobą a innymi. Dojrzewanie jest okresem, w którym człowiek powinien posiadać zdolność do decentralizacji i relatywnego myślenia. Wyniki badań ukazują, że
młodzi ludzie różnią się pod względem przyjmowanej postawy życiowej i uznawanej cechy. Okazuje się, że młodzież stanowi grupę bardzo zdeterminowaną, gotową na wytrwałe dążenie do swoich celów. Świadczy o tym fakt, że jedną z kluczowych wartości jest dla niej sukces związany z chęcią odnoszenia zwycięstwa
(32,9% respondentów uznaje go za cechę najbardziej pasującą do swojej osoby).
Za cenę jego realizacji pozostaje w gotowości do walki i podejmowania kolejnych
wyzwań (42,8%). Ponadto młodzi ludzie, doskonale radzą sobie w ponowoczesnych warunkach i dostrzegają u siebie umiejętność adaptowania się do nich (tą
prawidłowość wybiera 23,7% badanych). Odzwierciedleniem tej właściwości staje
się ruch i nieustanna zmiana, które są nie tylko główną cechą przestrzeni ich funkcjonowania, ale także ich własnego życia (taką postawę życiową deklaruje 43,4%
badanych). Poddają się ciągłej, bezkresnej wędrówce (Bauman, 2005: 209), gotowi
na różnorodne niespodzianki, które nie zawsze mają charakter pozytywny.
Młodzież potrafi także być bardzo tolerancyjna (57,9% badanych zdecydowanie opowiada się za prezentowaniem tej cechy), co wyraża się głównie w zatracaniu przez nią zdolności do krytycyzmu (za tą cechą opowiada się tylko 5,2%).
Poza tym, nie lubi zbytnio pozostawać w centrum uwagi i wyróżniać się spośród
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innych, jednak postawa taka nie zmierza w kierunku całkowitej anonimowości.
Prawdopodobnie adolescenci cieszą się z towarzystwa swoich przyjaciół i najbliższej rodziny, jednak gorzej czują się, przebywając wśród wielkiego tłumu. Przeważnie starają się „być sobą” i nie dążą do udawania kogoś, kim nie są (64,7%
respondentów deklaruje, że nie udaje kogoś, kim nie jest). W związku z czym swój
charakter otaczają nie tylko największą opieką i wytrwałą pracą, ale także uznają
go za główny czynnik wyróżniający ich spośród innych osób.
Warto zwrócić również uwagę na obszary różnic pomiędzy respondentami
wynikające z analizy otrzymanych wyników ze względu na zmienne takie jak
płeć, rodzaj uczęszczanej szkoły czy miejsce zamieszkania. Okazuje się, że chłopcy
prezentują się jako jednostki nastawione na realizację zadań związanych z rozwojem własnych pasji i zdobyciem określonego zawodu, z którym często wiążą doświadczenie awansu społecznego oraz osiągnięcie wymarzonej pozycji. Ponadto
wyróżniają się częstym przyjmowaniem postawy lekkoducha traktującego swoje
życie jako nieustanne wakacje. Skłonność taka nie przeszkadza im jednak w chęci
odniesienia sukcesu, który wiąże się z wysokim poziomem determinacji i wytrwałym dążeniem do celu. Poza tym ich poziom poczucia wyjątkowości wydaje się
być zdecydowanie wyższy niż u płci przeciwnej, ponieważ częściej niż dziewczęta uważają, że od pozostałych osób różnią się wszystkimi właściwościami, jakie
posiadają. Przedstawiają siebie jako osoby bardzo elastyczne, dostosowujące się
do panujących warunków, co przejawia się również w umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Ich optymistyczne spojrzenie na świat wyraża się nie tylko
w samodzielnych deklaracjach, ale także w stworzeniu bogatego zbioru pozytywnych skojarzeń na temat współczesności, reprezentowanych przez takie cechy jak:
nowoczesna, zmieniająca się, szybka, ciekawa.
Dziewczęta z kolei intensywniej identyfikują się ze swoją płcią i pełnionymi
funkcjami rodzinnymi, a także troszczą się o rozwój swojego charakteru zgodnie
z pożądanym kierunkiem. Dążenie do osiągnięcia jak najlepszego usposobienia
dowodzone zostaje poprzez fakt czynienia z niego obszaru funkcjonowania, który najbardziej przyczynia się do wyróżniania ich spośród innych osób, podobnie
zresztą, jak przyjmowane zasady i normy. Co ciekawsze, przejawiają tendencję do
toczenia walki o własną pozycję, która związana jest z ponoszeniem ryzyka, co wymaga od nich nie tylko gotowości ponoszenia strat, ale również ciągłego skupienia
i koncentracji na własnych działaniach. Skłonność ta potwierdzana jest poprzez
deklarowanie posiadania dużej ilości energii do podejmowania wyzwań. Ich chęć
poznawania świata jest tak silna, że najbardziej spośród wszystkich cech, jakie
można przypisać współczesności, to możliwość realizowania ciekawości i giętkości poznawczej.
Uczniowie technikum identyfikują się przede wszystkim z pełnionymi funkcjami społecznymi i rodzinnymi, z własną płcią oraz właściwością, jaką stanowi „bycie

KSE_2(4)2013_s141-164_myszka.indd 153

2014-06-26 09:11:57

154

Lucyna Myszka

człowiekiem”, czyli przynależność do gatunku ludzkiego. Można więc stwierdzić, że
podstawę ich tożsamości tworzą podstawowe obszary funkcjonowania człowieka.
Ponadto prezentują wysoki poziom orientacji temporalnej, związanej z własną przyszłością zawodową i chęcią odniesienia sukcesu życiowego, co interpretuje się jako
nastawienie na przedsiębiorczość i inwestowanie dużych pokładów energii i działań
w osiągnięcie określonej pozycji na rynku pracy. Postawa taka wyraża się również
w intensywnym zmierzaniu do realizowania wyznaczonych sobie celów życiowych.
Plany i dążenia życiowe uczniów szkół zawodowych przede wszystkim wiążą się ze zdobyciem zawodu, którego wybór często jest uwarunkowany przez realizowany profil kształcenia. Ta grupa badanych osób prezentuje się jako bardzo
aktywna lub przynajmniej tkwiąca w takim przekonaniu. Deklaruje wrażenie pozostawania w nieustannym ruchu, wynikającego z wykonywania różnorodnych
czynności. Za główną strategię funkcjonowania w ponowoczesności obiera adaptację oraz ukierunkowanie na sukces, a także anonimowość, co w pewnym sensie
pozostaje sprzeczne z często podkreślaną przez nich chęcią stanowienia głównego obiektu uwagi. Tendencja do prezentowania sprzecznych postaw w tej kwestii
wynika prawdopodobnie z uwarunkowań sytuacyjnych, w zależności od których
przejawiają odmienne zachowania. Prezentują się również jako grupa chcąca nabywać nowe dobra, co wskazuje na orientację konsumpcyjną. Interesującym spostrzeżeniem jest fakt, że za cechę najczęściej wyróżniającą ich spośród innych osób
uznają własny charakter.
Najważniejszym spostrzeżeniem dotyczącym licealistów wydaje się być fakt,
że tworzą oni grupę najbardziej zróżnicowaną pod względem prezentowanych
identyfikacji. Prezentują nie tylko urozmaicone skojarzenia na swój temat i współczesnej rzeczywistości, ale również podają bogate uzasadnienia udzielanych odpowiedzi, które świadczą o głębokim i wnikliwym analizowaniu własnej tożsamości,
a w związku z czym właściwość, z którą identyfikują się najczęściej i w najwyższym
stopniu stanowi posiadany przez nich charakter. Przedmiotem swojej refleksji czynią również zainteresowania, czyli własne pasje związane z rozwojem i intensywną pracą. W najniższym stopniu spośród pozostałych uczniów swoje plany przyszłościowe łączą z orientacją zawodową. Prawdopodobnie spowodowane jest to
tym, że większość absolwentów liceów kontynuuje edukację w innych placówkach
oświatowych, dlatego też proces krystalizacji tego typu planów następuje w późniejszym czasie. Wynikiem takich tendencji są częstsze aspiracje w kierunku zakładania własnych rodzin lub realizowania innych celów życiowych. Przejawiają
również chęć zdobywania coraz większej wiedzy, która wyraża się w ich ciekawości
świata, dlatego też orientacja na sukces nie jest dla nich tak ważna jak dla pozostałych uczniów. O niskiej podatności na wpływy ponowoczesności świadczy również fakt, że za czynniki najbardziej wyróżniające ich spośród innych osób, uznają
przyjęty sposób myślenia oraz zasady, a także deklarują niewysoką umiejętność
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adaptacji do panujących warunków oraz rzadkie uleganie presji otoczenia.
Zmienna „miejsce zamieszkania” pozwala na stworzenie charakterystyk osób
pochodzących ze wsi oraz dużych aglomeracji miejskich. Natomiast w przypadku
mieszkańców małych oraz średnich miasteczek dane uzyskane na podstawie badań nie odznaczają się dostatecznym stopniem wiarygodności z tego względu, że
liczba respondentów z tego typu miejscowości była zbyt mała, by móc uznać ją za
reprezentatywną. Okazuje się, że młodzież wiejska często identyfikuje się z bardzo
obiektywnymi i fundamentalnymi elementami konstrukcyjnymi tożsamości, jakie
stanowią przynależność do gatunku ludzkiego, własna płeć czy rola społeczna lub
rodzinna. Ponadto zwraca uwagę na własne zainteresowania oraz tożsamość narodową. Najważniejszą właściwością dla nich okazuje się być nie tylko charakter, ale
również pełniona funkcja społeczna. Swoje plany przyszłościowe łączą głównie ze
zdobyciem określonego zawodu, który prawdopodobnie postrzegany zostaje jako
szansa na osiągnięcie niezależności finansowej. Część osób dopatruje się w nim
także źródła prowadzącego do zajęcia wymarzonej pozycji społecznej, z czego wynika orientowanie się w kierunku sukcesu, za cenę którego są skłonne ponieść wiele
wyrzeczeń oraz chęci poznawania otaczającego świata. Młodzi ludzie pochodzący
z terenów wiejskich bardzo wyraźnie odczuwają szybkie tempo życia, które uważa
się za typową cechę ponowoczesności. Odnoszą wrażenie natłoku zadań i obowiązków, przyczyniające się do pozostawania w permanentnym ruchu. Ponadto
przejawiają tendencję do sprzecznych zachowań wyrażającą się w deklarowaniu
niechęci do podporządkowywania się panującym schematom działania, którym
jednak ulegają prezentując skłonność do przyjmowania postawy konsumpcyjnej.
Za przyczynę takiego stanu rzeczy można uznać chęć funkcjonowania zgodnie
z modą, która narzuca dążenie do pozyskiwania coraz większej ilości dóbr. Ciekawym spostrzeżeniem jest również fakt, że młodzież wiejska wyobraża sobie ponowoczesność w sposób bardziej negatywny niż jej miejscy rówieśnicy. Co więcej,
kojarzy ją przede wszystkim z pojawianiem się zmian w zachowaniach ludzi i zauważa walkę toczoną z trwającym obecnie kryzysem.
Młodzież wielkomiejska zdecydowanie rzadziej identyfikuje się z właściwościami wymienianymi przez swoich rówieśników pochodzących ze wsi, częściej
zwraca uwagę wyłącznie na własną tożsamość lokalną. Cechę uznaną przez nią
za najważniejszą stanowi charakter, którego odpowiednie kształtowanie niejednokrotnie zostaje postrzegane jako główny obszar aspiracji przyszłościowych. Ponadto, do postaw częściej przez nią wybieranych można zaliczyć anonimowość
oraz zdolność adaptowania się do istniejących warunków, która prawdopodobnie przyczynia się do większej skłonności spostrzegania świata w kategoriach
pozytywnych. Wynikają one ze specyfiki życia w mieście, które wyróżnia się
koniecznością funkcjonowania w tłumie ludzi, gwarze ruchu ulicznego oraz radzenia sobie z szybkim tempem egzystencji. Zachodzenie przytoczonych zjawisk
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potwierdza dążenie do poszukiwania wrażeń i nudzenie się wykonywaną czynnością. Młodzi ludzie pochodzący z wielkich aglomeracji miejskich przedstawiają się
jako grupa bardzo tolerancyjna na odmienności, co również spowodowane jest
przez przyzwyczajenie do różnorodności, a także wielokulturowości mieszkańców
miast. Współczesne czasy definiuje głównie poprzez odniesienie do pojawiania
się nowych światopoglądów i sposobów myślenia, które wpływają na orientowanie się społeczeństw na tworzenie wzajemnych powiązań i relacji o charakterze
ponadnarodowym oraz poczucie zbiorowej odpowiedzialności. Jednak, pomimo
pojawiających się pozytywnych określeń na temat ponowoczesności, przewidują
jej zmierzenie ku samozagładzie.
Badana młodzież prezentuje bardzo bogaty i urozmaicony repertuar autoidentyfikacji, co dowodzi istnienia różnic występujących pomiędzy jej przedstawicielami. Dodatkowo potwierdza ich zdolność do przeprowadzenia świadomej autoanalizy, która stanowi podstawę tworzenia obrazu siebie. „Poprzez swoje interesy,
aspiracje, cele, które przypisuje sobie, a więc na podstawie wyobrażenia o tym, kim
jest i czego chce” (Szczepański, 1978: 32) jednostka kształtuje również swój stosunek do innych ludzi i świata. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z jej prawa
do wolności i dokonywania samodzielnych wyborów. Współczesna rzeczywistość
wydaje się być przychylna odmiennościom i stwarza możliwość stawania się tym,
kim pragniemy. Nie stawia wymogów prezentowania właściwości charakterystycznych dla wszystkich ludzi i posiadania z góry określonych cech, co z pewnością
przyczynia się do coraz częstszego zrywania z zasadą monomitu4. Młodzież z całą
pewnością korzysta z powstałych sposobności, jednak należy również zauważyć,
że przejawia przymioty typowe dla czasów ponowoczesnych. W związku z czym
przypuszcza się, że własną tożsamość kreuje na podstawie gamy dostępnych środków. Zostaje niejako uwodzona przez wszelkiego rodzaju zasoby, oparte przede
wszystkim na konsumpcji (Melosik, Szkudlarek, 2010: 97).
Współczesna młodzież jest zmuszona do funkcjonowania w szybko zmieniającej
się rzeczywistości, pozbawionej stabilnych znaczeń. Sprawia ona wrażenie nieprzychylnie ustosunkowanej do życia. Nastolatki borykają się z licznymi problemami.
Ciągłe przeobrażenia gospodarcze stają się przyczyną „rozchwiania norm moralnych i postrzegania systemu normatywnego jako społecznie niepewnego” (Kluz,
2005: 13). Może to prowadzić do zagubienia i niemożliwości skrystalizowania swojej tożsamości oraz wypracowania hierarchii wartości. Rozwijająca się kultura konsumpcjonizmu zmusza niejako do przyjęcia swoich zasad funkcjonowania, mimo
że niekoniecznie może cieszyć się uznaniem młodych jednostek (Kowalski, 2005:
17–19). Z jednej strony są one obciążone odnajdywaniem siebie i kształtowaniem
4
Kategoria wprowadzona przez Jospeha Campbella w publikacji Bohater o tysiącu twarzy, Poznań 1997, Zysk i Ska, s. 283.

KSE_2(4)2013_s141-164_myszka.indd 156

2014-06-26 09:11:57

Autoidentyfikacje współczesnej młodzieży – przyczynek do dyskusji na temat: Młodzież, czyli kto?

157

swojego losu, z drugiej zaś muszą współgrać z życiem świata (Makaś, 2010: 197).
Zostają zobowiązane do wykazywania się krytycyzmem myślenia, spontanicznością, twórczością, a jednocześnie skutecznością działania (Makaś, 2010: 201–202).
Co więcej, cechy te nie mają być tylko przywilejem ich młodości, ale ciąży na nich
obowiązek ich utrzymania przez całe życie. Wszelkie te umiejętności muszą pozyskać samodzielnie, ponieważ ich rodzice i wcześniejsze generacje nie opanowały ich
w tak wysokim stopniu, jak jest to wymagane, w związku z czym nie są w stanie
nauczyć ich swoich dzieci.
Okres młodzieńczości przepełniony jest licznymi skrajnościami. Z jednej strony stwarza ogromne możliwości w podejmowaniu decyzji, jednostka sama dokonuje wyboru, kim chciałaby zostać, kreuje swoje własne autorytety, dłuższy czas
spędza w placówkach edukacyjnych, w związku z czym poszerza swoją wiedzę,
posiada większy dostęp do informacji. Z drugiej zaś strony, adolescenci narażeni są na wiele niebezpieczeństw potęgowanych przez współczesną kulturę ryzyka
(Beck, 2002) oraz narastającą przemoc. Sytuacja taka wymaga ogromnych umiejętności adaptacyjnych, wykształcenia mechanizmu szybkiego działania i odporności na stres. Jednak mimo tych trudności okazuje się, że młodzi ludzie wcale
nie chcą być dorośli (Sińczuch, 2002: 165–182). Świat osób dojrzałych jawi się im
jako „wstrętny, odpychający, a przynajmniej, pełen głupoty, dwulicowości, lekceważenia własnych obowiązków zawodowych, gry pozorów, świat zasługujący na
pogardę, a przynajmniej na wszelkie próby dystansu” (Witkowski, 2007: 132–133).
Czynniki te przyczyniają się do opóźnianiu momentu wchodzenia w dorosłość.
W obliczu niniejszych rozważań rodzi się pytanie: na jakich zasadach najlepiej
tworzyć obraz własnej osoby w warunkach stworzonych przez obecne czasy? Bardzo słuszne wydaje się być stwierdzenie utrzymujące, że „niezależnie od tego, jakie
czynniki zmienności weźmiemy pod uwagę, kierunek rozwoju człowieka, jego samorealizacji, zależeć będzie od integrowania w sobie tego, co trwałe w doświadczeniach przeszłości i otwarcia na to, co jako nowe i zmienne niesie rzeczywistość
codziennych zdarzeń. A więc w sumie – wierność i otwartość. Na nich opiera się
tożsamość” (Szewczyk, 2000: 45).
Badani adolescenci wykazują cechy charakterystyczne dla czasów współczesnych oraz w pewnym stopniu reprezentują właściwości typowe dla tożsamości
ponowoczesnych, których koncepcje zostały sformułowane przez takich badaczy
jak Zygmunt Bauman i Zbyszko Melosik. Pozwala im to nie tylko odnajdywać
się we współczesnej rzeczywistości, ale również przyczynia się do sprawniejszego
w nich funkcjonowania. W związku z czym niebezpodstawne wydaje się być twierdzenie Zofii Nałkowskiej zamieszczone w Granicy, utrzymujące, że „jest się takim
jak miejsce, w którym się jest”. Żadna jednostka, mimo najszczerszych chęci, nie
jest w stanie konstruować swojego profilu autoidentyfikacyjnego w całkowitym
oderwaniu od otaczającego ją świata.
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Nie oznacza to jednak, że należy bezkrytycznie przyjmować wszelkie płynące
z niego wskazówki istotne dla tworzenia swojego „Ja”. Dlatego też młodzież powinna być odpowiednio wspierana w procesie poszukiwania własnych identyfikacji nie tylko przez najbliższe środowisko swojego życia, jakie stanowi rodzina, ale
również przez szkołę, w której spędza znaczną część swojego czasu oraz otoczenie
lokalne. Zaprezentowana charakterystyka tożsamości młodych ludzi składnia ku
refleksji oscylującej wokół obszarów wymagających bliższej analizy. Jej celem absolutnie nie pozostaje krytyka ani stwierdzenie, że współczesna młodzież przejawia
negatywnie ukształtowaną tożsamość, tylko wskazanie płaszczyzn potrzebujących
większej troski wychowawczej i wyłonienie nowych tendencji rozwojowych, typowych dla budowania obrazu siebie. Młode jednostki obierają bowiem odpowiadający sobie kierunek identyfikacji, który, co ważniejsze, stanowi najlepszy z możliwych w obecnych warunkach ich życia.
Przede wszystkim należy zauważyć, że młodzież poprzez bardzo częste deklarowanie planów związanych z własną orientacją zawodową sygnalizuje ogromną
potrzebę korzystania z poradnictwa związanego z tym obszarem. Wynika ona
przede wszystkim z obieranego przez nich celu, jaki stanowi zdobycie konkretnego
zawodu. Tendencja taka z jednej strony, dowodzi wysokiego stopnia świadomości,
związanej z przekonaniem, że praca jest jednym z głównych elementów naszej aktywności życiowej, z drugiej zaś wydaje się być niebezpieczna z tego względu, że
współczesny rynek pracy wymaga wysokiego stopnia elastyczności i umiejętności
nawet kilkakrotnego przekwalifikowywania się w ciągu wieku produkcyjnego. Ponadto, warto zachęcać młodych ludzi do głębszego analizowania własnej osobowości nie tylko w jej aspektach obiektywnych, które były najczęściej przez nich
dostrzegane, ale także w kategoriach subiektywnych, zorientowanych na głębsze
wnikanie w siebie (Szczepański, 1983: 131–178). Ciekawym spostrzeżeniem wydaje się być również fakt, że adolescenci bardzo rzadko odnoszą się do właściwości swojego organizmu, jego wyglądu, wieku. Zjawisko takie można interpretować
jako czynienie z nich bardzo podstawowych kwestii, stanowiących niejako aksjomat ludzkiego istnienia, w związku z czym ze względu na swoją oczywistość zostają pomijane w rozważaniach na swój temat. Dlatego też warto byłoby zachęcić ich
do wnikliwszego analizowania go i uświadomienia jego ogromnej roli w konturowaniu tożsamości (Szczepański, 1978: 33–34). Podobna sytuacja zachodzi w przypadku poczucia wyjątkowości oraz bycia sobą. Badani co prawda deklarują bardzo
rzadkie udawanie kogoś, kim nie są, jednak równie rzadko podkreślają, że czują się
sobą. Bardzo trudno uzyskać taką właściwość we współczesnych warunkach permanentnej zmiany, jednak „konieczność poczucia tożsamości oraz konieczność
dążenia do utrzymania tożsamości są zjawiskami pochodnymi wartości osoby jako
indywidualności jedynej i niepowtarzalnej. Jest po prostu ontologiczną cechą osoby, że nie może istnieć bez uświadomienia sobie własnej wartości” (Szczepański,
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1988: 106–107), w związku z czym powinno się również wzmacniać umiejętność
krytycznego myślenia, która stanowi bardzo charakterystyczną właściwość okresu
dojrzewania, jednak wydaje się być coraz bardziej zatracana przez obecną młodzież, prawdopodobnie poprzez nieustanny brak czasu, nadmiar obowiązków
i wynikającą stąd konieczność szybkiego podejmowania decyzji. Natomiast dzięki krytycyzmowi nie przyjmowałaby wszystkich propozycji dyktowanych przez
współczesność, tylko poddawała je wnikliwej analizie i badała, czy rzeczywiście
są dobre dla niej. Dodatkowo, należy podnosić świadomość tego, że obecny świat,
bez względu na swoje właściwości, stanowi środowisko naszego życia, dlatego też
w wyniku wzajemnej współpracy powinno się troszczyć o jego lepszy byt. Warto
także zauważyć, że pozytywnym zjawiskiem w obszarze identyfikacji młodych ludzi okazuje się fakt, że nadal istotną rolę odgrywa dla nich życie rodzinne oraz nie
są zbyt intensywnie zorientowani na konsumpcję.
Wyniki badań wskazują na istnienie pewnego paradoksu myślowego wśród młodych ludzi, polegającego na tym, że oceniają świat w kategoriach bardzo negatywnych
oraz wróżą jego bliską zagładę, jednak snują dalekosiężne i bardzo optymistyczne
plany przyszłościowe oraz co ważniejsze, wszystkie z nich bazują na zasobach i możliwościach oferowanych przez ponowoczesność. Tendencję taką można wyjaśnić,
odnosząc się do interesującego stwierdzenia Zdzisława Kosyrza, który utrzymuje, że
postrzeganie współczesnego świata jako dualistycznego wcale nie oznacza sprzeczności w jego odbiorze, ale stanowi wynik głębokich przemyśleń, które w konsekwencji bazują na wniosku, że właściwości sprzeczne są ze sobą tak silnie powiązane, że
stanowią swoje kontinuum (Kosyrz, 2012: 16–17). Ponadto młodzież słusznie ocenia
ponowoczesność, która nie jest inna, jak właśnie pełna sprzeczności.
Niebywałym atutem wieku dojrzewania staje się „poczucie otwartości życia”
(Kołakowski, 2000: 64), wyrażające się w nieograniczonej możliwości dokonywania wyborów, popełniania błędów, inaczej mówiąc – w życiu pełnym wolności.
Właściwość ta przekłada się również na sferę poszukiwania własnych identyfikacji, które często wpływają na późniejsze losy jednostki. W związku z czym, mimo
że proces ten w głównej mierze ma miejsce w najbardziej burzliwym okresie naszego życia, jakim jest pokwitanie, powinien być starannie przemyślany i otoczony
wysokim zainteresowaniem nie tylko samej przeżywającej go osoby, ale również
jej otoczenia. Zadanie to wydaje się być tym trudniejsze, że współcześnie odbywa
się w bardzo skomplikowanych, a jednocześnie stwarzających wiele możliwości
warunkach. W dobie ponowoczesności człowiek, udzielając sobie odpowiedzi na
podstawowe pytanie egzystencjalne „Kim jestem?”, nie zastanawia się nad tym,
kim musi lub powinien być albo kim być nie może, ponieważ będąc wolnym podmiotem własnych działań, oczywiście zachowując poszanowanie praw i godności
innych ludzi – samodzielnie kreuje swoje własne „JA” w myśl indywidualnie i subiektywnie ułożonego planu.
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Świat wielości możliwości stanowi niezgłębioną tajemnicę nie tylko dla ludzi
dojrzałych, ale przede wszystkim dla jednostek młodych, które przeżywając okres
przejściowy pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, są zobligowane do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji, mających decydujący wpływ na
ich dalsze życia. Dlatego też bardzo istotne jest to, by odpowiednio ukierunkowywać swoje działania w myśl indywidualnie skonstruowanego planu rozwojowego,
wykorzystując optimum szans oferowanych przez współczesność.
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Self-Identiﬁcations of Contemporary Youth – A Contribution
Towards The Debate on the Topic: Youth, Who Is That?
Summary
Modern reality seems to be very hostile towards an individual due to its ambivalence, diversity,
unpredictability and constant change. It has the strongest influence over young individuals,
who are the most susceptible, due to the specifics of adolescence. This situation requires them
not only to adapt easily to their environment but also to form adaptational mechanisms. One
of the most important tasks a teenager faces is constructing his o hers identity constituting the
foundation of „self ”. It appears that similarly as the modern times it can’t be straightforward,
otherwise it becomes dysfunctional. At he same time it can’t be too changeable and volatile
i order not to cause the feeling of confusion anconstant uncertainty. It raises a question what
should constitute an identity fit for out time? What values should the youths adopt in order to
avoid the feeling of the desintegration of personality? It’s unquestionable that founding one’s
auto identification becomes paramount for an individual, especialy a teenager. One of the argument supporting this claim is the fact, that the choice of certain personality orientations
influences the efforts undertaken by an individual. Additionally forming a stable feeling of self
allows those efforts to be consistent and allows to depend on some constant values in a situation of confusion. The author decided to conduct a study which resulted with answers given by
teenagers to the basic existential questions, beeing the very foundation of human functioning:
„who am I”, „who do I want to be”, „who can I be”. The results show that young people feel very
comfortable in the surrounding reality. They identify with basic values falling both in the area
of inter-and intra-psychic functioning of the unit. The field of identification can be found in
categories as „beeing a human beeing”, own gender, one’s personality traits and social roles.
They can be classified as basic classification rules of human life, which is an indication that
young people gravitate toward fundamental values. Their considerations about themselves are
rarely about nationality, local comunity or religion, which shows that they don’t share the values
that were very important for older generations. It i also disturbing that youths rarely state that
they „are themselves” or that they feel extraordinary. This situation is probably caused by the
conditions of modern life, which due to the speed and numer of changes force changes to one’s
self, which in turn causes the lack of stability of own auto identification and the feeling of need
to keep up with progress causes the lack of the feeling of extraordinariness. Another explanation might be the fact, that the question of „beeing themselves” is so obvious for young people
that they don’t feel the need to mention it. In the field of future orientation young people place
their aspirations in proffesional career defined by a profession that they wish to undertake or by
a position that they want to achieve. They think about changing their character, starting a family or continuing education less frequently. It shows a high level of understanding of the fact,
that young individuals are forced to start professional activity in order to properly function in
a society. Unfortunately the modern world is perceived by young people mostly in negative categories. They see its crisis, which may lead to its self destruction. It means that they wish to live
in a reality diffrent from the one they live in right now. They developed excelent adaptational
mechanisms which allowed them to adapt to current conditions. The modern world, despite
all its shortcomings, offers many chances of self development. An individual has the right to
choose the goods he or she wishes to make use of and the direction he or she wishes to develop
in. The big advantage of modern times is the abandonment of strict rules of conduct, which
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allows developing ones self in any direction. Adolescence is a time for making choices and errors, because it’s a time of searching for ones place in the world. It influences the sphere of self
identification, which clarification often influences the future of an individual. Because of that
even though this process takes place in the most turbulent period of our lives it should be carefuly thought over and given much care not only by the individual going throught it, but also by
the people around. This task seems to be even more difficult because it takes place in a complicated environment, which also offers many possibilities. In a post-modern society a person
answering the basic existential question „who am I?” doesn’t think about who he or she should
or can be because beeing a free subject of action, with consideration of laws and dignity of other
people, creates his or hers own self individually, with a subjectively composed plan.
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Article Instant success – the identity celebrty and celebutante characteristic
phenomenon is an attempt to quick success of media, which as celebrity
and celebutante are the product. World media is not enough that distorts
reality, creating new quality and seeks to take control over the creation
of the trends that will be imitated. Contemporary culture is the essence
of the theory of instant acceleration. Once success won years, now it has
to be fast and spectacular. All items should be at the highest level of living. They hope the excitement and satisfaction of curiosity , once implemented through a keyhole or a glass against the wall. Today, the media
have taken over this role perfectly showing the viewer to a world that has
so far been elusive. The result of such activities is the creation of a new
type of well-known public figures – celebrity. This is a person famous for
being famous. This article is an attempt to define the characteristics of the
phenomenon of celebrity and distinction. Its derivative is celebutante –
coming home from a famous young woman who was interested in their
lifestyle media and audience. Yes celebutante as celebrities are famous for
being famous as long as possible trying to be popular selling. The essence
of this phenomenon is the selling of the media elements of his private life
– images of important events, interviews concerning the private sphere
or frequenting the red carpet. It is also lending his name to promote different products or services. However, both celebrities and celebutantki
are an extremely important part of contemporary reality and also they
have a huge impact on the life of an ordinary man – a participant of the
media.
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We współczesnym świecie można wyróżnić dwa typy sukcesu: edukacyjny
i medialny. Ten pierwszy wiąże się z pracowitością i latami poświęconymi na zdobycie dyplomu, drugi w większości wypadków ma moc natychmiastowego spełnienia. Pierwszy z nich z reguły okupiony jest ogromnym wysiłkiem, który pozwala
na odcinanie kuponów w zależności od poświęconego mu wysiłku; drugi niczym
płomień zapałki rozbłyska, pali się krótko i odchodzi w niepamięć. Współczesny
świat jest odbiciem triady fast food, fast car, fast sex (Melosik, 2001), w myśl której
wszystko ma się rozgrywać tu i teraz, gdzie oczekiwanie staje się niepotrzebnym
elementem rzeczywistości, a natychmiastowość jest obowiązującym dyktatem.
Taki ma też być sukces – spektakularnie szybko osiągnięty, najlepiej mimochodem, jakby od niechcenia. Przedmiotem tego artykułu jest przedstawienie zjawiska sukcesu typu instant objawiającego się w osobach celebrytów i celebutantek.
Bycie gwiazdą i zdobycie sławy utożsamiane było w przeszłości z latami ciężkiej i wytrwałej pracy, godzinami ćwiczeń i poświęceniami. Zanim światowe sceny
otwierały się przed adeptem sztuki aktorskiej, śpiewaczej etc., w pierwszej kolejności
trzeba było zmierzyć się z lokalną publicznością i zyskać jej uznanie. Dziś w dużej
mierze sławę kreują media, przy czym brak w tym działaniu logiki dającej się wytłumaczyć, trudno więc określić kryteria, które zagwarantują odniesienie sukcesu.
Należy przy tym podkreślić, iż posiadania talentu nie jest obligatoryjne dla zdobycia
sławy. Zbyszko Melosik podaje typy idoli w kulturze współczesnej. Pierwszy z nich
to idol tragiczny – indywidualista, który nie potrafi zaakceptować logiki tego świata
i w rezultacie ponosi klęskę. To typ gwiazdy, która dąży do samodestrukcji poprzez
zażywanie środków odurzających lub popełnia samobójstwo (np. Amy Winehouse).
Drugim wyróżnionym przez Melosika typem jest idol konserwatywny, który znakomicie czuje się w konkurencyjnym świecie dorosłych odnosząc sukcesy i wiodąc zwykłe życie, jak na przykład sportowcy. Kolejnym typem jest rebeliant, charakteryzujący się buntowniczą postawą wobec świata i zasad – przykładem może być Marlon
Brando (Melosik, 2007: 70). Typ czwarty to post-ludzka gwiazda, której cechą charakterystyczną jest sztuczne wytwarzanie tożsamości ciała, na przykład Lady Gaga
(B. Richard, H.H. Krüger, za: Melosik, 2007: 70). Wszystkie z nich mogą się realizować w kulturze współczesnej w programach reality show. Każdy z tych typów jeszcze
nieodkrytych gwiazd znajdzie propozycję dla siebie.
Można osiągnąć sukces konkretną zdolnością: wiedzą, fachem w ręku czy talentem, ale można go odnieść tylko dlatego, że jest się sobą, chociaż niekoniecznie
kimś wartościowym. „O ile kiedyś sukcesem był przede wszystkim zysk materialny, o tyle we współczesnym społeczeństwie akcent przeniesiony zostaje na uznanie innych ludzi” (Melosik, 2007: 10). „Znany z tego, że jest znany” jest powszechnie używanym terminem w kulturze popularnej. Jego autorem jest D.J. Boorstin,
który w książce The Image: A Guide to Pseudo-events in American (1962) określił
mianem celebryta „osobę, która jest znana z powodu swojej rozpoznawalności”
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(Boorstin, 1962). Celebryci nie wyróżniają się niczym szczególnym, nie mają na
swoim koncie żadnych znaczących dokonań, jednakże są to postacie, które królują na rozkładówkach kolorowych czasopism. To rozpoznawana persona, która zyskała sławę, chociaż może nie mieć żadnych konkretnych umiejętności ani
też ze względu na wykonywana pracę (Hearn, 2006: 137). Boorstin skonstruował
definicję, w myśl której celebryta jest wyprodukowanym pseudozdarzeniem, pozbawionym wartości. W swoich rozważaniach odwoływał się do gwiazd, których
znakomitość oparta była na konkretnych umiejętnościach i dokonaniach, w porównaniu z którymi celebryci niekoniecznie mieli się czym pochwalić. Jednak
bynajmniej nie wartościował ich moralności – ot, produkt show biznesu (Gabler, 2001: 2). Pochodzenie terminu w kontekście celebrytów nie jest dokładnie
wyjaśnione, ale podobne wyrażenie pojawia się w wydanej w 1832 roku książce
Johna Nyrena Krykieciści moich czasów. Nyren opisuje największego osiemnastowiecznego pałkarza Johna Smalta jako „gwiazdę pierwszego formatu”1. W 1909
roku firmy produkujące filmy nieme rozpoczęły proces promowania osobowości filmowych poprzez wypuszczanie historii o konkretnych aktorach do czasopism dla fanów oraz gazet, jako strategii budowania lojalności wobec marki dla
zatrudnianych przez te firmy aktorów oraz na rzecz filmów. W latach dwudziestych promotorzy hollywoodzkich firmy produkujących filmy rozwinęli „masowy przemysł rozrywkowy”, który „rozpowszechniał nową nieuchwytną – sławę”2.
Super gwiazda to termin używany dla określenia celebryty, który szczyci się dużą
popularnością i jest dobrze znany, osoba prominentna lub odnosząca sukcesy na
jakimś polu3. Kwestią celebrytów zainteresowało się w latach siedemdziesiątych
środowisko akademickie, analizując temat gwiazdorstwa i celebryctwa i rozpoczynając trwającą po dziś dzień rozważania. W nawiązaniu do tekstów S. Johansson i artykułów D.J. Boorstina (1971), Albertoniego (1972) i Rydera (1979) oraz
do nowszych badań (np. Gamson 1994, Marshall 1997, Giles 2000, Turner, Marshall i Bonnier 2000, Rojek 2001, Turner 2004) dochodzą do wniosku, że żyjemy
w kulturze celebrytów4. W swoich pracach B. Greene zauważa: „Nowe gwiazdy
niczym nas nie zachwycają. W przeszłości człowiek, aby mógł zaistnieć, musiał
się wykazać talentem, zrobić coś twórczego: coś napisać, coś namalować, coś zagrać – żeby publiczność mogła go poznać. Dziś w dobie programów typu reality
show, publiczność stała się swego rodzaju potworem. Tymczasem domniemane
gwiazdy programów typu reality show takich jak Survivor (Ryzykanci) czy Big
Brother (Wielki Brat), stają się sławne za «robienie nic» za to że są” (Green, 2000).
Można powiedzieć, że na rozwój zainteresowania celebrytami i całym zjawiskiem
1
2
3
4

http://www.wikipedia.org/wiki/Superstar_%28celebrity%29 (dostęp: 17.12.2007).
http://www.wikipedia.org/wiki/Superstar_%28celebrity%29 (dostęp: 17.12.2007).
http://www.wikipedia.org/wiki/Superstar_%28celebrity%29 (dostęp: 17.12.2007).
http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity (dostęp: 7.04.2010).
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wpłynęła postać znanego amerykańskiego dziennikarza E.R. Murrowa, który stał
się ikoną dziennikarstwa telewizyjnego, a co za tym idzie, również dziennikarstwa celebryckiego. Prowadził on program Człowiek do człowieka, którego pierwszy odcinek wyemitowano w 1953 roku, w którym dziennikarz w czasie półgodzinnego programu, odwiedzał w domach zwykłych Amerykanów. Bohaterami
programów byli urzędnicy państwowi, nauczyciele czy rolnicy – nikomu nieznani
ludzie (Barkin, 2008: 9).
„Celebryta to nie synonim gwiazdy, idola, autorytetu, bo celebryta jest znany z niczego po za tym że go znamy… i tu blady strach pada na nasze rodzime
gwiazdki, są w pełni tego słowa CELEBRYTAMI! nie są GWIAZDAMI!”5. Inaczej mówiąc, celebryta jest osobą powszechnie rozpoznawalną w społeczeństwie
i w kulturze, która zyskuje duże zainteresowanie mediów, często występuje w różnego rodzaju programach rozrywkowych6 i słynącą ze swojej przerysowanej osobowości. Postacie popkultury są istotnym elementem. Niemal każdego dnia pojawia się na scenie show biznesu, ktoś, kto chce nią zawładnąć, rzucić wszystkich
na kolana i stać się sławnym z dnia na dzień. Niektórzy zdobywają ten cel, np.
B. Speras, J. Biber, M. Cirus i chociaż można nie być fanem ich talentów, to są
to osoby, które dzięki swojemu uporowi i ciężkiej pracy osiągnęły w życiu sukces. Są jednak i tacy bohaterowie życia publicznego, którzy wzięli się nie wiadomo
skąd i nie wiadomo dlaczego media w ogóle się nimi zainteresowały. I tak autor
jednego z internetowych rozważań na fenomen celebutantek zastanawia się nad
wszechobecnością Kim Kardashian w mediach, którą początkowo mylił z wokalistką zespołu Pussycat Dolls, co byłoby całkiem uzasadnione. Jednak okazało się,
że Kim Kardashian jest córką jednego z obrońców O.J. Simsona, a swoją karierę
rozpoczęła od incydentu podobnego do tego popełnionego przez Paris ze swoim
chłopakiem oraz zamieszczeniem nagrania w Internecie7.
Samuel Goldwyn twierdził, że „gwiazdy stworzone są przez Boga” (Borkowska, 2008: 167). Według N. Gablera, aby stać się współczesną gwiazdą (celebrytą),
5

http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10049 (dostęp: 14.09.2010).
Angelique Morgan w USA znana jest z udziału w programach typu reality show: Dr 90210
(2006), Playboy TV (2006), Playboy Maison (2006), Howard TV (2006), Criss Angel Mindfreak
(2007), Howard TV (2007), Rock of Love 2 (2008 – wśród polskiej publiczności może być znana
z udziału w tym właśnie programie), Rock of Love: Charm School (2008), Howard TV (2008), I Love
Money 2 (2009). Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Angeliqe_Morgan (dostęp: 15.09.2010).
W Polsce taką osobą jest znana wcześniej jako Agnieszka Frykowska – Maja (Agnieszka) Frykowska uczestniczka drugiej edycji Big Brothera, bardzo często goszcząca m.in. w programach telewizji śniadaniowych, czy Jolanta Rutowicz, która po udziale w czwartej edycji Big Brothera, wzięła
udział w piątej edycji – Big Brother VIP, po której to związała się z Jarkiem Jakimowiczem. Para razem wystąpiła w innym reality show pokazującym jej życie – Jola i Jarek, a po zakończeniu programu
i związku Jola i jej różowy jednorożec wystąpili w programie „Gwiazdy tańczą na lodzie”.
7
Doyle, Celebutante – Why popular culture is decaying, http://www.thefauxjournalist.
com/2010/11/celebutante-%E2%80%93-why-popular-culture-is-decaying… (dostęp: 15.05.2011).
6
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trzeba mieć wsparcie mediów, które kreują konkretne postacie – jeżeli dana postać
będzie kreowana na gwiazdę, to w świadomości użytkowników mediów faktycznie
tak się stanie. Natomiast wraz z życiem celebryty kończy się również jego celebryctwo, ponieważ uczestnicy świata mediów potrzebują namacalnego kontaktu ze
swoim idolem (Gabler, 2001: 8). Po śmierci gwiazdy można jedynie mówić o swego rodzaju kulcie i uwielbieniu. Istnieją różne drogi osiągnięcia tego typu sławy:
poprzez wykonywany zawód, pojawianie się w mediach, urodę, czysty przypadek
czy niesławę. Fakt bycia znanym nie powoduje automatycznego włączenia do grupy celebrytów. N. Gabler zauważa, iż członkowie rodzin królewskich są znani, ale
poza wyjątkiem księżnej Diany o większości z nich nie można powiedzieć, iż są
celebrytami (Gabler, 2001: 3). Królowa ludzkich serc jest jednak wyjątkiem potwierdzającym regułę. W związku z królewskim ślubem księcia Williama z Kate
Middleton w telewizji można było obejrzeć liczne programy nawiązujące do tego
wydarzenia. Emitowano również programy o księżnej Dianie. W jednym z nich
zamieszczona była wypowiedź fotoreportera, który powiedział, że bez Diany świat
mediów nie jest już taki sam, bowiem nikt tak jak ona nie generował zainteresowania publiczności.
Boorstin był obserwatorem powstawania kultu celebrytów, dlatego traktował
nową jakość gwiazd z podejrzeniem i dystansem jako kolejny medialny produkt
(Gabler, 2001: 3). Jak zauważa Robbins, teorię Boorstina można odnieść do założeń
simulacrum Jeana Baudrillarda. To, co prawdziwe, zostało zniszczone i zagubione
w hiperrzeczywistości (Robbins, 2008: 78). Tymczasem Gabler nie postrzega celebrytów jako oznak degradacji kultury, ale jako kolejny medialny produkt (Robbins,
2008: 3). Celebrytą są według niego te osoby życia publicznego, na których zdjęcia polują fotoreporterzy. To, co sprawia, że jedni stają się celebrytami, a inni nie,
to fakt i umiejętność sprzedania własnej opowieści, wzbudzenie zainteresowania
u innych. „Niektórzy mogą mieć sławę, ale nie mają historii” (Robbins, 2008: 4).
Boorstin swoją koncepcję celebryta oparł na przykładzie Lindberga, znanego konstruktora samolotów. Celebrytą stał się on ze względu na swoje publiczne występy.
Gabler twierdzi, iż konstruktor stał się celebrytą, ponieważ miał do opowiedzenia
swoją historię, której inni chcieli wysłuchać. Jednak, jak sam autor tekstu zauważa,
to nie musi być historia prawdziwa, wystarczy garść plotek i niedomówień (Robbins, 2008: 5–6). Zdobyć status celebryty w Stanach Zjednoczonych można opowieściami dotykającymi każdego problemu w kulturze amerykańskiej: (Woody
Allen i Mia Farrow), znęcania seksualnego (C. Thomas i A. Hill) (Robbins, 2008:
13). Z reguły terminu tego używa się w stosunku do osób, które bardzo szybko
zyskują swoją sławę8. Można powiedzieć, że celebryci są wytworem kultury instant, która oczekuje rezultatów w błyskawicznym tempie. To już nie kult dokonań
8

http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity
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jednostki, ale świata plotek, pseudoinformacji, dzięki którym tabloidy, paparazzi
i internetowe strony plotkarskie mają się czym zajmować. „Celebryta jak definicja
mówi nie z tego powodu jest znany że coś robi… A więc (…) gwiazdki wydają
tysiące złotych na stroje, w których przeciętny zamożny obywatel, którego stać na
nie, nie pokazałby się w nich na ulicy, bo są śmieszne…”9. Celebryci są świetnym
interesem dla producentów odzieży, perfum, przedmiotów domowego użytku czy
wydawców książek biograficznych10. Sprzedawanie się jest to termin, który pasuje
do tego typu poczynań. Oznacza on, że jednostka rezygnuje z prawości, integralności swojej osobowości, moralności czy ze spraw dla niej ważnych w zamian za
pieniądze czy sukces (jakkolwiek definiowany). Jest to robienie czegoś wbrew sobie, płynięcie z nurtem, czasem postawa konformistyczna11. Brodkey uważa, że
swego rodzaju tworem tabloidów i plotkarskich czasopism było masowe urynkowienie celebrytów: „Co dzieje się z pojęciem celebrytów, jest paradoksem: to była
demistyfikacja, oparta na ułudzie sukcesu, ale sukcesu, który każdy właściwie mógł
osiągnąć. To nowe społeczne reality nie troszczyło się o pokazanie najbardziej interesującego życia, ale życia jakim każdy może żyć” (Brodkey, za: Barkin, 2008: 9).
Niektórzy mogą argumentować, że celebryci są niszowo rynkowymi wytworami,
którzy nic sobą nie reprezentują, ale nie wszystkich można wrzucić do jednego
worka12: jest bowiem różnica pomiędzy Snooki13, występującą w programie typu
reality show, polegającym na imprezowaniu, umawianiu się na randki, która w telewizji odpowiada, że jej ulubione śmieciowe jedzenie (junk food – fast food) to
ogórki w occie, a na przykład Johnem i Kate14 – rodzicami ośmiorga dzieci. Innym
rodzajem celebryctwa są gwiazdy ekranu i świata mody, które w dużej ilości wypuściły na rynek kasety z ćwiczeniami. Jednak ich ciało to efekt pracy sztabu ludzi,
a silne promowanie szczupłej, niemalże chudej sylwetki doprowadziło do sytuacji,
w której owe programy z gimnastyką stały się wodą na młyn dla programów typu
reality show, w których uczestniczki znajdują się pod opieką szeregu ludzi (Russell,
2007: 66). Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju gwiazdorstwa, którego przedstawicielem jest O.J. Simpson – który pojawia się szeroko w literaturze
jako przykład na różnego rodzaju zjawiska społeczne, w tym również podaje się
go za celebryta, który zyskał sławę, gdy oskarżono go o zabójstwo swojej żony.
Niemal w każdym tekście o tematyce sławy nazwisko O.J. Simpsona pojawia się
9

http://mcw.bloog.pl/id,5606489,title,CELEBRYTA-kto-to-co-to-,index.html?ticaid=6ae2e
(dostęp: 14.08.2010).
10
http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity
11
http://en.wikipedia.org/wiki/Selling_out (dostęp: 7.04.2010).
12
http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity
13
Bohaterka silnie promowanego przez MTV programu typu reality show o nazwie Jersey Shore
(pol. Ekipa z New Jersey).
14
Bohaterowie programu John and Kate plus eight (pol. Rodzina 2+8 emitowanego przez program TLC), którzy wychowują bliźnięta i sześcioraczki.
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jako przykład sławy wykreowanej przez media w kontekście przestępstwa. „Idol
jest jedynie czystym udzielającym się wszystkim obrazem, brutalnie zrealizowanym ideałem. Mówi się, że idole pozwalają nam śnić – czym innym są jednak
marzenia, a czym innym fascynacja obrazami. Ponieważ idole z ekranu przynależą
bez reszty do obrazkowych kolei życia, w jakich biorą udział, tworzą system luksusowych półproduktów i błyszczącą syntezę stereotypów życia i miłości” (Baudrillard, 1998: 75–76). Idol jest więc zaledwie obrazem samego siebie stworzonym na
potrzeby odbiorców – ładniejszy, młodszy, doskonalszy, radośniejszy. Niezależnie
od formy, w jakiej tę sławę zdobył. A zdobywają sławę na różne sposoby, także
dzięki portalom społecznościowym, takim jak MySpace, Facebook czy Twister15.
Właśnie w ten sposób swoją karierę rozpoczęła Tila Tequila, wyznająca prawdopodobnie zasadę: najważniejsze, aby zaistnieć, choćby przez 5 minut. Jak zauważają
W.J. Burszta i W. Kuligowski: „Przedłużaniu żywota zjawisk z założenia ulotnych,
służy, między innymi, zjawisko rozpowszechnionego ekshibicjonizmu twórców
i odtwórców, które proponujemy nazwać regułą stringów umysłowych” (Burszta, Kuligowski, 2005: 24). Głównym celem życiowym celebryta jest nadążanie za
zmieniającą się rzeczywistością – „rzeczy zmieniają się jak w kalejdoskopie, a pogoń za nimi, chwytanie ich w pełnym biegu, «gdy wciąż jeszcze pachną świeżością
jest cool i trendy. Zwłoka, zadawalanie się tym, co jest – to obciach»” (Bauman,
2004: 169). Skoro nie ma się czego zaprezentować, to należy się w czymś zaprezentować – nieważne, o czym mówią, ważne, że mówią. „Wszystko powinno mieć
swoje piętnaście minut lub piętnaście dni w drodze na wysypisko śmieci” (Bauman, 2004: 186). To jest główne zamierzenie gwiazdeczek sezonu. Glitter, shine,
świetliste, błyszczące – niech życie się mieni niczym kolia z diamentów. Jestem
fantastik, po prostu sam plastik — solarium, kosmetyczka, najmodniejsza, fryzura,
obowiązkowo szpilki. W wersji męskiej preferuje się siłownię, ale wizyta w salonie
urody wśród płci męskiej nie jest już zjawiskiem rzadkim. Idolem mężczyzn jest
David Beckham – człowiek, który jest idealnym przykładem życia bezrefleksyjnego i pełnego blichtru16. Jego sposób bycia chcą naśladować miliony młodych
mężczyzn na całym świecie.
Współcześni idole w obawie przed zapomnieniem zgadzają się obnażać własne życie, upatrują w tym szansę na zapisanie się w szczególny sposób w pamięci swoich fanów. Autor książki przytacza przykład filmu Absolwent z Dustinem
Hoffmanem w roli głównej. W czasie przyjęcia z okazji ukończenia przez niego
studiów na Princeton jeden ze znajomych jego ojca – biznesmen – wyszeptał mu
15

http://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity
Ponoć gwiazda futbolu nigdy nie zakłada dwa razy tej samej pary spodni. Raz w miesiącu
odwiedza butik Calvina Kleina i kupuje trzydzieści par dżinsów – każda na jeden dzień miesiąca.
Tym samym na same spodnie David Beckham wydaje około sześciu tysięcy funtów miesięcznie.
Informacja ta była rozpowszechniana w Radiu Eska 93FM w dniach 4–5 lutego 2006 roku.
16
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do ucha, że przyszłością jest plastik (Betts, 2004: 134). Można uznać, że jego słowa
okazały się prorocze. Nie tylko plastik jako materiał do pakowania wszelkiej maści
produktów, ale można powiedzieć, że stał się synonimem kultury popularnej, między innymi ludzkiego zmodyfikowanego ciała, uzupełnianego i przedłużanego.
Inną formą jest technologizacja ciała17: polityka kosmetyki totalnej – upiększanie
i dekorowanie18:
− amostylizacja podmiotów żywych – zaliczyć można tu wszelkie operacje
plastyczne, liposukcję, farmakologię, inżynierię genetyczną, medykalizację, amfetaminę, środki odchudzające – ciało ma się dobrze prezentować. Największym
przestępstwem jest przyznanie się do własnego wieku i starzenie się z godnością.
Starość to „wysypisko zapomnienia i odrzucenia”;
− cyborgizacja ciała – człowiek przedłużony w sieci elektronicznej, telekomunikacyjnej, w mass mediach, człowiek przenosi się w rzeczywistość wirtualną;
− wirtualizacji – awatary, wirtualna bezcielesność, wirtualni idole i idolki,
które żyją własnym życiem w Internecie, wirtualne ciało. Zaliczyć można tu coraz
bardziej popularną grę Simple life;
− robotyzacja – inteligentne i interaktywne zabawki, gadżety, które są przedłużeniem i uzupełnieniem ludzkiej natury.
Cena za znalezienie się na szczycie jest wysoka, wymaga wielu poświęceń, wyzbycia się własnego ja, uformowania się w nową, inną jakość. „Ciało w ruinach
– ciało traci swój realny, naturalny wymiar na rzecz pozbawienia granic, kształtu,
zmienności. (…) Granica między tym, co naturalne, i tym, co sztuczne, zostaje
zatem upłynniona i proces ten nie budzi w nas oporu. (…) Ciało przestaje być
już świątynią, stając się stopniowo składnicą części zamiennych, pozwalających na
rekonstrukcję chorego organizmu. (…) Ciało staje się projektowalnym naczyniem,
do którego bezproblemowo można wlewać tożsamość, uczucia, psychikę i zawartość mózgu w ogóle. (…) – Ciało na zamówienie – wystarczy kliknąć i zamówić”19.
Tym samym przeistaczają się w swego rodzaju cudo, które niczym egzotyczny okaz
prezentowano w cyrku lub na jarmarku, a dziś z dumą występuję na arenie plotkarskich mass mediów.
Współczesny idol to osoba, która wystąpiła w mediach. Niezależnie od tego, co
w nich zaprezentowała. Bardzo popularne stało się zapraszanie stacji telewizyjnych
do domów i pokazywanie warunków, w których się mieszka. Duże i bezosobowe domy gwiazd sceny show biznesu są tak samo jak ich właściciele pozbawione indywidualizmu i osobowości, są puste i nic sobą nie prezentują. Doskonałym
przykładem sezonowych pseudogwiazd są uczestnicy reality shows. Nawet jeśli
są to zachowania społecznie nieakceptowane. „Jeden z uczestników wściekł się
17
18
19

http://forum.iq.art.pl/index.php?topic=207.0;prev_next=prev
http://forum.iq.art.pl/index.php?topic=207.0;prev_next=prev
http://forum.iq.art.pl/index.php?topic=207.0;prev_next=prev
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na dziewczynę, która nazwała jego matkę dziwką. Na oczach milionów widzów
kopnął ją w twarz. (…) Napastnik został w końcu karnie usunięty z programu, po
czym zrobił karierę w hiszpańskim showbiznesie” (Szalek, 2004: 35). Przekaz, jaki
otrzymuje w tym wypadku widz, jest bezlitośnie prosty i oczywisty – najważniejsze
to zaistnieć, nieważne, w jaki sposób. U naszych zachodnich sąsiadów zauważono,
iż reality show kreują nowy typ bohatera. „Osoby pozbawione talentu i umiejętności artystycznych nagrywają przeboje i wydają płyty, występują w reklamach i są
obiektem uwielbienia zwłaszcza młodej części społeczeństwa” (za: Łuszczek, 2004:
29). Zresztą uczestnicy polskich edycji programów typu reality show nie mają powodów do narzekań. Części z nich udało się osiągnąć sukces – w dość ogólnym
znaczeniu tego słowa. „Ludzie zamknięci w kontenerze w Sękocinie pod Warszawą
stali się w jednej chwili idolami. Ich wypowiedzi miały, nie tylko dla najmłodszych
odbiorców programu, charakter niemal aksjomatyczny. Doszło do sytuacji następującej: przypadkowe osoby stały się społecznymi guru”20. Po opuszczeniu domu
Wielkiego Brata wielu z nich zyskało z nadania status gwiazdy. W rozmowie z K.
Kasą Kasowskim K. Sevkowicz usłyszał – „Wiesz stary, jak wyście się pojawili, to
byłem trzy miesiące w plecy”21. Co prawda uczestnicy programów nie trafili na tak
zwane salon, jednakże świetnie odnaleźli się w rzeczywistości i biznesie rozrywkowym klasy C. Występy na dyskotekach, festynach pozwalały zarabiać na własnym
wizerunku. Nie wszyscy jednak byli i są zainteresowani sławą na miniskalę w tanim wydaniu – „jarmarczna sława nie przypadła do gustu Manueli Michalak, która
cierpliwie czeka na jakąś poważną propozycję reklamową i tylko raz się zgodziła
jeździć po Polsce w charakterze sławy – magnesu”22. Jeszcze inny uczestnik reality
show stwierdził, że zyskana w ten sposób sława i uznanie są zbudowane na słabych
fundamentach i fałszywym przekonaniu o jej prawdziwości – „W pewnym momencie się od tego odciąłem, bo zrozumiałem, że ludzi, którym wszystko przychodzi łatwo, nikt nie szanuje”23. Jednak nadal jest to postawa mniejszościowa – osoby,
które decydują się na udział w programie typu reality show, marzą o osiągnięciu
sławy i uznania – za wszelką cenę. Dla niektórych więc jest to zrealizowanie celu.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej procesy kreowania gwiazd sezonu są wyjątkowo widoczne. Fabryka snów, kraj spełniania marzeń daje swoim
obywatelom szansę na realizowanie własnych zamierzeń. Każdy obywatel USA
wierzy w sukces, w potencjał, który w nich drzemie, i szczęcie, które ich nie ominie.
20

E. Mędrala, Reality show, direct shock i co dalej?, www.racjonalista.pl/kk.php/s,4273 (dostęp:
1.01.2008).
21
I. Dominik, Był show, teraz jest reality, „Polityka”, http://www.archiwum.polityka.pl/art./bylshow-teraz-jest-reality,382563.html (dostęp: 15.06.2008).
22
I. Dominik, Był show, teraz jest reality, „Polityka”, http://www.archiwum.polityka.pl/art./bylshow-teraz-jest-reality,382563.html (dostęp: 15.06.2008).
23
I. Dominik, Był show, teraz jest reality, „Polityka”, http://www.archiwum.polityka.pl/art./bylshow-teraz-jest-reality,382563.html (dostęp: 15.06.2008).
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A wszystko zaczyna się już w kołysce. „W podstawówce amerykańskie dziewczęta marzą o kucyku, w szkole średniej o pierścionku zaręczynowym z brylantem,
a na studiach o sławnym i bogatym mężu” (Gociek, 2008: 44). Ta wizja własnego
szczęścia uległa zmianie – dziś marzenia o sławnym mężu przeistoczyły się w pragnienie samodzielnego osiągnięcia sławy. Najlepiej niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. A jeżeli sława przygasła nieco, można ją rozbudzić udziałem na
przykład w reality show. Doskonałym przykładem jest tu amerykański program
I’m celebrity – get me out of here. W jednym z wydań słynąca ze sztucznego biustu
modelka Jordan poznała i zakochała się w gwieździe jednego przeboju (Mysterious girl) – Peterze Andre. Szybki romans na ekranie, potem bajkowy ślub już
w rzeczywistości24. Najważniejsze, że popularność niczym przysłowiowy kotlet
została odgrzana i o celebrycie znowu jest głośno. „Bardzo dużą rolę w szerzeniu
nawet najbardziej szalonych poglądów ma tzw. propaganda szeptana. Przekazywane fakty bywają często przekręcane lub naginane do osobistych poglądów osób
biorących udział w łańcuszku «dobrze poinformowanych»” (Szlendak, 2006: 71).
Jednak fakt, iż mówi się, jest istotniejszy od treści przekazu. Wiele gwiazd celowo
prowokuje społeczeństwo i za wszelką cenę zwraca na siebie wzrok ciekawskich.
Najlepszym rozwiązaniem jest na stałe zapanować w kronikach plotkarskich poczytnych czasopism – tak jak uczyniły to m.in. Britney Spears czy Paris Hilton.
„Plotka pozwalała naszym przodkom poznać „prawdę” na temat innych ludzi, poznać ich intencje bez pośredniego kontaktu”25. Dzięki plotkom jest się bliżej idola.
Można wyróżnić dwa rodzaje celebrytów: pierwsi to ci, którzy występują w mediach ze względu na swojąa profesję: praca w telewizji jest wykonywanym przez
nich zawodem; druga grupa to celebryci, którzy „sprzedają swoją osobowość, by
przyciągnąć widzów i sprzedać komercyjne produkty” (Robbins, 2008: 27). Z kolei
status celebryty można osiągnąć na cztery możliwości. Po pierwsze, można stać się
celebrytą ze względu na swoje urodzenie lub związki pokrewieństwa – wielu z celebrytów ma znane rodziny – tzw. status przynależności (ascribed) (Godzic, 2007:
49) – celebutantki i WAG’sy26. WAG’s to sformułowanie dotyczące tylko kobiet,
których partnerzy, narzeczeni lub mężowie są dobrze usytuowani i znani z uprawianej dyscypliny sportowej; najczęściej sformułowanie to dotyczy partnerek piłkarzy. Nie pojawiło się adekwatne określenie na mężczyzn będących partnerkami
znanych sportsmenek. Powodem jest z pewnością skala zjawiska, gdyż kobiety odnoszące sukces zawodowy (sportowy) z reguły szukają mężczyznę spełnionego zawodowo, który ma własne dochody i osiągnięcia. Według definicji podanej w Gender bias in World Cup 2006 coverage: The men still don’t get it, WAG’s to termin
nadany przez media żonom i dziewczynom piłkarzy. Ich cechy charakterystyczne
24
25
26

K. Jaklewicz, (Un)reality show, http://emigracyjny.blog.polityka.pl (dostęp: 12.02.2008).
K. Jaklewicz, (Un)reality show, http://emigracyjny.blog.polityka.pl (dostęp: 12.02.2008).
Wife and Girlfriends – żony i partnerki znanych postaci.
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to: „są seksowne i atrakcyjne, zdarza się im być modelką (topless), celebrytą czy
tancerką erotyczną, z reguły jest blondynką, zapewnia moralne wsparcie i zaspokaja seksualne potrzeby heteroseksualnych piłkarzy, angażuje się w chodzenie po
sklepach i imprezowanie, w minimalnym stopni zainteresowana jest piłką nożną,
konkuruje o zainteresowanie publiczne, medialne, uwikłana jest w konflikty z innymi żonami i dziewczynami (z własnej grupy lub z WAG’s z innych krajów)”27.
Druga możliwość to status uzyskany (achieved), który jest efektem własnej ciężkiej
pracy, talentu czy urody. Ten typ celebrytów nie jest wspierany przez dobrze znaną
rodzinę (Gabler, 2001). Trzeci rodzaj to status celebryty jako zjawiska przypisanego (attributed) (Godzic, 2007: 49), który nieodzownie związany jest z ekspansją mediów i tworzeniem teflonowych gwiazd (Melosik, 2007) czy to za pomocą
programów reality show (celebreality) (Godzic, 2007: 51), czy przy udziale tabloidów (celetoid) (Godzic, 2007: 50). Czwarta możliwość to wykreowanie celebryty
za pomocą Internetu (tzw. sieciowi celebryci). Wśród nich z kolei wyróżnimy tych
wykreowanych odgórnie przez firmy i portale oraz wykreowanych oddolnie przez
społeczności internetowe28. Kult celebryty stał się swego rodzaju społecznym fenomenem dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, który ściśle jest związany
z znanymi jednostkami, ich uwielbieniem, mający znamiona religijności29. Zjawisko celebrytyzmu było znane już w starożytności, jednakże silna inwazja mediów,
coraz liczniejsze czasopisma i stacje telewizyjne, łatwość dostępu do Internetu spowodowała, że nasiliło się na przestrzeni ostatnich lat (Robbins, 2007: 23), tym bardziej, że media promują ich jako ucieleśnienie amerykańskiego snu, którzy z dnia
na dzień z pucybuta zamienili się w milionera (Robbins, 2007: 34).
Niedawno pojawił się nowy termin: celebutante. Określenie to jest używane
w stosunku do młodych kobiet pochodzących z bogatych rodzin, którymi silnie
interesują się media, głównie ze względu na dobrobyt i styl życia, takich jak wspomniana już przez mnie Paris Hilton, Nicole Richie czy Kim Kardashian30. Słowo
to jest połączeniem dwóch innych: celebryta i debiutant. Termin celebutantka
pojawiał się w 1939 roku, kiedy to Walter Winchell opisał znaną imprezowiczkę i zarazem bostońską debiutantkę B. Fraizer, po tym jak znalazła się ona dzięki
swojemu stylowi życia na okładce czasopisma Life w 1938 roku (Robbins, 2007:
16–17). Celebutante jest młodą kobietę, z reguły mającą ukończone osiemnaście
lat życia i pochodzącą z dobrze usytuowanej rodziny. W środowisku pojawia się na
tak zwanych balach debiutantek, na których jest przedstawiana jako potencjalna
27
Gender bias in World Cup 2006 coverage: The men still don’t get it, http://mediaasiaconference.
humanities.curti.edu.au/pdf/Wong%20Shiau%20Ching.pdf (dostęp: 12.05.2011).
28
P. Siuda, O roli oraz znaczeniu sieciowych celebrytów w społeczności internautów (część 1),
http://piotrsiuda.pl/2009/02/o-roli-oraz-znaczeniu-sieciowych.html (dostep: 30.03.2011).
29
http://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_celebrity (dostęp: 07.04.2010).
30
http://en.wikipedia.org/wiki/Celebutante (dostęp: 07.04.2010).
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kandydatka na żonę31. „Celebutantka jest celebrytką, która „jest znana z tego, że
jest znana” lub ze względu na status społeczny/dziedziczenie przekształciła się
w celebryta i powszechnie przedstawiana jest mediach jako It Girl dwudziestego
pierwszego wieku” (Robbins, 2007: 4). Celebutantki ucieleśniają status It Girl: zdolność posiadania urody, dobrą budowę ciała, styl i odpowiednią postawę, tak samo
jak mieć zdolność do pojawiania się i przebywania w odpowiednim towarzystwie
i we właściwym miejscu (Robbins, 2007: 5). „Celebutantki to dziewczyny przyciągające spojrzenia mediów. Charakteryzujące się raczej niskim wykształceniem
i skupianiem uwagi mediów na ich szybkich i spektakularnych ślubach i jeszcze
bardziej widowiskowych rozwodach. Są to z reguły młode kobiety, których sytuacja finansowa jest bardzo dobra, ponieważ ich styl życia to wydawanie pieniędzy,
imprezowanie, pociąganie za sobą tłumów fotoreporterów, bywanie na czerwonym dywanie i bycie swego rodzaju wydarzeniem medialnym” (Robbins, 2007: 5).
Zresztą celebutantki bardzo często dbają o to, by media były wszędzie tam, gdzie
one. Nawet w sytuacjach, kiedy ich obecność spowoduje serię mało pochlebnych
komentarzy – w myśl zasady: „nieważne, co o tobie mówią, ważne, że mówią. Ich
sława nie pochodzi z zachowań, które można by uznać za właściwe, ale raczej ze
względu na wywoływane przez nie skandale. Imprezowe ekscesy, zapraszanie kamer do swojego domu, seks taśmy, publiczne pranie brudów to styl życia celebutantek. Najlepsze i najbardziej znane z nich mają na swoim koncie również pobyt
w więzieniu oraz jazdę samochodem pod wpływem alkoholu” (Robbins, 2007: 5).
Lista codziennych obowiązków celebutantki jest długa. „Zdarza się również, że celebutantki nierzadko występują w programach typu reality show, zwłaszcza w tych
typach programów, w których nie trzeba wyróżniać się żadnego rodzaju talentem
jak np. aktorstwo czy śpiew” (Robbins, 2007: 5). Nie obawiają się występów w programach, które w jakiś sposób mogłyby zaprzeczyć wizerunkowi panienki z dobrego domu. Decydują się więc często na występy w programach typu gwiazdy na
odwyku i jemu podobnych. Uczestnictwo w programie gwarantuje spopularyzowanie gwiazdy, a dla osób ze świata show biznesu, których gwiazda już przyblakła,
jest to świetna okazja by odświeżyć pamięć o sobie w świadomości telewidzów
(Robbins, 2007: 5).
„Młode (zawsze dwudziestoletnie), modnie ubrane, wiecznie imprezujące
dziewczyny, które przynależą do społeczności klasy wyższej i spodziewający się
rodzinnej fortuny” (Robbins, 2007: 15). Jak zauważa Lowenthal, ich cechą charakterystyczną jest również „sfera konsumpcji i zorganizowany czas wolny” (Robbins, 2007: 15). Mair uważa, że celebutantki to nowy gatunek kobiet zamieszkujący Los Angeles lub Manhattan, którym powodzi się dobrze finansowo. Adres
31
J.S. James, What is a Celebutante?, http://www.wisegeek.com/what-is-a-celebutante.htm
(dostęp: 30.03.2011).
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zamieszkania ma znaczenie, gdyż kształtuje osobowość, wychowuje w konkretnym klimacie (Robbins, 2007: 16). W związku z tym celebutantki można podzieli
na dwie grupy: pierwsza z nich pochodzi z bogatych rodzin; druga to młode kobiety, które w dzieciństwie dorobiły się fortuny na przykład grając w filmach, tak
jak Lindsay Lohan, a które w latach wcześniej dorosłości słyną przede wszystkim
z imprezowego stylu życia (Robbins, 2007: 16). Drugi podział jest dziełem Weinberga, który wyróżnił dwa rodzaje celebutantki ze względu na miejsce zamieszkania i specyfikę zachowań: na Zachodnim Wybrzeżu króluje styl wypromowany
przez siostry Hilton; na Wybrzeżu Wschodnim wzór zachowań celebutantek jest
bardziej wyważony, a jego przedstawicielką jest córka byłego prezydenta G.W. Busha (Robbins, 2007: 74–75).
Po śmierci księżnej Diany nachalność mediów w zdobywaniu informacji
o szczegółach prywatnego życia gwiazd spotyka się z brakiem uznania społecznego32, chociaż debata, czy osoby publiczne mają prawo do prywatności, nadal
jest otwarta. Argumentami za są: „każdy ma prawo do prywatności, także celebryci; naruszenie prywatności jest specjalnym rodzajem szkody (…), odpowiedzialność czasopism nie jest zagrożona przez wytrzymalsze prawo własności;
to co leży w zasięgu zainteresowania społecznego, nie jest tym samym, co interes publiczny; ingerencja prasy w życie prywatne deprawuje społeczeństwo”33.
Jednak są również zwolennicy dostępu do informacji z życia prywatnego osób
znajdujących się na świeczniku. Swoje stanowisko argumentują czterema punktami: „ludzie mają prawo znać tych, którzy sprawują nad nimi władzę; prawo do
prywatności zabije dziennikarstwo śledcze; pierwotna prawna potrzeba stanie
się drakońska lub nieefektywna; celebryci, którzy są eksploatowani w mediach
to uczciwa gra”34. W pewnym sensie do stanowiska tego przychylają się również
sami celebryci oraz postaci publiczne (chociaż nie tylko), którzy dzielą się swoimi przeżyciami i emocjami przy użyciu najnowszych metod masowej komunikacji, na przykład portali społecznościowych. Szczegółowej analizy wpisów na
Twitterze dokonali naukowcy z uniwersytetu w Edinburgh. Zauważyli oni pewną tendencję, iż politycy interesują się z reguły jednym tematem i ten w szczególności jest najczęściej poruszany, a wypowiedzi ich mają zdecydowanie nieemocjonalny charakter. Dla mężczyzn zarejestrowanych na Twitterze kolejność
najważniejszych osób w ich życiu jest następująca: matka, żona, dzieci35. Jednak
niezależnie od płci i funkcji społecznej w Internecie pojawiają się wszelkiego
32

Public figures have a right to a private life, Intelligence2 (dostęp: 03.09.2010).
Public figures have a right to a private life, Intelligence2 (dostęp: 03.09.2010).
34
Public figures have a right to a private life, Intelligence2 (dostęp: 03.09.2010).
35
Who are the happiest celebrities on the planet? University of Edinburgh, Business School,
http://www.business-school.ed.ac.uk/_/data/assets/pdf/_file/0011/22124/who-are-the-happiest-celebrities-on-planet.pdf (dostęp: 15.04.2011).
33
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rodzaju informacje o zawodowym, ale i coraz częściej prywatnym charakterze.
Ten sam zabieg stosują wszelkie inne media. Celem mediów promujących celebrytów jest fałszywe pokazanie ich jako zwykłych ludzi, by fani mogli czuć się
blisko nich, być z nimi związani, utożsamiać się z nimi. Celebryci są produktem sprzedającym konkretne towary, usługi i marzenia, promujące konkretny
styl życia, a zainteresowane ich losami społeczeństwo ma nabywać reklamowane przez swoich idolów dobra (Robbins, 2007: 33). A że najlepiej sprzedają się
skandale i plotki [które – O. M.-L.] są zaraz po stylu życia i konsumpcji tematami poruszanymi w kontekście celebrytów i celebutantek (Robbins, 2007: 35), to
media korzystają z ich wizerunku. Jak zauważa Dyer, celebryci są kulturowym
i społecznym produktem (Robbins, 2007: 28). Zresztą we współczesnej kulturze
popularnej celebryci zyskali status eksperta kulturowego autorytetu (Robbins,
2007: 23). W swoim artykule dla czasopisma „Avenue” Jill Kargman, autorka
i społeczna komentator nowojorskiej socjety z East Side, dochodzi do wniosku,
iż współcześni celebryci pełnią swego rodzaju funkcję arystokracji znajdującej
się ze względu na posiadany majątek na świeczniku, którą społeczeństwo może
obserwować i wzorować się na niej (Robbins, 2007: 115). Pseudogwiazdy i celebryci również stają przed coraz bardziej wymagającym zadaniem – w jaki sposób zwrócić na siebie uwagę mediów i zwiększyć swoją popularność: skandal
seksualny, pokazanie ciała, obnażenie duszy – to wszystko już zdecydowanie za
mało. Sława to bardzo skomplikowane zjawisko, niektórzy pracują nad nią latami i umierają w zapomnieniu, by dopiero po latach potomkowie mogli odkryć
dzieło danego artysty, inni przeżywają całe swoje życie w blasku reflektorach,
ale gdy kondukt pogrzebowy się rozejdzie, zanika też pamięć. Są jednak i tacy,
którzy „są sobą, nie Kubą Wojewódzkim i nie Dodą” 36, jednak, niestety, to bycie
sobą często wiąże się z głupotą, próżnością i z tym, czego unikał ideał self made
mana – Benjamin Franklin – rozmowami o niczym. Dziś sławę można zyskać
w sposób, którym na życie zarabiają kurtyzany – prostytuując się i to dosłownie.
Przykłady można mnożyć i to nie tylko amerykańskie, ale, niestety, i polskie.
Dużo ciała, mało treści i gwiazda show biznesu typu celebry gotowa, a trzeba
pamiętać o jeszcze jednym aspekcie – celebryci występujący w telewizji nabierają
mocy wpływania na losy widzów (Powell, Prasad, 2007: 66). Do czego więc służą
celebryci37, skoro ich zasadność mediach ma tak płytkie fundamenty?
− Doskonale aktywizują sprzedaż – osoby znane z tego, że są znane ubierają
się, przemieszczają, jedzą, piją i bywają, a to oznacza, że swoją osobą reklamują konkretne marki. Jak wykazują badania, w znaczący sposób propagują i po36

Piosenka Grupy Operacyjnej Bądź sobą.
Do czego służą celebryci?, http://clienting.blox.pl/2011/02/do-czego-sluza-celebryci.html
(dostęp: 30.03.2011).
37
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pularyzują też operacje plastyczne38. Według modelu McCrackena odbiorca sam
oddolnie nadaje znaczenie produktowi, w związku z czym może on być wszystkim.
Oczywiście nie dosłownie, gdyż pewne określone produkty kojarzą się z określonymi znaczeniami. Rola specjalistów od marketingu lub w przypadku osób od
wizerunku jest odpowiednie zaprezentowanie klienta, by ten kojarzył się z określonym znaczeniem39.
− Służą jako bodziec pobudzający konsumpcję mediów – w wszelkiego rodzaju
mediach pojawiają się informacje o celebrytach, a rządni sensacji widzowie czytelnicy i widzowie wyrażają chęć zapoznania się z nimi.
− Są doskonałym katalizatorem ludzkich, emocji, frustracji, kompleksów – zamiast skupiać się na problemach osobistych, fani celebrytów mogą zapoznać się
trudnościami gwiazd.
− Poza tym, jak zauważa Glaber, celebryci są swego rodzaju społeczną rozrywką (Gabler, 2001).
Pod tą krótką odpowiedzią o społecznej przydatności celebrytów można przeczytać komentarz antykonformisty: „Celebryci to współcześni święci. (…) Mechanizm jest ten sam jak w przypadku średniowiecznych Świętych. Wybrańcy spośród milionów (…), którzy dostąpili Łaski. Wzór dla pospólstwa. Niedościgniony
wzór, warto dodać. W średniowieczu mało kto wierzył, że zostanie świętym, ale
każdy niemal chciał takim być. Ludzie mieli się na nich wzorować i robili to” (Gabler, 2001). Inny uczestnik dyskusji zauważa, że „celebryci wypełniają niektórym
pustkę i brak ich własnego życia; nie mam telewizora, nie oglądam szmatławych
periodyków, nie interesuje mnie, kto co powiedział, jakie nosił ciuchy, czym jeździ etc. etc.; oni są za to opłacani, w gotówce i towarach – czysta reklama; tylko zrozumienie tego wymaga pewnej refleksji, nie każda/y jest do tego zdolna/y”
(Gabler, 2001). Zastanawiając się nad wpływem celebrytów na życie ich fanów,
można dojść jeszcze do kilku innych wniosków. Z jednej strony celebryci swoimi
działaniami mogą zachęcić do działań społecznie użytecznych, takich jak honorowe krwiodawstwo, wspomaganie wszelkiego rodzaju fundacji, picia mleka, dbania
o zdrowie etc. Z drugiej – chcąc się wyróżnić, przyjmują filozofię ekstrawaganckiego sposobu bycia, który wiąże się ze złym gustem i wulgarnym językiem.
Eric Schulman na podstawie obserwacji doszedł do wniosku, iż można dokonać obiektywnego pomiaru popularności za pomocą internetowej wyszukiwarki Google. Według jego założeń celebryci są znani przede wszystkim z imienia.
Istotnym więc elementem mierzenia polarności danej gwiazdy jest ustalenie przez
38

Celebrity Influence on Plastic Surgery Landmark Worldwide Survey of Leading Plastic Surgeons Jolie, Kidman, Anderson, Loren, Bundchen, Pitt, and Clooney Favored, http://clienting.blox.
pl/2011/02/Do-czego-sluza-celebryci.html (dostęp: 30.03.2011).
39
M. Awdziej, J. Tkaczyk, Wspieranie produktu wizerunkiem znanej osobistości, http://marketing.rynkologia.home.pl/flush.php/l_id/81/l_plik/celebrity.pdf/ (dostęp: 12.06.2011).
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Google kolejności pierwszego imienia (Google First Name Rank – GFNR). Po
wpisaniu konkretnego imienia i nazwiska (autor tekstu podaje za przykład B. Clintona) wyszukiwarka podaje strony internetowe, na których można znaleźć informacje o poszukiwanej osobie, chociaż mogą i pojawiają się wśród nich informacje
o innych osobach noszące to samo imię, ale inne nazwisko. Tak więc Schulman
stworzył Indeks Celebryty (CI) na który składa się:
Procent populacji noszący dane imię
Log ( ------------------------------------------------ × stała)
Twój GFNR

Indeks celebryty jest zależny od kraju: ogólnie dana postać może zajmować
inne miejsce w rankingu w Stanach Zjednoczonych i inne na przykład w Polsce
czy Indiach (Lampart, 2005).
Celebryci i celebutantki w społeczeństwie pełnią swego rodzaju misję edukacyjną polegającą na przekazaniu swoich mądrości: jak żyć, w co się ubierać i jak
o siebie dbać (Robbins, 2007: 93). Palmer określił, że „jest to styl życia generowany
przez programy reality shows” (Robbins, 2007: 75). Zainteresowanie medialnymi
osobowościami spowodowane jest faktem, iż ich życie jest ciekawsze niż przeciętnego człowieka, to ciekawa odmiana od prozy życia, będąca swego rodzaju niezwykłą wycieczką w inny, lepszy świat. Poza tym mają potężną władzę kreowania
postaw i kształtowania opinii społecznej. I tak jedna z najbardziej znanych osobistości telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych – Oprah Winfrey spopularyzowała
nie tylko literaturę40, ale i młodego demokratę, który w maju 2007 roku pojawił
się w jej programie. Mowa tu o Baracku Obamie, którego popularność znacznie
wzrosła dzięki rozmowie z dziennikarką (Garthwaite, Moore, 2008: 2).
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Instant Fame – Identity of a Celebrity and a Celebutant
Summary
This article is dedicated to one of the two types of success that can be distinguished in the
United States. In today’s world there are two types of it: the success of educational and media
success. The first one is related to the diligence and devoted years to get a diploma, the other in
most cases, has the power of instant gratification. The first one usually paid with great effort,
which allows for cutting coupons, depending on the effort devoted to him, the second like a lit
match quickly flashes lights up briefly and quickly walks away into oblivion. The modern world
is the idea of instant culture, according to which everything is to play here and now, where the
expectation is to be an unnecessary element of reality and immediacy of the current diktat. This
is also to be a success – spectacularly quickly achieved best by the way, almost casually. The
purpose of this paper is to present the phenomenon of instant success manifested in the person
of celebrities and celebutante.
Being a celebrity and gaining fame was identified in the past years of hard and persistent
work, hours of training and sacrifices. Behind the scenes world opened before an adept of the
actors, singers, etc., in the first place you had to deal with a local audience and gain its approval.
Today, largely create media fame, but not in the logic of giving effect to explain, so it is difficult
to identify the criteria that will guarantee success. It should be noted that having talent is not
mandatory to gain fame. This new type of pseudogwiazdy referred to as a celebrity.
Celebrities are not distinguished by anything in particular, do not have your account any
significant achievements, but these are the characters who dominated the glossy magazines
spreads. D.J. Boorstin developed the definition, according to which celebrity is produced event,
devoid of value. Celebrity is so widely recognized person in society and culture that is gaining
great interest in the media, often found in various types of entertainment and renowned for its
exaggerated personality.
Characters are an important part of pop culture. Almost every day there is a stage show
business, someone who wants to take possession of it, throw all away and become famous overnight. Some acquire this goal, such as Britney Speras, Justin Biber, M. Cirus and although you
can not be a fan of their talents, they are the people who through their perseverance and hard
work have achieved success in life. But there are heroes in public life who have taken up out
of nowhere and do not know why the media in general were interested in them. According to
N. Gabler , to become a modern star (celebrity) you need to have is the support of the media,
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which create specific characters – if a character is being made into a star, is in the minds of
members of the media actually will happen.
D.J. Boorstin was an observer formation of celebrity worship, so treat new quality of stars
with suspicion and distance as another media product. As noted by K. Robbins, D.J. Boorstin theory can be applied to J. Baudrillard’s simulacrum assumptions. This is what has been
destroyed and the real lost in hyper-reality. Meanwhile, N. Gabler not seen as a sign of the
degradation of celebrity culture, but as another media product. Celebrity are these people in
his public life, the photographers whose pictures they hunt. This is what makes some people
become celebrities and others do not is a fact, and the ability to sell their stories, raising interest
in others. Some people may be famous, but they have no history. D. J. Boorstin his concept of
celebrity based on the example of Lindberg, the famous aircraft designer. He became a celebrity
because of his public appearances. N. Gabler argues that the designer has become a celebrity because he had to tell his story that others want to hear. However, as the author of the text notes, it
does not have to be a true story, just a bunch of rumors and misunderstandings. In general, the
term is used in relation to persons who are in a very fast way to gain their fame. We can say that
celebrities are the product of the culture of instant, which is expected to result in a rapid pace.
This is no longer the cult of individual achievement, but in the world of gossip, false information
by which the tabloids, paparazzi and gossip web sites have something to deal with. Selling this
is a term that applies to this type of actions. It means that an individual gives up integrity, the
integrity of their personality, morality, and of the issues important to her in exchange for money
or success (however defined). It is doing something in spite of himself, swim with the current,
sometimes conformist attitude.
Celebrity status can be achieved in four opportunities. First, you can become a celebrity
because of his birth or the ties of kinship – a lot of celebrities are known to the family – the
so – called. Membership status (ascribed) – celebutante and WAG’s. WAG ‘s the wording for
only women whose boyfriends, boyfriends or husbands who are well – off and well – known
in the sport practiced, usually formulate players involved partners. The second option is the
status obtained (Achieved), which is the result of their hard work, talent and beauty. This type
of celebrity is not supported by a well – known family. The third type is the status of a celebrity
as a phenomenon attributable to (Attributed), which is necessarily connected with the expansion of the media and the formation of stars and Teflon is a reality TV programs (celebreality)
and with the participation of the tabloids (celetoid). The fourth option is to create a celebrity via
the Internet so – called Web – based celebrities. Among these , in turn, the created arbitrarily
distinguish those companies and portals, and the created from the bottom up by the Internet
community.
The cult of celebrity has become a kind of social phenomenon of the twentieth and twenty
– first century, which is closely associated with known units, their praise, with signs of religiosity. Penomenon of the phenomenon of celebrity is known since ancient times, but the strong
invasion of the media, an increasing number of newspapers and television stations, ease of access to the Internet has caused the phenomenon intensified in recent years, especially since the
media promote them as the embodiment of the American dream, who on on the day of rags
turned into a millionaire.
New term that appeared recently is Celebutante. The word is a combination of two others: celebrity and debutante. The term used in relation to young women from wealthy families, which strongly interested in the media, largely due to the well – being and lifestyle.
Actually celebutante as well as celebrity is known for it’s famous for. This term can be applied
to such persons as already mentioned by me P. Hilton, Richie N. and K. Kardashian. The term
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celebutantka appeared in 1939, when W. Winchell wrote famous party girl and at the same
time the Boston newcomer B. Fraizer, after it was thanks to his lifestyle on the cover of Life
magazine in 1938. Celebutante word is a combination of the words celebrity and debutante,
which should be understood as a young woman, usually having completed eighteen years old
and comes from a well located family. The environment appears in the so – called debutante
balls, which is presented as a potential candidate for a wife.
Celebrities and celebutante in society play a kind of educational mission involving the
transfer of his wisdom: how to live, what to wear and how to take care of yourself. Palmer has
determined that it is a way of life generated by reality TV programs. Media personalities of interest due to the fact that their lives are more interesting than the average person, it’s an interesting change from the prose of life, which is kind of an unusual journey into another better world.
Besides, they have the power to create powerful attitudes and shaping public opinion.
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Article examines the occurrence of professional stress among academic
teachers (postgraduate students), doctors and policemen particularly exposed to intensive influence of stressful impulses for social character of the
functions they perform. Basing on the literature of object, author enriches
the analysis with his own findings. In first instance he defines the notion of
stressors and then he tries to find and make them up in the form of specific
threats, adequate for each of the above mentioned professional groups. His
analysis is extended by the aspect of professional transformations taking
into consideration their social-cultural conditions. Thanks to it the author
shows the existence of relationship not only between the age of respondents and susceptibility on stress but he underlines as well how important
place in human&#x2019;s needs hierarchy takes the professional job. Frustration, fear, tension and anxiety destructively influence the psychical form
of an individual effecting in negative consequence defined by the hereby
article as a professional burnout.

Praca zawodowa może w znacznym stopniu urozmaicić życie człowieka i dostarczyć mu wiele satysfakcji. Pozytywnie skorelowana z intersubiektywnymi
przekonaniami i predyspozycjami człowieka, stwarza warunki do samorealizacji i rozwoju kreatywności. W ujęciu Jana F. Terelaka stanowi „zespół czynności,
wewnętrznie spójny, który zmierza do wytworzenia dóbr lub usług zaspokajających potrzeby własne i innych ludzi” (Terelak, 2007: 21). Jak wskazują dane
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empiryczne, człowiek poświęca na pracę „około 25% aktywności życiowej”, na
podstawie czego można wnioskować, że zajmuje ona wysoką pozycję w hierarchii
egzystencjalnych potrzeb. Niestety, bardzo często jej nieodłącznym elementem
staje się stres. Zaburzenie równowagi pomiędzy „pracą a możliwościami pracownika” implikuje szereg negatywnych bodźców, odbierając tym samym jednostce
poczucie kontroli i sprawstwa. Dodatkowe źródło obciążenia warunkuje wykonywanie zawodu o charakterze społecznym (Majchrzak, 2011: 137). Uwzględniając powyższe kryteria, analizie poddane zostaną grupy w szczególności narażone
na oddziaływanie stresorów: nauczyciele akademiccy (doktoranci), lekarze oraz
policjanci.

Metodologia badań własnych
W artykule posługuję się materiałem badawczym pozyskanym na potrzeby pracy
magisterskiej (Judzińska, 2013). W badaniu wzięło udział sześć osób w konfiguracji kobieta – mężczyzna, w każdej z trzech grup zawodowych: dwoje doktorantów pracujących na uczelniach wyższych o profilu humanistycznym, dwoje lekarzy pracujących na oddziale ratunkowym oraz dwoje policjantów o charakterze
dzielnicowego. Wszyscy respondenci byli w wieku od 28 do 33 i mieszkali w różnych miastach na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Celem ogólnym badań było poznanie strategii radzenia sobie ze stresem w życiu zawodowym stosowanych przez doktorantów, lekarzy i policjantów.
W pracy posłużono się metodą indywidualnego studium przypadku „polegającej
na analizie jednostkowych losów ludzkich” (Pilch, Bauman, 2010: 78). Pozyskany
w ten sposób materiał empiryczny stanowił istotne źródło wiedzy na temat psychologiczno-fizycznego funkcjonowania respondentów, stwarzając jednocześnie
możliwość dokonania diagnozy na temat badanego zjawiska. Posługując się analizą jakościową, będącą (jak większość oddziaływań empirycznych) „interwencją
w badaną rzeczywistość”, dążono do uzyskania „wglądu” w środowisko osób badanych, by móc w szerszym kontekście rozpatrywać problematykę radzenia sobie
ze stresem (Flick, 2011: 200). Jako technikę badawczą zastosowano indywidualny
wywiad pogłębiony. Przyjął on postać częściowo ustrukturyzowaną. Taka forma prowadzenia wywiadu pozostawiła więc szeroki zakres swobody oraz metodologiczną elastyczność w formułowaniu zagadnień, szczególnie interesujących
z analitycznego punktu widzenia. Zwiększony obszar oddziaływań badawczych
stworzył możliwość pogłębienia w szczególności tych danych empirycznych, które
stanowiły istotny wymiar dla osoby badanej i nierzadko były nacechowane również ładunkiem emocjonalnym. Pytania zadawano zgodnie z kontekstem prowadzonej rozmowy. W ten sposób informacje zostały pozyskane w sposób bardziej
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naturalny i demokratyczny, nie godząc tym samym w podstawowe prawa jednostki
(Łobocki, 2003: 266–267). Uzyskany obraz miał charakter połowiczny i ograniczał
się wyłącznie do sześciu przedstawicieli analizowanych profesji. Mając zatem świadomość, że zinterpretowanych danych nie można poddać generalizacji do całej
populacji doktorantów, lekarzy i policjantów, rozważania prowadzić będę przede
wszystkim na podtawie literatury przedmiotu. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że
wypowiedzi respondentów chociaż w niewielkim stopniu odzwierciedlą naukowy
dyskurs, konstruując spójną wizję rzeczywistości panującej w trzech prezentowanych grupach zawodowych.

Deﬁnicje stresu oraz stresorów
Analizę zjawiska stresu zawodowego należy rozpocząć od wprowadzenia kluczowych terminów celem przybliżenia istniejących zależności oraz mechanizmów
zaburzających harmonijne funkcjonowanie jednostki. Chcąc w sposób efektywny
prowadzić naukowe rozważania, warto przywołać ogólną definicję stresu. W literaturze przedmiotu jest on definiowany jako „psychologiczne i fizyczne obciążenie
lub napięcie wywołane fizycznymi, emocjonalnymi, społecznymi, ekonomicznymi
czy zawodowymi okolicznościami, zdarzeniami czy doświadczeniami, z którymi
trudno sobie poradzić lub które trudno wytrzymać” (Colman, 2009). Rozpatrywany wyłącznie w kontekście zagrożenia zarówno dla sfery cielesnej, jak i duchowej,
warunkuje zaburzenie mechanizmu homeostazy. Uwzględniając interdyscyplinarny charakter bodźców, za pomocą których jest wywoływany, można przypuszczać,
że sukcesywnie obniża zdolności adaptacyjne jednostki.
Niepodważalny jest fakt, że wyzwolenie w organizmie reakcji stresowej musi
być wywołane określonym czynnikiem. Owym bodźcem powodującym zachwianie równowagi wewnątrzustrojowej są stresory. To one pozwalają odróżnić przyczynę stresu od jego skutków. Stresory pojawiające się w życiu człowieka są bardzo
zróżnicowane, przede wszystkim pod względem natężenia oraz źródła ich pochodzenia (Sheridan, Radmacher, 1998: 208). Jak podkreśla Marek Jarosz, „stresor
i sytuacja stresowa używane są na ogół zamiennie jako terminy jednoznaczne
i będące nazwami czynników wywołujących stres lub inaczej stanu stresu. W tym
ujęciu sytuacja stresowa oznacza więc czynniki zewnętrzne, zespół warunków,
a zgodnie z powszechnie niemal przyjętym stanowiskiem, czynniki zewnętrzne są
rozpatrywane przy uwzględnieniu tego jak jednostka je spostrzega” (Jarosz, 1975:
242). Powyższe bodźce mają synonimiczny charakter i wywołują w organizmie
człowieka ten sam negatywny skutek. Badacz postrzega je jako bodźce pochodzące
ze środowiska zewnętrznego, które są poddawane indywidualnej ocenie podmiotu i zarazem od niej zależne. Z tej perspektywy określa się stopień szkodliwości
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względem jednostki. Z kolei Aron Antonovsky zauważa, że „stresory to wymogi, dla których nie ma gotowych ani zautomatyzowanych reakcji adaptacyjnych,
przede wszystkim rodzą stan napięcia” (Antonovsky, 1995: 42). Autor utożsamia
je z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które wywołują u jednostki stan zaskoczenia, ograniczając tym samym możliwości obronne. Dochodzi więc do znacznego
zwiększenia dyskomfortu w zakresie funkcjonowania ustroju.
W literaturze przedmiotu istnieje wiele propozycji wskazujących na różnorodne konfiguracje bodźców stresowych. Dotyczą one licznych sfer, w ramach których
funkcjonuje człowiek i w dużym stopniu zależą od środowiska, w którym obecnie
się znajduje1. Zgodnie z przyjętym w artykule kierunkiem poszukiwań badawczych weryfikacji zostanie poddany wymiar zawodowy.

Przyczyny stresu w życiu zawodowym
W pracy zawodowej stres mogą wywoływać zarówno komponenty fizyczne, społeczne, jak i indywidualne, charakterystyczne dla danej organizacji pracy. Grażyna
Bartkowiak, powołując się na poglądy Zofii Ratajczak, wymienia przede wszystkim „przeciążenie pracą fizyczną” – kiedy pracownik zostaje obciążony zbyt dużą
ilością zadań do wykonania, co powoduje przeciążenie fizyczne i zdecydowanie
zmniejsza zasób jego siły. W konsekwencji pojawić się może „ogólne przeciążenie
umysłowe” – podczas którego dochodzi do znacznego obniżenia funkcjonowania
intelektualnego. Pogarsza się pamięć oraz koncentracja uwagi. Nadmiar obowiązków, rozumiany jako „jakościowe przeciążenie pracą”, związany jest z wykonywaniem zadań, które mogą być dla pracownika niezrozumiałe, nazbyt skomplikowane. Kluczową rolę w generowaniu bodźców stresowych odgrywa również „presja
czasu” – rozpatrywana w kontekście nadmiaru obowiązków, znacznie utrudnia
realizację zadań w oczekiwanym terminie. Niekiedy może pojawić się przeświadczenie o „monotonii” – kiedy praca staje się nad wyraz przewidywalna i brak
w niej elementu zaskoczenia. Kolejnym źródłem stresu pojawiającym się w życiu
zawodowym zdaniem autorki jest „brak wsparcia społecznego”. Wówczas wykonywany zawód nie spotyka się z aprobatą społeczną bądź akceptacją osób najbliższych. Efektywne zaburzenie wewnątrzustrojowej równowagi może nastąpić także
z powodu „niesprawiedliwego traktowania przez przełożonych” – co odnosi się do
1
Zob. G.S. Everly, R. Rosenfeld, Stres: przyczyny, terapia i autoterapia, przeł. J. Radzicki, Warszawa 1992; Konteksty stresu psychologicznego, red. I. Heszen-Niejodek, Katowice 2002, a tam zwłaszcza:
M. Ledzińska, Stres informacyjny – sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania, s. 27–31; P. Stawiarska,
Zmiany w procesie radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym u osób zdających egzamin poprawkowy
(badania w modelu interakcyjnym), s. 58–63; A. Łuszczyńska, K. Goljan, K. Pietroń, Radzenie sobie ze
stresem, emocje i lokaty uzyskiwane we współzawodnictwie sportowym, s. 100–101.
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zjawiska zwanego potocznie faworyzowaniem ulubionych pracowników, darzeniem ich szczególnymi względami, dyskryminując tym samym pozostałych członków załogi. Autorka, dokonując próby usytuowania owej problematyki w rozległej
perspektywie badawczej, porzuca ideę skonstruowania jednowymiarowego obrazu jednostki przedstawiającego ją wyłącznie w pozycji ofiary. W swoich rozważaniach podkreśla, że bezpośrednią odpowiedzialność za generowanie bodźców
stresowych może ponosić także pracownik. Przyjęcie biernej postawy rozumianej jako „brak wyraźnych osiągnięć w pracy zawodowej” oraz „brak możliwości
współdecydowania” powoduje znaczne obniżenie poczucia kontroli i możliwości
wpływu zarówno w obszarze własnego stanowiska, jak i wobec firmy. Z kolei „brak
uznania społecznego w swoim środowisku pracy” prowadzi do poczucia alienacji
i wyobcowania (Bartkowiak, 2009: 100). Analizując powyższe czynniki stresogenne, można stwierdzić, że Grażyna Bartkowiak większość swojej uwagi poświęciła
komponentom emocjonalnym i interpersonalnym. Zbyt niski poziom wspólnego zaangażowania, międzyludzkiej życzliwości lub ich całkowity brak negatywnie
rzutuje na klimat społeczny organizacji. W konsekwencji może doprowadzić do
(oprócz psychicznego i fizycznego wycieńczenia pracownika) zmniejszenia efektywności i wydajności pracy. Natomiast Maria Katarzyna Grzegorzewska, powołując się na Veroński Model Stresu Tadeusza Marka, prezentuje czynniki stresogenne
towarzyszące życiu zawodowemu, odwołując się wyłącznie do sfery organizacyjnej. Jako pierwszy wskazuje „konflikt ról i niejasności” – który następuje wtedy,
gdy pracownik zobligowany jest do wykonania zadania sprzecznego z jego systemem wartości i przekonań. Niespójność pojawia się wówczas, gdy nie jest właściwe poinformowany o swoich prawach i obowiązkach zawiązanych z pełnioną rolą.
Niebezpieczne staje się także „przekraczanie barier organizacyjnych”. Świadczy
ono o wykraczaniu pracowników poza granice własnych kompetencji, co staje się
równoznaczne z przejmowaniem obowiązków należących do innych osób. W sytuacji, kiedy dochodzi do pogorszenia relacji interpersonalnych w zespole, można
zaobserwować „brak udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących organizacji”.
Owa pasywność zostaje podtrzymywana poprzez „autokratyczny styl kierowania”,
co z kolei destrukcyjnie wpływa na poczucie własnej wartości pracownika, odbierając mu przekonanie o indywidualności i kreatywności. Źródło stresu zawodowego, zdaniem autorki, stanowi również „odpowiedzialność za ludzi”. Należy
bowiem pamiętać, że zasoby ludzkie najtrudniej poddać kontroli, a to z kolei może
implikować u osoby zarządzającej wiele frustracji. „Stosunki interpersonalne, występujące między członkami grupy pracowniczej” również w sposób istotny rzutują na samopoczucie człowieka. Nieprawidłowe relacje, charakteryzujące się przede
wszystkim niskim poziomem współpracy i zaufania, negatywnie wpływają na klimat panujący pomiędzy pracownikami. Jako ostatni czynnik stresu pojawiający się
w życiu zawodowym Maria Katarzyna Grzegorzewska przywołuje „rozwój kariery”,
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z którym nierozerwalnie wiąże się niepewność awansu i zatrudnienia. Pojawiający
się lęk ogranicza efektywność pracy, jej dynamikę, w konsekwencji czego dochodzi
do nieawansowania osób, które na awans zasłużyły (Grzegorzewska, 2006: 29–30).
Poddając analizie omówione powyżej źródła stresu, można sformułować wniosek, że są uwarunkowane czynnikami wywołanymi przez organizację, jak również
predyspozycjami indywidualnymi, którymi dysponuje sama jednostka. Pojawiają
się tutaj dwa poziomy funkcjonowania, które generują reakcje stresowe. Kluczowe
zagadnienie stanowi problem władzy i konsekwencji, jakie niesie za sobą jej sprawowanie. Wywiera to silne piętno na stosunki interpersonalne panujące pomiędzy
całym personelem.
Syntetyczny przegląd elementarnych źródeł stresu pojawiających się w życiu
zawodowym stanowi merytoryczne wprowadzenie w obszar problematyki specyficznej, dotyczącej analizy wybranych jego aspektów. Należy zatem podkreślić, że
wybrani przedstawiciele środowisk naukowych (nauczyciele akademiccy), służb
medycznych (lekarze) oraz mundurowych (policja) są narażeni na intensywne
oddziaływanie bodźców stresowych. Komponentem pełniącym rolę definicyjnego
spoiwa, będącego niejako wspólnym atrybutem osób badanych, jest wysoka ekspozycja na bodźce społeczne, o której wspomniano na początku artykułu. W przypadku braku adekwatnych metod radzenia sobie z tego typu napięciem może pojawić się „chroniczny stres emocjonalny”, charakterystyczny dla działań, „których
wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi”, a więc przede w takich zawodach, jak:
(…) nauczyciele akademiccy, lekarze, policjanci” (Terelak, 2008: 262–263). Zaburzenia w zakresie efektywnej komunikacji oraz brak jasno sprecyzowanych oczekiwań mogą generować stany frustracji i niezadowolenia, tym samym negatywnie rzutując na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki. Ową korelację doskonale
podsumowuje w swoich rozważaniach Iwona Majchrzak. Badaczka podkreśla, że
„negatywne skutki przemian cywilizacyjnych dotykają, przede wszystkim, osoby zajmujące się wykonywaniem tzw. zawodów społecznych, a więc związanych
z kontaktami z ludźmi” (Majchrzak, 2011: 137).

Doktoranci
Pierwszą poddaną szczegółowej analizie grupę, narażoną na wzmożone oddziaływanie bodźców stresowych stanowią doktoranci. Przywołując treść Ustawy
o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 roku, art. 196 doktorantem może być
osoba „która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny” oraz uzyskała
pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Podążając dalej treścią prawnego rozporządzenia art. 197, szczególną uwagę należy zwrócić na charakter
wymagań formowanych wobec tej nietypowej, bo studencko-zawodowej grupy.
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W związku z tym, że badania przeprowadzono w populacji studentów czwartego roku studiów stacjonarnych, analizie poddana zostanie ta część ustawy, która
reguluje niniejsze kryteria. Od doktorantów oczekuje się między innymi „postępowania zgodnego z treścią ślubowania realizacji obowiązującego programu studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych i składania kierownikowi
studiów doktoranckich semestralnych sprawozdań z przebiegu pracy naukowej
(…), odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze ustalonym przez radę
jednostki organizacyjnej”. Doktorant, który w sposób właściwy nie wywiąże się
ze swoich obowiązków, „może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich”2. Należy więc wnioskować, że prawidłowa realizacja owych zadań
uzależniona jest przede wszystkim od predyspozycji indywidualnych kandydata,
związanych z posiadaniem pożądanego pakietu zasobów osobowościowych takich
jak produktywność, samodyscyplina oraz efektywna organizacja czasu. Deficyty
w zakresie powyższych kompetencji mogą w rezultacie prowadzić do odczuwania frustracji, lęku lub niepokoju. Świadomość zbliżających się egzaminów oraz
obrony dysertacji doktorskiej zwiększają presję osiągnięcia sukcesu, wywołując
tym samym napięcie i stres. Świadczyć o tym mogą wypowiedzi osób badanych:
„Praca naukowa, a w szczególności pisanie doktoratu oraz jego obrona – to jest
dla mnie permanentny stres” (kobieta, 28 lat), „Słowo stres kojarzy mi się przede
wszystkim z pisaniem doktoratu” (mężczyzna, 28 lat). Biorąc pod uwagę fakt, że
doktoranci występują niejako w podwójnej roli ucznia-nauczyciela, nie sposób
pominąć pewnego zakresu ich doświadczeń zdobytych w ramach dydaktycznej
pracy akademickiej. Analizowanie źródeł stresu w kontekście owej perspektywy,
wskazuje na daleko idące konsekwencje w postaci formowania się zjawiska wypalenia zawodowego (zob. Sęk, 1996: 9–13).
Jak powszechnie wiadomo, wykonywanie zawodu nauczyciela jest związane
z ekspozycją społeczną, co może wywoływać pewne obciążenia psychologiczno-fizyczne. Autor publikacji Stres zawodowy, przywołując definicję Stanisławy Tucholskiej, podkreśla, że „zawód nauczyciela jest zawodem społecznym, którego nadrzędnym celem jest działanie na rzecz dobra uczniów za pośrednictwem bliskich
kontaktów interpersonalnych, nacechowanych empatią i troską” (Terelak, 2008:
236). Taki sposób zarysowania sylwetki nauczyciela podkreśla prospołeczne i typowo humanistyczne przymioty, które powinny być nieodzownym elementem jego
osobowości. Analizując dalej treść definicji, warto zwrócić uwagę na specyficzny
rodzaj relacji, jaki powinien ukształtować się pomiędzy pedagogiem a uczniami.
Istotę oddziaływań stanowić będą elementy związane z opieką, wykluczając tym
samym wszelką dyrektywność czy sztywności w kontaktach z podopiecznymi.
2

Dz. U. z 2012, poz. 572.
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Osobiste zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności, definiowane w kontekście warsztatu pracy nauczyciela, stwarzają szansę na efektywną współpracę
w atmosferze wzajemnego zrozumienia i akceptacji.
Bez względu na miejsce zajmowane w hierarchii systemu szkolnictwa (szkoły
podstawowe, średnie czy uczelnie wyższe) nauczyciel pełni zróżnicowane funkcje, które mają istotny wpływ na odbiorców jego przekazu (uczniowie, studenci).
Jego postawa stanowi dla większości wzorzec osobowościowy, pełniąc tym samym
„funkcję modelową”. Jako propagator wiedzy pedagog staje się również autorytetem w zakresie dziedziny naukowej będącej przedmiotem jego zainteresowań
badawczych. Realizuje więc „funkcję dydaktyczną” oraz „funkcję instruktażową”. Najbardziej zróżnicowany poziom intensywności oddziaływań odnosi się do
ostatniej funkcji – związanej z wychowaniem. Jej pełnienie proporcjonalnie ulega
zmniejszeniu wraz ze wzrostem poszczególnych szczebli edukacji. Nie oznacza to
jednak, że całkowicie zanika na uczelniach wyższych. Ulega pewnym przeobrażeniom, elastycznie wkomponowując się w realia akademickiej rzeczywistości (Terelak, 2008: 236).
Nawiązując do owych realiów, należy nieco dokładniej przeanalizować główne obszary zagrożeń wywoływane przez stresory, które pojawiają się w pracy
nauczycieli akademickich. Iwona Majchrzak nazywa je „obciążeniami psychofizycznymi”, dokonując zróżnicowania ze względu na aspekt psychiczny i fizyczny. Pierwsza grupa czynników generujących reakcje stresowe ma wymiar psychologiczno-społeczny. Odnosi się do długotrwale utrzymujących się stresorów,
takich jak: „niewspółmierne do wkładu pracy zarobki, cechy i zachowania studentów, nadmierne i sprzeczne wymagania przełożonych, brak środków finansowych na realizację badań naukowych”. Jak wskazuje wypowiedź doktoranta:
„Dochód, który uzyskuję na Uniwersytecie, jest kompromitujący” (mężczyzna,
28 lat). Ograniczone możliwości zmiany niekorzystnej sytuacji oraz niski poziom
poczucia kontroli i sprawstwa podtrzymuje jedynie stan permanentnego stresu.
Podobne konsekwencje pojawiają się w związku z komponentami fizycznymi. Ich
stresogenna specyfika jest związana z niedogodnymi warunkami pracy, takimi
jak: „nadmierne obciążenie głosu i wyższy od dopuszczalnego poziom hałasu”
(Majchrzak, 2011: 138). Autorka, powołując się na wyniki badań Cheryl Trevers
i Cary Cooper z 1993 roku, wymienia i charakteryzuje występujące z największą
częstotliwością obciążenia swoiste dla tej grupy zawodowej. Jednym z nich są interakcje pomiędzy nauczycielem akademickim a studentem. Odnoszą się do zagadnień związanych z poziomem motywacji studentów oraz kwestii dotyczących
utrzymania dyscypliny podczas zajęć. „Studenci bywają czasami złośliwi i przekorni” (mężczyzna, 28 lat). Najczęściej może to być: „agresja werbalna ze strony
studentów, (…) nauczanie studentów, którzy nie mają motywacji do nauki, obserwowanie narastającej agresji wśród studentów”. Kolejnym, niezmiernie istotnym
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czynnikiem generującym pojawienie się bodźców stresowych, są struktury administracyjne uczelni. Dyrektywny i nieelastyczny sposób zarządzania może ograniczać wśród nauczycieli akademickich poczucie kontroli i samodzielności w zakresie podejmowania własnych działań. „Stresem jest brak możliwości odmowy
swoim przełożonym z Uniwersytetu. Pojawia się wtedy frustracja i złość, że całe
swoje życie, zarówno rodzinne, jak i zawodowe (pracuję również w przedszkolu),
muszę zawsze im podporządkować (…). To totalnie dezorganizuje” (kobieta, 28
lat). Destrukcyjny wpływ na kondycję psychiczną ma także „słaba komunikacja
w zespole pracowników, konkurencja między pracownikami”. Zaburzenie względnie trwałej równowagi pomiędzy nienagannym indywidualizmem a zasadą partnerstwa generuje relacyjną przepaść, której podstawowym wymiarem staje się wir
zawodowych zależności. „Najbardziej stresuje, a zarazem irytuje mnie, kiedy mój
promotor nie dotrzymuje terminów związanych ze sprawdzaniem mojego doktoratu (…). A brak doktoratu blokuje dalszy rozwój i robienie kariery. Wtedy mam
wrażenie, że się cofam, nie stoję w miejscu, ale się cofam” (mężczyzna, 28 lat).
Cheryl Trevers i Cary Cooper wymieniają dalej „złe warunki pracy” rozumiane
jako brak adekwatnych do zajęć i liczby osób sal dydaktycznych czy też zbyt duża
liczba studentów podczas spotkań laboratoryjnych. Pojawiają się także trudności
w uzyskaniu etatu. „Małe możliwości awansu, niepewność socjalna” to kolejne
źródła stresu, które w znacznym stopniu mogą ograniczać efektywność pracy nauczycieli akademickich. „Nikt, absolutnie nikt nie jest w stanie dać mi gwarancji,
że po obronie dostanę etat na uczelni. To jest smutne i za razem przerażające” (kobieta, 28 lat). Kreowana w umyśle pedagoga „niepewność socjalna” spowodowana trudnością w uzyskaniu zatrudnienia oraz niskim wynagrodzeniem może powodować frustrację i gniew. „Świadomość, że bycie dobrym wykładowcą nie jest
uwzględniane przy awansie, obniżający się status społeczny zawodu, wysokość
wynagrodzenia nieproporcjonalna do wkładu pracy” to tylko niektóre z czynników wzmagające napięcie i stres. „Dwuznaczność roli” wynikająca z braku jasno
sprecyzowanego zakresu obowiązków i kompetencji a także „świadomość zbyt
słabego przygotowania zawodowego” będzie dodatkowym bodźcem implikującym szereg reakcji stresowych (Majchrzak, 2011: 138).

Lekarze
Treść ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5.12.1996 roku, art. 30, traktuje o specyficznych oczekiwaniach i obowiązkach ciążących na tej grupie zawodowej. „Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka
w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach
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niecierpiących zwłoki”3. Zwraca się więc tutaj szczególną uwagę na wysoki poziom
odpowiedzialności i presji ciążącej na lekarzach. Podejmowane przez nich decyzje
rzutują na zdrowie i życie pacjentów. W mojej grupie badawczej znalazły się osoby
wykonujące zawód lekarza o specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej. Pracują
one w tak zwanych Zespołach Ratownictwa Medycznego, a więc „zajmują się osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na etapie przedszpitalnym” (Bartczak, Bartczak, 2010: 8). Jest to praca, która zarówno w bezpośredni, jak i pośredni
sposób zagraża zdrowiu i życiu jednostki, a jej nieodzownym elementem staje się
stres, niekiedy przejawiający się w bardzo dużym nasileniu. Ograniczone możliwości kontroli sytuacji oraz nieprzewidywalność przebiegu wydarzeń prowadzą do
rozregulowania mechanizmu homeostazy. „Kiedy jedziemy na miejsce zdarzenia,
często odczuwam niepokój. Nie jestem przecież w stanie przewidzieć, co tam zastanę” (kobieta, 33 lata). Obciążające wydarzenia „są związane z wysokim napięciem przeplatanym długimi okresami względnego spokoju, bądź rutyny”. Marzena
Binczycka-Anholcer oraz Piotr Lepiesza wskazują na pewne psychiczne i fizyczne
aspekty zagrożeń w pracy ratownika medycznego, które generują szereg reakcji stresowych. Do najczęstszych zagrożeń kwalifikują takie zdarzenia, jak: „groźba fizycznego uszczerbku na zdrowiu, udział w sytuacjach wymagających szybkiej i trudnej
decyzji medycznej, częsta konfrontacja z zagrożeniem życia, a także obcowanie ze
śmiercią i poczucie bezsilności podczas procesów ratowniczych, powoduje ogromne napięcie emocjonalne i wyczerpanie psychiczne” (Binczycka-Anholcer, Lepiesza, 2011: 457). Istnieją także sytuacje stresowe uwarunkowane specyfiką relacji
oraz wzajemnych zależności pomiędzy współpracownikami. Wówczas brzemię odpowiedzialności spoczywa nie tylko na decyzjach specjalisty bezpośrednio wdrażającego określone procedury ratownicze względem pacjenta. Niekiedy (w związku
z określoną pozycją zawodową) jego oddziaływania muszą podlegać weryfikacji
starszych, bardziej doświadczonych ratowników, dla których sprawowanie takiej
kontroli może stanowić dodatkowe obciążenie psychiczne. Jest to bowiem związane z tak zwaną podwójną odpowiedzialnością. Doskonale obrazuje to wypowiedź
jednego z respondentów: „Zbyt duże przeciążenie pracą, to jest nadmiarem obowiązków związanych poddawaniem pacjenta błędnym procedurom szczególnie
przez starszych asystentów, stanowi źródło stresu (…). Odczuwam wtedy zdenerwowanie, złość, irytację” (mężczyzna, 33 lata). W literaturze przedmiotu istnieje
szereg czynników wskazujących na różnorodność stresorów występujących wśród
analizowanej grupy zawodowej. Jednym z nich jest „specyficzna organizacja pracy”,
a w szczególności system zmianowy, funkcjonowanie w stanie wysokiego napięcia,
podejmowanie niezwykle obciążających i odpowiedzialnych decyzji. Dodatkowym
utrudnieniem intensyfikującym powyższe objawy jest przemęczenie spowodowane
3

Dz. U. Nr 277, poz. 1.

KSE_2(4)2013_s185-206_judzinska.indd 194

2014-06-26 09:12:57

Stres prozą życia – analiza wybranych grup zawodowych w perspektywie zagrażających bodźców stresowych

195

fizycznymi niedogodnościami wynikającymi z tak zwanej pracy w terenie. „Nocne
dyżury potrafią rozregulować mój naturalny rytm funkcjonowania, w szczególności
gdy mamy bardzo wysoką liczbę wezwań” (kobieta, 33 lata). Kolejną grupę bodźców
stresowych stanowią zdarzenia określane jako: „ciągły kontakt z chorobami, traktowanymi jako zagrożenie dla własnego zdrowia, oraz śmiercią”. Brak prewencji oraz
nieprzestrzeganie kluczowych zasad bezpieczeństwa i ostrożności mogą zakończyć się dla lekarza tragicznie. Musi więc on stale podejmować działania zaradcze,
stanowiące barierę ochronną dla swojego życia i zdrowia. Specyficznym źródłem
stresu staje się śmierć pacjenta. Identyfikowana jest z trzema obszarami zagrożeń:
pierwszy ma wymiar „egzystencjalny”, odnosi się do założeń koncepcji ontologicznych, niekiedy wywołując u lekarzy pewnego rodzaju postawę nihilistyczną. Zbyt
powszechna świadomość nieuchronności kresu życia może w znacznym stopniu
obniżać motywację i chęć do efektywnej, pełnej zapału i pasji pracy. Jak podkreśla
respondentka: „Śmierć człowieka nie robi na mnie wielkiego wrażenia. Po prostu
się do tego przyzwyczaiłam. Każdego dnia obserwuję czyjeś odejście” (kobieta, 33
lata). Drugi wymiar dotyczy obszaru kompetencji medycznych, a mianowicie jest
związany z pewnego rodzaju poczuciem odpowiedzialności i winy z powodu utraty
pacjenta. Dochodzi wówczas do odczuwanie tak zwanego „subiektywnego poczucia niepełnej kompetencji czy wdrożenia niewłaściwych procedur”. Ostatni, trzeci aspekt stresogenny jest uwarunkowany koniecznością przekazania informacji
o śmierci pacjenta rodzinie. Okazuje się, że większość lekarzy podczas odbywania
studiów nie zostaje właściwie, a niekiedy w ogóle wyposażona w kompetencje do
przekazywania tego typu informacji (Bartczak, Bartczak, 2010: 10–11). „Na studiach medycznych nie przywiązuje się zbyt dużej uwagi do sposobu regulowania
relacji z pacjentem” (mężczyzna, 33 lata). Brak podstawowych zasobów psychologicznych w zakresie efektywnej komunikacji może implikować szereg stresorów
wywołujących napięcie pomiędzy pacjentem a lekarzem.
Kiedy analizuje się powyższe obciążenia zarówno w wymiarze cielesnym, jak
i duchowym, pojawia się refleksja nad specyfiką osób wykonujących zawód o tak
intensywnej ekspozycji na bodźce stresowe. Powinny one charakteryzować się wysokim poziomem odporności i wytrzymałości psychicznej tak, aby móc (pomimo tak intensywnych obciążeń) rzetelnie wywiązywać się ze swoich zawodowych
obowiązków. Pomimo że niezmiernie trudno jest zhierarchizować i poddać wartościowaniu, które z działań podejmowanych podczas akcji ratowniczej są najbardziej stresujące, okazuje się, że „szczególnie trudna i stresująca jest dla ratownika
medycznego sytuacja, gdy musi podjąć decyzję o rozpoczęciu lub zaprzestaniu pomocy dla pacjenta – poszkodowanego uznanego już za osobę zmarłą”. Przeświadczenie, że życie drugiego człowieka zależy od podjęcia określonej decyzji, wywiera
ogromną presję i nacisk na osobę lekarza. Dodatkowe utrudnienie stanowi nieprzewidywalność sytuacji oraz kondycji poszkodowanego, który na przykład na
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skutek wypadku mógł ulec rozmaitym, niezwykle skomplikowanym obrażeniom.
Lekarzem medycyny ratunkowej powinna być więc osoba niezwykle spójna wewnętrznie, darząca siebie samą zaufaniem, a jednocześnie stawiająca opór negatywnym emocjom (Binczycka-Anholcer, Lepiesza, 2011: 457).
Funkcjonowanie w stanie przewlekłego i długotrwałego stresu związanego
z pracą może przyczynić się do wypalenia zawodowego. Kumulowanie się czynników obciążających, takich jak „błędy, trudności z koncentracją, frustracja, zmęczenie fizyczne, absencja czy negatywny wpływ na życie rodzinne” (Bartczak,
Bartczak, 2010: 11) diametralnie obniża zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych działań. Staje w opozycji do elementarnej zasady przyświecającej etyce lekarskiej, a mianowicie umiejętności empatycznego spojrzenia na osobę pacjenta.
Tymczasem specyficzne objawy wypalenia zawodowego stają w opozycji do owych
wzniosłych założeń, prowadząc do „depersonalizowania i obniżania zaangażowania zawodowego” (Sęk, 2000: 95). Życie w ciągłym napięciu psychicznym, presja
i odpowiedzialność podejmowanych decyzji, a także obciążenia fizyczne związane
z wykonywaniem czynności ratunkowych negatywnie rzutują na kondycję psychiczną oraz fizyczną jednostki.

Policjanci
Ostatnią już grupę zawodową stanowiącą przedmiot analizy są policjanci. Zgodnie
z treścią ustawy z dnia 6.04.1990 roku, art. 1 pkt 1 „tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Jak wskazuje art. 25a. pkt 1, policjantem może więc zostać osoba, która nie
została skazana „prawomocnym wyrokiem sądu” za czyn przestępczy, korzystająca
„z pełni praw publicznych”, posiadająca „co najmniej średnie wykształcenie oraz
zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych
szczególnej dyscyplinie służbowej”, oraz wykazująca zdolność do „zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych”4. Policjanci, którzy wzięli udział w moim badaniu, pracują w wydziale
prewencyjnym, pełniąc funkcję dzielnicowego. Realizacja ich obowiązków związana jest przede wszystkim z „badaniem stanu bezpieczeństwa oraz czuwaniem
nad porządkiem publicznym”. Dzielnicowy „nadzoruje służbę patrolką komendy,
a także ustala zasady, według których mają działać służby prewencyjne z operacyjnymi, aby zwalczać i całkowicie zapobiegać przestępczości. Dba również o bezpieczeństwo i porządek w obrębie terytorium komendy miejskiej oraz zajmuje się
4

DZ. U. Nr 287, poz. 1687.
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procedurą mandatową”5. Przedstawiciele tego rodzaj służb nierzadko podejmują
interwencje w środowiskach patologicznych, o podwyższonym zakresie ryzyka dla
zdrowia i życia funkcjonariusza. Nieprzewidywalność oraz niemożność całkowitej
kontroli określonej sytuacji wzmagają dodatkowo stres i napięcie.
W literaturze przedmiotu istnieje zaskakująco duża liczba materiałów dotyczących czynników stresowych charakterystycznych dla zawodu policjanta. Obawa przed niemożnością ich kompleksowego wykazania może godzić w zasadę rzetelności i reprezentatywności wiedzy eksponowanej przez badacza. Chcą uniknąć
tego typu naukowych pułapek, postanowiłam posłużyć się syntetyczną klasyfikacją dokonaną przez Ninę Ogińską-Bulik. Autorka dokonując podziału stresorów
występujących w życiu policjanta, ograniczyła się do utworzenia siedmiu charakterystycznych grup czynników. Pierwszą z nich stanowią „stresory związane
z relacjami interpersonalnymi w pracy”. Bez względu na to, jaką pozycję zajmuje
w hierarchii zawodowej jednostka, zostaje narażona na konflikt bądź nieporozumienie z partnerem interakcji. Problem może dotyczyć zarówno „niewłaściwych
relacji z przełożonymi, z podwładnymi oraz współpracownikami” (Terelak, 2008:
389). O doniosłości tego zjawiska świadczy wypowiedź respondentki: „Postępowanie przełożonych stanowi dla mnie największe źródło stresu. Naginanie prawa
dla potrzeb policyjnych statystyk oraz nierealne oczekiwania są często nie do zniesienia” (kobieta, 33 lata). Drugą grupę czynników stanowią „stresory związane ze
sposobem wykonywanej pracy”. Odnoszą się przede wszystkim do nienormowanego czasu pracy o charakterze zmianowym. Wymagają więc od funkcjonariusza
dyspozycyjności, umiejętnego podejmowania nagłych decyzji w sytuacjach nierzadko kryzysowych, stanowiących bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub/i życia.
„Istotnym źródłem stresu jest dla mnie częste podejmowanie interwencji wobec
środowisk o zwiększonym charakterze ryzyka, związana z tym nieprzewidywalność ich reakcji względem mojej osoby” (mężczyzna, 33 lata). Kolejnymi, zdaniem
autorki są „stresory związane z równoczesnym funkcjonowaniem w organizacji
i poza nią”. Problem dotyczy w szczególności realizacji określonych ról społecznych oraz poziomu zaangażowania się w te role. Istotny wydaje się tutaj wpływ
pracy na organizację życia prywatnego. Konsekwencją może być np. „utrata niepolicyjnych związków przyjacielskich, niepokój żony o bezpieczeństwo męża, czy
też niemożność zaplanowania wolnego czasu, spowodowana 24-godzinnym systemem pracy i tzw. dyspozycyjnością” (Terelak, 2008: 390). Tego typu utrudnienia
mogą negatywnie rzutować na psychikę funkcjonariusza. Jak podkreśla respondentka: „Kiedy kończę pracę, staram się wdrożyć w inne obowiązki, tak żeby nie
myśleć o tym, co wydarzyło się podczas interwencji (…). Nie zawsze jednak jestem
5
Komenda Miejska Policji, http://www.kmpspsosnowiec.pl/wydzial-prewencji-i-jego-zadania
(dostęp: 28.04.2013).
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w stanie to opanować i wtedy daję upust swojej złości w domu” (kobieta, 33 lata).
Wypowiedź policjantki doskonale odzwierciedla sposób oddziaływania pracy zawodowej na inne sfery egzystencji człowieka. W omawianej klasyfikacji pojawiają
się także zagadnienia związane z „oczekiwaniami społecznymi”. W związku z tym,
że jest to zawód narażony na wysoką ekspozycję społeczną, podlega intensywnej
ocenie formułowanej przez „społeczeństwo, zwłaszcza przez mass media” (Terelak, 2008: 390). Autorka zwraca uwagę na kreowany przez odbiorców wizerunek
policjanta jako osoby stanowiącej wzór cnót i zasad etycznych, charakteryzujący się niezłomnością w zakresie konstrukcji psychicznej i fizycznej. Zdefiniowane oczekiwania obywateli, będące odzwierciedleniem utopijnych wizji o greckich
herosach, całkowicie niewspółmierne do policyjnych realiów, mogą stanowić dla
funkcjonariuszy dodatkowy bodziec stresowy. „Ludzie oczekują od policjanta
podejmowania decyzji, które nie leżą w zakresie jego kompetencji (…). Najbardziej stresują mnie sytuacje, w których policjant staje się arbitrem” (mężczyzna,
33 lata). Kolejny czynnik zaburzający psychiczną oraz fizyczną równowagę policjantów stanowią „stresory związane z pełnieniem ról organizacyjnych”. Odnoszą
się przede wszystkim do wymagań związanych z realizacją określonego zadania,
interwencji. Mogą to być „nadmierne, sprzeczne, niejednoznaczne oczekiwania
i wymagania ze strony przełożonych, zbyt duży stopień odpowiedzialności oraz
zbyt mały udział w podejmowaniu decyzji” (Terelak, 2008: 390). Swoista ambiwalencja postaw oraz niedostateczny stopień świadomości własnych kompetencji
może utrudniać efektywne podejmowanie interwencji. „Źródło stresu stanowią
dla mnie sytuacje, w których nie wiadomo z jaką częstotliwością zadziałać” (kobieta, 33 lata). Istotne stają się również „stresory związane z przebiegiem kariery
zawodowej”, których synonim stanowi słowo niepewność. Często jest to podyktowane brakiem odpowiednich kwalifikacji. Dodatkowym bodźcem zwiększającym intensywność negatywnych emocji są „małe możliwości awansu lub nagród
w pracy”. Siódmą i zarazem ostatnią grupą stresorów występujących w zawodzie
policjanta jest „obowiązujący system prawny”. Porusza on bardzo istotne kwestie
związane z realizacją prawnych wyroków. Zdarza się, że policjanci są zobligowani
do realizacji postanowień sądu, które w ich odczuciu nie hołdują zasadzie sprawiedliwości, w ten sposób godząc również w ich prywatny system wartości. „Zdarzają
się sytuacje, w których uważam, że wyrok sądu jest niesprawiedliwy, zbyt wysoki,
krzywdzący dla tego człowieka. Jednak muszę go wykonać” (mężczyzna, 33 lata).
Dochodzi wówczas do swoistej ambiwalencji postaw oraz do rozdźwięku pomiędzy preferencjami jednostki a wymogami systemowymi. Wcielając się w rolę wykonawców postanowień formułowanych przez wymiar sprawiedliwości, policjanci
stają wówczas przed dylematem moralnym, którego nakaz profesjonalizmu oraz
pełniona służba nie pozwalają ujawniać (Ogińska-Bulik, 2003: 48).
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Analizując zawód policjanta w kontekście wypalenia zawodowego, szczególną uwagę zwraca zjawisko emocjonalnego wyczerpania. Uwzględniając amerykańskie wyniki badań przeprowadzone w latach 80., można zauważyć, że główną
jego przyczynę stanowią zarówno czynniki osobowościowe, czyli niejako wewnętrzne, oraz komponenty zewnętrzne, to jest „kontakty interpersonalne, sama
praca (monotonia przerywana nagłymi niebezpiecznymi akcjami z zagrożeniem
fizycznym), a w głównej mierze jest rezultatem procesów wewnątrz organizacji
(nieadekwatne płace, sztywność zasad, wydziałowy charakter, niekorzystna polityka administracyjna) i sprzeczna pozycja policji w społeczeństwie” (Terelak,
2008: 396). Na podstawie powyższych wyników badań można wnioskować, że
zasadniczą przyczynę wypalenia zawodowego nie stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, ale nieprawidłowe relacje interpersonalne oraz problemy administracyjne. Podobną analizę przedstawia Nina Ogińska-Bulik, według której
„28,5% policjantów prezentuje wysokie nasilenie emocjonalnego wyczerpania,
28,8% depersonalizacji, a 30,6% badanych charakteryzuje się niskim poczuciem
osiągnięć osobistych”. Szczególną uwagę zwraca tutaj komponent psychiczny, ściśle związany z samooceną i subiektywnymi odczuciami jednostki. Można więc
poczynić wnioski, że zadowolenie z wykonywanej pracy warunkuje jej efektywność (Ogińska-Bulik, 2003: 50).

Wypalenie zawodowe jako negatywna konsekwencja
długotrwałego oddziaływania stresorów
Dokonując przeglądu powyższych charakterystyk, można zaobserwować pewien
wspólny dla wszystkich trzech grup komponent. Przedstawia się on w formie patologicznej konsekwencji licznych bodźców stresowych oddziałujących na jednostkę
– wypaleniu zawodowym. Helena Sęk podkreśla, że „czynnikiem kluczowym dla
rozwoju wypalenia jest zgeneralizowane doświadczenie niepowodzenia w zmaganiu się ze stresem i powstanie przekonania o niemożności skutecznego radzenia
sobie z trudnościami, uciążliwościami, konfliktami i frustracjami w życiu zawodowym” (Sęk, 2000: 87). Pojawia się ono „najczęściej w pracy z ludźmi i wynika
z wymagań emocjonalnych, które powstają w interakcji z innymi” (Sęk, 2000: 90).
Można więc powiedzieć, że to emocje, a ściślej „nadmierne zaangażowanie emocjonalne” spowodowane chęcią sprawowania kontroli nad otoczeniem sprawia, że
„osoba identyfikuje się emocjonalnie z pracą, tak że sukces w życiu zawodowym
jest równoznaczny z sukcesem osobistym, a niepowodzenie w pracy – z osobistą
porażką”. Niesie to ze sobą destrukcyjny wpływ, zaburzając homeostatyczne funkcjonowanie człowieka. Niemożność efektywnego spełnienia oczekiwań innych
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ludzi uruchamia lawinę zdarzeń sprzyjających rozwojowi wypalenia zawodowego. Początkowe motywy, jakimi kieruje się człowiek, same w sobie nie posiadają
wydźwięku pejoratywnego. Charakteryzują się raczej postawą iście romantyczną,
a niekiedy rzec można utopijną, związaną z przekonaniem o wyjątkowym znaczeniu jego pracy. Owe „dobre intencje, ideały i nadzieje” (Sęk, 2000: 37), które jednostka przenosi na grunt zawodowy, stają się elementem jej wewnętrznej
afirmacji, nadając życiu sens również na płaszczyźnie prywatnej. Wówczas człowiek zaczyna formułować wobec siebie coraz wyższe wymagania, wierząc w to,
że sukces zawodowy „da poczucie egzystencjalnego znaczenia”. Takie osoby angażując się w swoją pracę, przekraczają formalne wymogi i oczekiwania, „dlatego
wypalają się, kiedy myślą, że zawiedli” (Sęk, 2000: 37). W konsekwencji pojawia się
frustracja, gniew, strach oraz lęk. Brak poczucia własnej skuteczności oraz możliwości sprawowania kontroli nad wykonywaną pracą, „napędza negatywne reakcje
wobec ludzi i cyniczne podejście do pracy” (Sęk, 2000: 46). Dochodzi więc tutaj
do pewnego rodzaju funkcjonalnej i znaczeniowej konwersji, podczas której pierwotnie pozytywne przesłanki stały się w efekcie końcowym zagrożeniem dla życia
psychicznego i fizycznego człowieka.

Wiek respondentów a podatność na stres
Chcąc precyzyjniej i dokładniej zgłębić specyfikę generowania reakcji stresowych, warto zwrócić uwagę na aspekt dotyczący wieku osób reprezentujących
omawiane grupy zawodowe. Bowiem pozycja, jaką respondenci zajmują na skali
rozwojowej, determinuje pojawienie się pewnych charakterystycznych stresorów,
co w sposób pośredni bądź bezpośredni może rzutować na wykonywaną przez
nich pracę. Wraz z okresem wkraczania w dorosłe życie pojawiają się określone
potrzeby adekwatne dla tego poziomu rozwoju. W związku z tym uznałam za
konieczne uwzględnienie w swojej analizie potrzeb i zagrożeń odpowiadających
wczesnej fazie dorosłości6.
Zgodnie z koncepcją zadań rozwojowych pojmowanych przez Roberta Havighursta jako „zbiór sprawności i kompetencji nabywanych przez jednostkę
w trakcie życia, w toku kontaktów z otoczeniem, osiągających w miarę rozwoju
coraz większy poziom mistrzostwa” (Strelau, Doliński, 2011: 138), osoby badane
znajdują się w początkowej fazie wczesnej dorosłości. Istotne zagadnienie stanowi tutaj związek kondycji fizycznej ze stresem. Jak wskazują wyniki współczesnych badań, „na tę właśnie fazę życia człowieka przypada szczególnie duża liczba
zdarzeń stresowych”. Należy się więc spodziewać, że „fizjologiczne zmiany, które
6

Wiek respondentów znajdował się w przedziale 28–33 lat.
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towarzyszą przeżywaniu stresu, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji
dla dalszego rozwoju jednostki” (Napierała, Trempała, 2007: 209). Utrzymujący się w stanie długotrwałego pobudzenia organizm funkcjonuje ze zdwojoną
siłą kosztem zmniejszenia wydolności poszczególnych układów i narządów wewnętrznych. Nierzadko pojawiają się „psychosomatyczne lub psychofizjologiczne
zaburzenia, takie jak np. wrzody czy zapalenie okrężnicy” (Napierała, Trempała,
2007: 209).
Próba przeanalizowania psychologicznego wymiaru funkcjonowania jednostki na podstawie rozważań Roberta Havighursta czy Erika Eriksona uwypukla
pewną prawidłowość, w zakresie której kluczowym zadaniem rozwojowym staje
się założenie rodziny, tożsame z podjęciem roli małżonka, a z czasem rodzica (Napierała, Trempała, 2007: 219). Jednak poddając weryfikacji współcześne tendencje
społeczno-kulturowe, można zaobserwować swoistą niejednolitość w zakresie realizacji owych tradycyjnych postaw adekwatnych dla tego etapu rozwoju. Warto
bowiem zwrócić uwagę, że „wkraczanie w dorosłość staje się procesem coraz bardziej zindywidualizowanym”, co uniemożliwia prowadzenie jednowymiarowych
analiz identyfikujących jednostkę (wyłącznie na podstawie kryterium wiekowego)
z przypadającymi nań zadaniami rozwojowymi. Poszukując przyczyn tego stanu
rzeczy, warto przywołać koncepcję, której twórcą jest James Jeffrey Arnett. W kontekście poczynionych współcześnie badań okres pomiędzy 18. a 30. rokiem życia
określa mianem wyłaniającej się dorosłości (emerging adulthood). Charakterystyczną dla tego etapu rozwoju jest nieco egocentryczna postawa jednostki wobec
realizacji własnych pragnień i potrzeb (Arnett, 2000: 469). Oscylują one przede
wszystkim wokół zaspokajania edukacyjno-zawodowych aspiracji, poszukiwania
własnej tożsamości a także doskonalenia decyzyjności i samodzielności (Brzezińska i in., 2012: 29). Służy temu przede wszystkim podjęcie pracy zawodowej, stwarzającej możliwość „niezależności ekonomicznej”. Współczesne obserwacje badawcze wykazują istnienie pewnych tendencji, w zakresie których „młodzi dorośli
zainteresowani są rozwojem kariery zawodowej” (Napierała, Trempała, 2007: 222).
To z kolei niesie ze sobą określone konsekwencje w wymiarze psychicznego oraz
fizycznego funkcjonowania, osobista i społeczna presja sukcesu generuje bowiem
szereg zbyt często wysokich oczekiwań i dążeń, a brak możliwości ich pełnej realizacji może powodować odczuwanie permanentnego stresu oraz frustracji. Zatem
okres wchodzenia w „realną” dorosłość wydłuża się, a wraz z nim podejmowanie
adekwatnych ról (np. założenie rodziny). Jak wskazują wyniki badań GUS z 2012
roku, liczba zawieranych małżeństw „zmniejsza się już czwarty rok z kolei”7. Zmianie ulega również wiek partnerów: widoczna jest tendencja przejściowa z 20–24 lat
7
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, http://www.stat.gov.
pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf (dostęp: 20.10.2013).
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na 25–29 lat. Poszukując przyczyn wyodrębniania się takich prawidłowości, CBOS
przedstawia jako główne motywy te, które koncentrują się wokół potrzeby dążenia do samorealizacji. Okazuje się, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia
wzrasta „postawa zorientowana na sukces zawodowy”8. Praca staje się swoistym
epicentrum życia człowieka, co niesie ze sobą określone skutki chociażby w postaci licznie występujących stresorów.
Pojęcie stresu zawodowego mieści w sobie szereg zróżnicowanych zjawisk
i zależności, które w konsekwencji prowadzą do zaburzenia efektywnego funkcjonowania jednostki w ramach danej organizacji. Stresory, specyficzne dla poszczególnych grup zawodowych pozwalają wyłonić pewne wspólne tendencje
oscylujące wokół dezintegracji w zakresie relacji interpersonalnych panujących
w zespole pracowników lub strukturach administracyjnych. Szczególnie namacalna staje się także wszechobecna niepewność, rodząca się na płaszczyźnie kontaktów z odbiorcami usług. Jednocześnie należy podkreślić, że dokonany przegląd wykazuje jedynie zwiększone ryzyko pojawienia się takich trudności, nie
przesądzając o bezwarunkowym ich zaistnieniu wobec wszystkich przedstawicieli badanych populacji. Warto zatem zauważyć, że stopień i intensywność, z jaką
bodźce stresowe oddziałują na jednostkę, zależy od specyficznych predyspozycji
adekwatnych dla danego osobnika, w języku psychologii określanych mianem
różnic indywidualnych (zob. Marszał-Wiśniewska, Klonowicz, Fajkowska-Stanik,
2003). Wzbogacenie analizy o aspekt przemian rozwojowych pozwala nieco dokładniej zobrazować złożoność zjawiska stresu zawodowego, uwzględniając jego
wieloaspektowy charakter. Coraz częściej uwarunkowana kulturowo tendencja
do „zawodowego spełnienia” wiedzie prym w hierarchii potrzeb człowieka, co
staje się równoznaczne ze wzrastającym poziomem zaangażowania w wykonywaną pracę. Można zatem wnioskować, że przedstawiciele takich grup zawodowych,
jak: nauczyciele akademiccy (doktoranci), lekarze oraz policjanci są w szczególnym stopniu narażeni na oddziaływanie bodźców stresowych. Owe ryzyko determinowane jest przede wszystkim społecznym charakterem realizowanych przez
nich funkcji.
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Stress The Prose of Life – Analysis of Chosen Professional
Groups in Perspective of Threatening Stressful Impulses
Summary
Article examines the occurrence of professional stress among academic teachers (postgraduate students), doctors and policemen particularly exposed to intensive influence of stressful
impulses for social character of the functions they perform. Basing on the literature of object,
author enriches the analysis with his own findings carried out by means of individual full-scale
interview in 6-person group of respondents who are: two doctors working at the rescue ward,
two doctoral students working on universities of humanistic profile and two district policemen all in the age bracket 28-33, of different towns on Lower Silesia, Lubusz and Great Poland
regions.
The notion of stressors analyzed in the context of impulses coming from the external environment plays the crucial role in the article. The way of perceiving them as a potential threat is
dependent on individual evaluation of the subject. Therefore stressors possess highly subjective
dimension. Stresses identified with unforeseeable situations, evoke the state of surprise at the
individual, limiting consequently adaptive possibilities. They cause the feeling of discomfort,
generating consequently the state of tension and anxiety.
In professional job, stress may be caused by physical, social or individual components characteristic for the given organization of work.
The author indicates that work may become hard regardless of whether it possess physical
or intellectual dimension. Sequence of numerous commitments requiring realizations in short
distances boost the fear and nervousness. Unsettled communication in work team negatively
affects the atmosphere in concrete organization. Pathologic interpersonal relationships reflecting hostility, suspiciousness and lack of mutual respect, generate the feeling of loneliness sometimes understood as a lack of support. Human resources management is additional source of
the stress.
Author bestows more attention to the analysis of specificity prevailing in three professional groups. He undertakes an attempt of proving the existence of many stressors occurring
at representatives of described professions. Among academic teachers (doctoral students) he
distinguishes stressors which in indirect way develops through limited financial universities
resources. This refers to both the level of remuneration, financing scientific researches and professional equipment in didactic rooms. The source of stress is as well unsettled communication
between co-workers and misunderstandings in relations lecturer-student. Paramedic’s work is
connected with direct and indirect health and life hazard. Burden of decisions to be made having and influence on patient’s health and life are charging the doctor’s psyche. Here, the team
contacts play the crucial role because lack of cooperation and agreement may considerably
aggravate the implementation of adequate operating procedures in relation to the individual
requiring the immediate help.
Volatility of situation and place of event in which the aggrieved person has been found
increases tension and uncertainty. Additional source of stress appears in not normalized working time, frequently disturbing the natural day and night rhythm. Analyzing basic stressors appearing at policeman’s work, as first the author indicates irregular interpersonal relations ruling
both in co-workers team and in contacts with supervisors. Lack of mutual agreement, respect
and empathy raises irrational fear and frustration. Next stressor intensely affecting the psyche
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of the officer is connected with his workshop. Limited resources of professional competences
sometimes generate situations during which the difficulties in making proper, adequate to situation or event actions appear. Shift work system and night interventions regarding the environments of high risk level holds up the feeling of anxiety and increases the psychical tension.
Stressors presented in the article, characteristic for particular professional groups points certain
common tendencies concerning disintegration within interpersonal relations in work team or
administrative structures. Especially tangible becomes ubiquitous uncertainty, creating itself on
the ground of contacts with services receivers. The junctive factor common for all three groups
is the component present in the form of pathological consequence resulting from number of
stressful impulses influencing the individuality- the professional burnout. Incompetency in
managing with the stressors, strengthens the confidence about own impuissance and passivism
developing the state of frustration and dissatisfaction. Such mechanism of the vicious circle
grows stronger, consequently taking satisfaction and complacency from the work performed.
Analyzing the problem of professional stress of three chosen professions, the author enriches his own considerations of development transformations aspect. He underlines that the
position, occupied by respondents on the development scale (early adulthood) determines the
appearance of certain characteristic stressors, what indirectly or directly may have an effect on
work performed by them. The period of entering an adulthood is identified with appearing certain needs adequate to this development level and what follows also with influence of numerous
stressors. Their presence implies the sequence of physiological changes over burdening the human organism, what negatively influence work of internal organs. In phase of early adulthood
it is especially tangible in the form of somatic diseases. As far as in corporal dimension we can
observe certain ideological cohesion concerning arising needs and threats (pursuantly to Robert Havighurst and Erik Erikson opinions) insomuch the psychological dimension discloses
certain inaccuracies. Verifying contemporary social-cultural tendencies, the author observes
specific diversity within the range of realization of those traditional attitudes adequate for this
stage of development. He proves that dimension of entering into the adulthood is extremely
individual, dependent on specific predispositions of a given man. Therefore, this makes impossible to run one-dimensional analyses identifying the individual (exclusively on the age ground)
with development assignments falling into him or her. In the article we can observe an attempt
of explanation of this state of things by means of term „appearing adulthood”. This is the period
between 18 and 30 year of life when the characteristic feature becomes a little egocentric attitude of an individual in relation with the realization of his/her own educational-professional
wishes and needs, in order to gain independence and decisiveness. That tendency is perfectly
reflected by findings carried by GUS and CBOS which show that number of marriages diminishes successively from four years, and the age of partners becomes higher.
Tendency to „professional realization” observed more and more often in contemporary culture, occupies high position in the hierarchy of human’s needs, what is equal to increasing level
of engagement at work. Creating numerous requirements both from supervisor’s, coworker’s
and receiver’s part is the essential source of stress which disturbs effective worker’s functioning.
On the basis of the article we can conclude that representatives of such professional groups, as:
academic teacher’s (candidates for a doctor’s degree), doctors and policemen are particularly let
in influence of stressful impulses. This risk is foremost determined by social character of function realized by them. Wish of effective meeting the duties tantamount with too high level of
engagement carries the risk of professional burnout
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Agnieszka Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, 458 s.
Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w procesie kształcenia młodzieży zostały wyraźnie ukierunkowane na procesy rynkowe. Podporządkowywanie oczekiwaniom pracodawców
struktury, czasu trwania i standardów kształcenia akademickiej młodzieży stawia w zupełnie
nowym świetle kategorię kariery zawodowej, która w okresie totalitarnym była zarezerwowana
dla nielicznych, funkcjonariuszy reżimu, a w ponowoczesnym i otwartym społeczeństwie staje
się jego codziennością. Autorka trafnie sięga po współczesną wiedzę na ten temat, w świetle
której: „Rozwój kariery oraz programy zarządzania karierą, będące kluczowymi zagadnieniami
zarówno z perspektywy jednostek, jak i organizacji, skoncentrowane są na wielu aspektach: «od
karier indywidualnych oraz relacji między pracą, a rodziną; do polityki i dylematów strategicznych, takich jak starzenie się siły roboczej, stosowanie nowej technologii, czy wydajność organizacji» (s. 10–11). Pojęcie kariery przekształca się z wertykalnego na horyzontalne, obejmując swoim społecznym potencjałem i zobowiązaniem zarazem całą populację osób dorosłych
wchodzących na rynek pracy. Jak pisze autorka: „«Ruchoma perspektywa»” młodzieży akademickiej w karierze oznacza rozwój jej kariery na drodze osobistego zaangażowania” (s. 24). Odsłona różnych znaczeń tego fenomenu wprowadza czytelnika w świat wiedzy o istocie kariery
w poszczególnych dyscyplinach naukowych
Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej jest interdyscyplinarnym i erudycyjnie przygotowanym projektem badawczym, którego wyniki w warstwie teoretycznej i diagnostycznej stają
się niezwykle ważne i cenne dla nauk o wychowaniu, w tym szczególnie dla andragogiki i pedagogiki szkoły wyższej. Bogactwo wykorzystanych źródeł wiedzy z nauk społecznych sprawia,
że rozprawa ma w części teoretycznej znaczący charakter badań metateoretycznych, syntetyzujących dotychczasową wiedzę. W żadnej z dotychczasowych rozpraw na ten temat nie znajdziemy tak bogatych zasobów analityczno-syntetycznych wiedzy o interesującej badaczkę kategorii
pojęciowej, jaką stała się dla niej kariera. Agnieszka Cybal-Michalska dokonała bardzo rzetelnej i interdyscyplinarnie zorientowanej kwerendy literatury, co istotnie wzbogaca naszą wiedzę
o powyższym fenomenie. Ten typ poszukiwań i studiów metateoretycznych miał już miejsce
w latach 70. XX wieku, ale dopiero teraz nabiera szczególnego znaczenia w zderzeniu z procesami społecznymi i ekonomicznymi neoliberalnych społeczeństw.
Szczególną wartość poznawczą mają wyniki przeprowadzonych przez A. Cybal-Michalską badań wśród młodzieży akademickiej, gdyż dowodzą one nie tylko znakomitego warsztatu
metodologicznego, ale i sztuki prezentowania danych w sposób klarowny, wzbogacony także o schematy. Niezwykle trafnie Autorka odnosi je do badań innych autorów, dzięki czemu
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zyskujemy dodatkową perspektywę porównawczą wiedzy o naszej młodzieży. Swobodnie
przemieszcza się między wiedzą filozoficzną, socjologiczną a psychologiczną i pedagogiczną,
nadając swoim analizom i interpretacjom nowy styl ich uprzystępnienia innym. Redukuje prezentacje danych empirycznych do tych najbardziej kluczowych, aczkolwiek przy tak bogatych
zasobach można byłoby tę rozprawę poszerzyć o jeszcze dobre sto stron, gdyby chcieć jedynie
udokumentować pozyskanie danych. Nie ma jednak takiej potrzeby, gdyż nadmiar informacji
zaciemniłby istotę problemu, który postawiła rozwiązać.
Co ciekawe, przytoczone wybory młodzieży świadczą o tym, że nie jest tak źle z przyszłymi elitami naszego kraju, jak usiłuje się tragizować na ten temat w mediach. Jak stwierdziła:
„Osiowym składnikiem mentalności badanej grupy młodzieży akademickiej, którym kieruje
się ona przy przetwarzaniu danych o złożoności życia społecznego i swoich relacjach ze światem «karier bez granic» jest jednak nieco bardziej orientacja kolektywistyczna aniżeli orientacja indywidualistyczna” (s. 250). Wyniki diagnoz w zakresie preferowanej hierarchii wartości
potwierdzają bardzo tradycyjny, a jakże typowo wciąż jeszcze polski model pragnień, dążeń do
funkcjonowania w rodzinie, z troską o zdrowie, ale i pożądaniem wartości instrumentalnych.
„Innowacyjna natura młodzieży akademickiej, jej wysoki poziom ciekawości poznawczej, poczucie sprawstwa oraz orientacja temporalna na przyszłość, wytwarzają istotne uwarunkowania
dla odczuwania zadowolenia z różnych sfer aktywności życiowych i optymistycznego nastawienia wobec przyszłości” (s. 261). Czyż można zatem podtrzymywać niepokój demagogów,
polityków, którzy za wszelką cenę dążą do pomniejszania narodowej kultury, tradycji i świata
wartości młodego pokolenia? Władze Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu powinny być dumne z tego, że przy okazji tych badań odczytany został efekt jakości kształcenia,
skoro – jak pisze A. Cybal-Michalska: „Największą świadomość poszerzania zasobów swojej
wiedzy dla podejmowania decyzji w karierze w kontekście podjęcia dobrej pracy w zawodzie
posiadają badane studentki (…) oraz młodzież akademicka reprezentująca kierunek: Pedagogika” (s. 267). Rozprawa jest niezwykle bogata, wartościowa poznawczo, a to dlatego, że Autorka
nie szukała ucieczki od analizy bogactwa danych, ale znakomicie wykorzystała metody analiz
statystycznych, by wydobyć jak najwięcej wiedzy o młodzieży akademickiej i jej świadomości
oraz aspiracji (pro-)zawodowych.
Bogusław Śliwerski

Waldemar Segiet, O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe
biografie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, 332 s.
W przedstawianej książce zasadniczym przedmiotem rozważań Autor uczynił związek edukacji
z rodziną. Temat to szczególnie aktualny i ważny ze względów pedagogicznych, a jednocześnie
ze względu na dużą zmienność rzeczywistości w tym względzie oraz dynamikę i „płynność”
uwarunkowań jej obrazu, wymagający monitoringu badawczego. W te właśnie potrzeby znakomicie wpisuje się praca Waldemara Segieta. Relacja pomiędzy edukacją a rodziną ukazywana
jest tu w postaci bogatych, wielowymiarowych i wnikliwych rozważań teoretycznych i empirycznych oraz akcentowana jako kwestia niezwykle istotna społecznie i wychowawczo. Spoglądając na obszar rzeczywistości społeczno-wychowawczej, jaką są relacje pomiędzy edukacją
a rodziną, dostrzec można, iż ma on często charakter problemowy, czasem wręcz bolesny dla
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podmiotów reprezentujących strony tej relacji, tj. szkoły, nauczycieli oraz uczniów i rodziców.
Mniej lub bardziej śmiało różne problemy występujące w tej relacji, różne trudne sytuacje,
a wręcz konflikty, sygnalizują zarówno rodzice, uczniowie, jak i nauczyciele czy władze oświatowe. Często doświadczany jest brak satysfakcji z wzajemnych relacji między oboma „światami” – edukacją i szkołą a rodziną. Oba one relacjonują niską jej jakość oraz brak zaspokajania
wzajemnych oczekiwań i potrzeb w całokształcie tej relacji, jak i w codziennych stycznościach.
Można więc pogratulować Autorowi wyboru podjętej problematyki, gdyż świadczy to o jego
badawczej i życiowej wrażliwości.
W książce Autor rozpatruje temat relacji pomiędzy edukacją a rodziną w bardzo systematyczny, uporządkowany i mocno ugruntowany naukowo sposób. Rozpatruje go zarówno
w wymiarze społecznym, odwołując się do ujęcia obiektywistycznego, jak w wymiarze indywidualistycznym, podmiotowym; wówczas ujmuje go z perspektywy subiektywizmu. Już takie
połączenie obu perspektyw – obiektywistycznej i subiektywistycznej – należy docenić, a wręcz
podkreślić jego naukowe walory i zaakcentować jako niezwykle trafne rozwiązanie. Wybór tej
strategii świadczy o dojrzałym spojrzeniu Autora na przedmiot swych rozważań i badań, świadczy o jego umiejętności dostrzegania prawdziwego obrazu i uwarunkowań tej rzeczywistości,
rzeczywistości, w której występują złożone procesy i zjawiska psychospołeczne, a charakteryzujące je prawidłowości, konteksty oraz efekty przejawiają się i odciskają swój ślad w indywidualnych drogach życiowych, w pokoleniowych i indywidualnych biografiach, rysując w nich szlaki
codziennych doznań, ocen, radości i problemów. Jednocześnie w analizie relacji pomiędzy edukacją a rodziną Autor mocno zaznacza swoją pedagogiczną tożsamość; jest bowiem badaczem
czułym na indywidualne przejawy społecznych fenomenów występujących w tej relacji i ukierunkowuje się w swych empirycznych eksploracjach właśnie na ów subiektywny kontekst tej
relacji. Dokonuje przy tym analiz, opierając się na mocnej i dobrze poprowadzonej krytycznej
rekonstrukcji teoretycznej dyskursu o samej edukacji oraz o relacji pomiędzy edukacją a rodziną. W wielu momentach lektury książki odczuwa się lub wprost odnajduje formułowane przez
Autora tezy (a wręcz postulaty) o konieczności wbudowania we współczesny dyskurs o edukacji, ważnego wątku o modelu współpracy pomiędzy rodziną a szkołą. Szczególnie docenić też
należy to, iż Autor podnosi tę kwestię w szerszym kontekście podmiotowości i obywatelskości
oraz rozwoju społeczeństwa demokratycznego. Ten bowiem wymiar współpracy, współzależności i poszanowania interesów i praw podmiotów społecznych w kontekście relacji edukacji
i rodziny nie był dotąd szczególnie akcentowany. Dzięki tej książce do nielicznych przedstawicieli uprawiania tego wątku tematycznego obok Bogusława Śliwerskiego można zaliczyć także
Waldemara Segieta.
Książka spełnia standardy naukowe na bardzo wysokim poziomie. W oryginalny sposób
rekonstruuje istniejące dyskursy, ale też wnosi poprzez analizę badań własnych Autora nowe
ustalenia, nowe wartości w ich zakres. Ma też poważne walory systematyzujące temat, a na
dodatek napisana jest w przystępnym i bardzo komunikatywnym stylu, co czyni ją wartościową
pozycją dla akademickiej dydaktyki, zarówno w wymiarze ukazania przedmiotowego dyskursu,
prezentacji nowych ustaleń badawczych, jak i poprzez bycie przykładem znakomicie poprowadzonych i opisanych badań jakościowych.
W rozdziale I Autor dokonuje ciekawej rekonstrukcji dyskursu nad fenomenem edukacji,
płynne poruszanie się przy tym po i pomiędzy stanowiskami teoretycznymi oraz koncepcjami
autorów, komentując właściwie przy i „użyciu” w dużej mierze własną narrację na temat fenomenu edukacji. To właśnie zwraca szczególną uwagę w tym jak i w kolejnych rozdziałach – stale
widoczna i konsekwentnie prowadzona „własna myśl” – własna przemyślana oryginalna interpretacja dyskursu. Można wręcz powiedzieć, iż ma miejsce zręczne wykorzystanie przez Autora
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postaci i stanowisk z literatury przedmiotu do zobrazowania własnej oryginalnej narracji tematu. Tym właśnie książka wyróżnia się w wymiarze teoretycznej oprawy, iż nie stanowi jedynie
prostej rekonstrukcji dyskursu zawartego w literaturze przedmiotu. Autor bowiem nie skleja
swego dzieła z kawałków wypowiedzi innych autorów, widać tu dużą samodzielność, własny
koncept w przedstawianiu zagadnień. Dodać przy tym należy, iż to autorskie ujęcie dyskursu
dotyczącego fenomenu edukacji (jej społeczno-kulturowego kontekstu, kontekstu ideologicznego, teorii edukacji, oraz znaczenia strukturalnego), zawarte w rozdziale I, oparte zostało na
niezwykle bogatej bibliografii, w całej zresztą książce zauważa się szerokie wykorzystanie bogatej literatury światowej oraz polskiej.
W rozdziale II Autor podejmuje temat rodziny. Dokonuje jej charakterystyki w perspektywie występujących w niej współcześnie procesów socjalizacyjnych, pokazuje jej relacje ze
strukturą społeczną oraz jej prezentuje jej znaczenie dla reprodukcji społecznej, dla rozwijania
kapitału społecznego, dla konstruowania się habitusu. Zaskakuje świeże ujęcie tematu i akcentowanie przez Autora ciekawych aspektów perspektywy łącznego ujmowania rodziny, społeczeństwa i jednostki. Docenić należy, iż Autor nie popadł w pułapkę powtarzania licznych nieco
już „wytartych” stanowisk i odwołań oraz powszechnie znanych i często niestety powtarzanych
przez różnych autorów ścieżek opisu rodziny.
Rozdział III (a także IV) ukazują esencjonalną dla podjętego problemu tematykę, traktują
one bowiem bezpośrednio o wzajemnych relacjach pomiędzy edukacją a rodziną, które Autor
określa przewrotnie jako relacje „niekonieczne”. Stawia on tezę (popularną zresztą w powszechnym odczuciu) o potrzebie zmian istniejących w rzeczywistych wzorach relacji pomiędzy edukacją a rodziną, wskazując na konieczność uwzględniania przy tym aktualnych uwarunkowań
tej relacji, wśród których wymienia i następnie rozważa: uwarunkowania strukturalne, uwarunkowania subiektywne, a także status i zasięg „obiektywnych” teorii. W ramach podjętych tu
rozważań Autor trafnie zauważa, iż zagadnienie relacji pomiędzy edukacją a rodziną pozostaje
wciąż otwarte i wymaga stałego dokonywania pogłębionych penetracji, diagnoz i eksploracji.
Szczególnie ciekawym wydaje się fragment pt. Próba „urefleksyjnienia” relacji. Kręta droga do
wspólnoty edukacyjnej, w którym Autor podejmuje wątek refleksji nad wspólnotą edukacyjną, mając na względzie nie tylko znaczenie kapitału wiedzy i jego rolę we współczesności, ale
także rozpatrując koncepcję wspólnoty edukacyjnej z perspektywy uczestnictwa społecznego,
które powinno być promowane w warunkach demokracji. W jednym z fragmentów zauważa:
mimo wyraźnego zorientowania się dziś na podmiotowość i partnerstwo w edukacji, uporczywego podkreślania znaczenia integracji, autentycznej współpracy wszystkich zaangażowanych stron,
faktyczne funkcjonowanie aktorów edukacyjnej sceny przebiega według starych reguł. W równie
znaczącym dla sedna podjętego problemu rozdziale IV Autor podejmuje refleksję nad edukacją
w kontekście transformacji społecznej i wyzwań, jakie owe zmiany kreują. Analizuje sytuacje,
jakie wytworzyła transformacja ustrojowa, stawiając niezwykle trafne konkluzje w obszarze
refleksji nad znaczącymi w tej mierze zjawiskami społecznymi, ale głównie rozwodzi się nad
systemem edukacji, jego miejscem w transformacji. To, co należy zauważyć i docenić, konstruuje autorską rzeczową krytykę systemu edukacji oraz trafnie formułuje potrzeby w zakresie
jego zmian. Autor pokazuje się tu nie tylko jako badacz oczytany w tematycznym dyskursie
intensywnie prowadzonym przecież wśród polskich pedagogów od czasu transformacji ustrojowej, nie tylko jako wnikliwy analityk różnych stanowisk i toczonych polemik, ale także pokazuje się jako bystry obserwator polskiej rzeczywistości edukacyjnej, odnosząc się wprost do
jej przejawów. Celnie kreśli przy tym obraz jakości edukacji polskiego społeczeństwa, miejsca
edukacji w społecznym systemie wartości, wyraża celne uwagi na temat popytu na wykształcenie i aspiracji edukacyjnych w społeczeństwie oraz dróg ich realizowania, a także faktycznych
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efektów uczestniczenia w systemie edukacji, przy tym świetnie ilustrując swoje wywody trafnie dobranymi danymi z raportów, testów kompetencyjnych, badań społecznych i naukowych
itp. Szczególnie docenić należy w prowadzonym w tym fragmencie wywodzie, uzasadnioną
krytykę Autora dotyczącą różnych zjawisk edukacyjnych (organizacyjnych, strukturalnych),
jakie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci dotykały nasz system edukacji. Konsekwentnie też
do podjętego tematu Autor kieruje swoją narrację o edukacji w obszar rodziny, ukazując jej
kontekstualne dla edukacji wymiary. W efekcie prowadzonych rozważań w zgrabny sposób,
ukazuje i akcentuje potrzebę dokonywania empirycznych analiz, które będą ukierunkowane
na wyjaśnianie roli i znaczenia uwarunkowań rodzinnych uczestniczenia w systemie edukacji,
i realizacji zadań edukacji, jako ważnych kontekstów rzeczywistości edukacyjnej. W tę właśnie
„lukę” trafia propozycja badawcza Autora i jego ustalenia empiryczne.
Podsumowując całość zaprezentowanych analiz teoretycznych, trzeba podkreślić, iż Autor wykazuje się bardzo wysokimi kompetencjami badacza analityka teoretycznego, a wręcz
kunsztem w tym względzie. W znakomity sposób trafnie odwołuje się zarówno do teorii, jak
i do badań prowadzonych dotychczas na temat relacji edukacji z rodziną, badań polskich i zagranicznych, wykazując przy tym ogromną swoją erudycję.
W zrealizowanych i opisanych w rozdziale V badaniach empirycznych Autor w zdecydowany sposób osadził się w nowoczesnej konwencji nawiązującej do stanowisk i koncepcji
teoretyczno-metodologicznych opartych na tezach Becka i Giddensa oraz Baumana, a mówiących o refleksyjnej nowoczesności, o respektowaniu indywidualności i jednostkowych narracji,
o spluralizowanych i rozproszonych mikroświatach, o narracjach biograficznych oddających
czy raczej odzwierciedlających ponowoczesną rzeczywistość. Profil metodologiczny badań
własnych został przez Autora znakomicie uzasadniony jego wywodem nad biografią i biografią edukacyjną oraz jej miejscem w odkrywaniu rzeczywistości edukacyjnej. Autor oparł się
w tym względzie na wielu najlepszych dostępnych w literaturze analizach metody biograficznej.
Wybór Autora co do metodologicznego profilu własnych wysiłków empirycznych był oryginalny, trafny wobec tematu i wysoko obiecujący w kontekście oczekiwań badawczych – jego
zamiarów dokonania wglądu w jednostkowe historie życia skoncentrowane na obszarze uczenia się. Autor bowiem zmierzał do i w efekcie dokonał rozpoznania edukacyjnych doświadczeń młodych dorosłych, uznając i wykorzystujące ich umiejętności do dokonywania wglądu
w swoje doświadczenia życiowe (edukacyjne). Jednocześnie zamierzał uchwycić nadawane
im indywidualnie sens i znaczenie; jak sam stwierdził, próbował „wejść do świata badanych”,
odkryć i opisać interpretacje doświadczeń edukacyjnych i znaczenia jakie nadają im wybrani
przez niego młodzi dorośli. Rekonstrukcje jednostkowych biografii posłużyły więc Autorowi do
poznania subiektywnie interpretowanego i ocenianego przez badanych przebiegu ich własnej
edukacji oraz uwarunkowań tej drogi, na tle zadeklarowanej rezygnacji z szukania na poziomie
empirycznym prawd absolutnych. Opis założeń i rozwiązań metodologicznych zastosowanych
przez Autora jest wysoce satysfakcjonujący. Obrane strategie i założenia metodologiczne zostały znakomicie wyłożone; Autor świetnie uzasadnił, dlaczego odszedł od stanowiska pozytywistyczno-realistycznego w kierunku metodologii jakościowej, przyjmując fenomenologiczny
punkt widzenia oraz hermeneutykę jako perspektywę eksploracji fenomenów biograficznych.
Zastosowany przez Autora paradygmat badawczy określany mianem konstruktywistyczno-interpretatywnego, okazał się najbardziej odpowiednim rozwiązaniem w stosunku do przyjętych
założeń badawczych.
Prezentację biografii edukacyjnych rozpoczyna rzeczowy, skrótowy opis ich ogólnego przebiegu utrzymany w konwencji klasycznego studium przypadków. Autor rekonstruuje w nich zasadnicze elementy drogi edukacyjnej badanych wraz z ich subiektywną interpretacją dotycząca
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ogólnej oceny jej charakteru oraz szczególnie znaczących dla badanych momentów i wydarzeń
edukacyjnych wraz z wyeksponowaniem roli rodziny, jako kontekstu wpływu na tę drogę i udzielanego podczas niej wsparcia. W zaprezentowanej, w konsekwencji tej ogólnej analizy, konkluzji
Autor celnie wyławia zasadnicze wspólne konteksty owych narracji.
Rezultatem pogłębionej analizy o charakterze całościowego oglądu narracji edukacyjnych stało się wyłonienie głównych wątków tematycznych podnoszonych przez badanych
w ich „opowieściach” o edukacji, ukazywanych przez Autora na tle określonych cech rodziny
(kapitału edukacyjnego rodziców). W tym celu Autor dokonał szczególnie trafnego zabiegu
metodologicznego w zakresie analizy sięgając po zbiorcze studium przypadków (collectiv case
study). Autor konstruuje w tym zakresie oryginalne i interesujące obrazy dotyczące znaczenia
i wartości nadawanej przez badanych młodych dorosłych edukacji jako takiej, jak i nadawanej
własnej edukacji, w kontekście wykształcenia ich rodziców (ze strukturalizacją treści według
tego parametru) oraz według wartości nadawanej edukacji w rodzinach, z których pochodzili
badani. Ukazywane tu analizy są bardzo wnikliwe i w efekcie prowadzą Autora do ciekawych
i wartościowych poznawczo wniosków, w których ukazał (o ile było to możliwe) stosunkowo
uporządkowany obraz pokoleniowy dotyczący odniesień do edukacji i jej oceny, z zaakcentowaniem znaczenia rodziców, jako kontekstu inspiracji badanych do konstruowania indywidualnych projektów życiowych. Autor tworzy też na podstawie przeprowadzonej zbiorczej analizy
przypadków obraz dotyczący interpretacji znaczenia i konsekwencji zainteresowania rodziców
edukacją badanych oraz celowych działań rodziców w zakresie motywowania badanych do nauki lub do podejmowania określonych decyzji edukacyjnych.
W ostatnim z kolei fragmencie rozdziału ukazującego badania własne Autora występuje
ponownie ciekawy zabieg metodologiczny. Uporządkowano tu bowiem narracje biograficzne
badanych w perspektywie historycznej. Autor ukazuje kolejne szczeble (etapy) kształcenia –
przedszkole, szkołę podstawową i kolejne szczeble, w ten sposób strukturując analizę opowieści
badanych o doświadczeniach edukacyjnych, o ich obecnej ocenie oraz o kontekście rodzinnym własnej drogi edukacyjnej. Całość podsumowuje oryginalna bardzo interesująca refleksja.
Przedstawiane tu konkluzje na temat obrazu edukacyjnych doświadczeń z zaakcentowanym
kontekstem rodzicielskiego wpływu są niezwykle cenne naukowo i prakseologicznie. Ten ostatni wymiar konkluzji końcowych ma więc wyraźny efekt pedagogiczny.
Podsumowując, należy stwierdzić, że książka Waldemara Segieta jest pracą wartościową,
godną polecenia zarówno badaczom tematyki, jak i dla celów edukacji akademickiej. Jest dziełem podejmującym temat ważny społecznie i wychowawczo, oryginalnym w zakresie badanych
empirycznie problemów. Charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym prowadzonych
w niej analiz teoretycznych i empirycznych oraz ukazuje trafne i ciekawe rozwiązania metodologiczne. Autor unika niepotrzebnego wikłania się w szczegóły tematu, konsekwentnie trzyma
się linii własnego wywodu rekonstrukcyjnego, a ze źródeł – stanowisk, badaczy autorów korzysta dokładnie tyle, ile potrzeba, aby wesprzeć konstruowaną w zakresie poszczególnych aspektów autorską narrację. Znakomicie analizuje zebrane biografie edukacyjne, konsekwentnie
ukazując podporządkowany swym ogólnym założeniom badawczym obraz, trafnie konkluduje
i podsumowuje badania. Jednocześnie trzeba podkreślić, iż całość narracji jest bardzo czytelna,
„przyjazna dla czytelnika”. Zwraca uwagę znakomity styl pisania, piękny język a jednocześnie
jego komunikatywność. Czytelnik z pewnością doświadczy dużego wrażenia swobody wypowiedzi Autora i urzekającego stylu jego narracji.
Ewa Jarosz
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Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, tł. Katarzyna Rojek,
Helion, Gliwice 2013, 280 s.
To, czym piszemy, odgrywa pewną rolę w sposobie formowania się naszych myśli.
F. Nietzsche

Nicholas Carr, podążając drogą wytyczoną przez deterministów technologicznych, głównie Marshalla McLuhana, wskazuje dominujący wpływ mediów na ludzkie procesy poznawcze, w tym
myślenie i postrzeganie rzeczywistości. Cechy każdego medium wpływają na treść, formę przekazu danych i informacji, a także bezpośrednio warunkują określoną strategię dekodowania
przekazu, a zarazem torują w mózgu określone drogi neuronalne. Kształtują się one i umacniają
kosztem innych połączeń, stąd zanik pewnych aktywności (na przykład tradycyjnego czytania)
odciska się w naszym umyśle. Właściwość ta – zdaniem Carra – świadczy o dużej plastyczności
mózgu. Jak dowodzi naukowiec – nawet mózg dorosłego człowieka zmienia się: tworzą się nowe
obwody neuronalne, stare, które są niewykorzystywane w tym czasie, słabną lub całkowicie zanikają. Idea plastycznego umysłu sytuuje się w opozycji do rozpowszechnianych nawet w XX wieku
koncepcji głoszących, iż struktura dorosłego mózgu nigdy się nie zmienia, jedynie osłabia się jej
wydolność w miarę procesów starzenia i obumierania komórek nerwowych. Zgodnie z duchem
epoki (chodzi o rewolucję przemysłową) traktowano dorosły mózg na wzór niezmiennej maszyny
fizjologicznej, w której – na podobieństwo zakładu przemysłowego – miał istnieć w miarę precyzyjny i niezmienny podział zadań, funkcji i celów. Późniejsze badania i eksperymenty wykazały, iż
struktury naszego mózgu, choć zdeterminowane genetycznie, ulegają zmianie pod wpływem doświadczenia i szeregu wypadków życiowych. „Za każdym razem – pisze Carr – gdy wykonujemy
jakieś zadanie albo doznajemy czegoś fizycznie lub psychicznie, zostaje aktywowany odpowiedni
zestaw neuronów w naszym mózgu. Jeżeli leżą one blisko siebie, łączą się poprzez wymianę neuroprzekaźników takich jak glutamina złożona z aminokwasów białkowych. Kiedy jakieś doświadczenie się powtarza, połączenia synaptyczne między neuronami wzmacniają się i mnożą zarówno
przez zmiany fizjologiczne (na przykład podwyższenie stężenia neuroprzekaźników), jak i przez
zmiany anatomiczne (między innymi tworzenie nowych neuronów albo nowych zakończeń synaptycznych w istniejących już aksonach i dendrytach)”1. O plastyczności mózgu przekonują
choćby badania nad pacjentami z uszkodzeniem układu nerwowego (na przykład powypadkowe
ociemnienie, głuchota) czy po amputacji kończyń (doświadczających bodźców, na przykład bólowych, płynących z kończyny fantomowej). Udowodniona eksperymentalnie i klinicznie plastyczność naszych synaps w opinii Carra łączy dwie, do tej pory konkurencyjne, koncepcje umysłu
– empiryzm Johna Locke’a z racjonalizmem Immanuela Kanta. Przypomnijmy, iż pierwszy filozof
zakładał, że człowiek jest produktem wychowania (idea tabula rasa), zaś według Kanta rodzimy
się wyposażeni już we wrodzone szablony umysłowe, które determinują sposób, w jaki postrzegamy świat i go interpretujemy. Badania z zakresu neuronauki oraz konkretne przypadki kliniczne
pozwalają połączyć obydwie perspektywy filozoficzne, wskazując na interakcyjny charakter wyposażenia genetycznego i wychowania. Obie te grupy czynników mają decydujące znaczenie dla
pełnego zrozumienia ‘mechaniki’ funkcjonowania ludzkiego umysłu. I właśnie w tym punkcie
rozważań prowadzonych przez Carra w większym stopniu zaakcentowałabym tę interakcyjność,
ponieważ w innym przypadku wyszłoby na to, iż umysł człowieka – pod względem plastyczności
– przypomina wosk, co znów jest niezgodne z wynikami prowadzonych badań neurologicznych
i neuropsychologicznych.
1

N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, 2013, s. 40.
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Neuroplastyczność zatem – jako cecha naszego umysłu – zakłada możliwość jego zmiany
w reakcji na nasze doświadczenie i zachowania. Choć w pewnym kontekście jest przeciwieństwem genetycznego determinizmu, może prowadzić także do utrwalenia pewnych zachowań
nawykowych, a więc do usztywnienia repertuaru naszych reakcji. Plastyczność, co wyraźnie zaznacza Carr, nie oznacza jednak pełnej elastyczności: „Obwody neuronalne nie odkształcają się,
aby wrócić do poprzedniej postaci, tak jak gumka recepturka, lecz trzymają się zmienionej formy.
Przy czym nie oznacza to, że nowy stan jest stanem pożądanym. Złe nawyki zakorzeniają się w naszych neuronach równie łatwo jak dobre”2 W związku z tym głęboki wpływ na nasz umysł ma
każda technologia, ponieważ wymusza na nas zarówno fizyczne powtarzanie pewnych czynności,
jak i formy aktywności o charakterze czysto umysłowym. Carr, choć aktywnie korzysta z nowych
technologii, choćby wykorzystując je do pracy naukowej, legitymuje się nowoczesną umysłowością
zakotwiczoną jeszcze w sferze myślenia o kulturze elitarnej i masowej, popularnej, medialnej, przy
czym ta pierwsza związana jest nieodłącznie w jego myśleniu z tradycyjną książką i kulturą druku.
Dzięki tym dwóm mediom (język i druk) połączonym w formie drukowanej książki wykształcił
się pewien styl myślenia oparty na linearnym, sekwencyjnym, uporządkowanym i zamkniętym
sposobie dekodowania informacji. Carr jest najwyraźniej rzecznikiem tej linearnej technologii
myślenia, ponieważ wszystkie odstępstwa wynikające z użytkowania innych mediów rozpatruje
jako przypadki abberacyjne, a wręcz patologiczne, co w moim przekonaniu jest poglądem dość
jednostronnym. Podążając konsekwentnie obraną przez siebie strategią analizy naukowej, badacz
ten lokuje początki rozpadu linearnego myślenia człowieka w dwóch ostatnich epokach związanych z rozwojem telefonu, radia, kina i telewizji, a współcześnie tzw. nowych mediów (Internetu
i telefonu komórkowego). Każde medium z jednej strony odzwierciedla ducha swojej epoki, jak
na przykład wprowadzenie mechanicznych zegarów oznaczało między innymi przejście od logiki
społeczeństwa agrarnego (cykliczność pór roku oraz powtarzalność rytmu dnia i nocy) do logiki
społeczeństwa przemysłowego, jak również opisywało dominujący w określonym społeczeństwa
i kręgu kulturowym sposób myślenia i widzenia świata.
Autor książki analizuje cztery rodzaje technologii, które od najdawniejszych lat towarzyszyły człowiekowi w jego codziennym życiu. Do pierwszej grupy należą technologie wzmacniające jego siłę fizyczną, sprawność lub odporność (pług, igła, samolot); do drugiej – rozszerzające
zasięg lub też wrażliwość naszych zmysłów (luneta, mikroskop, narzędzia do pomiaru stopnia
napromieniowania); do trzeciej – te, które lepiej zaspokajają nasze potrzeby lub pragnienia (np.
tabletka antykoncepcyjna, żywność modyfikowana genetycznie); w końcu do czwartej – przynależą tzw. technologie intelektualne (termin Jacka Goody’ego i Daniela Bella), które zwiększają lub
modyfikują nasze potencje intelektualne. Analizując wpływ poszczególnych mediów (i starych,
i nowych) na rozwój człowieka, autor przeprowadza analizę diachroniczną: w poszczególnych
etapach mediamorfozy wyłaniają się tak zwane media dominujące lub też definiujące określony system społeczny oraz poznawcze funkcjonowanie poszczególnych jednostek.W kontekście
relacji między człowiekiem a technologią autor książki wskazuje na dwie diametralnie różne
koncepcje. Pierwsza z nich, znana jako determinizm technologiczny w swojej silnej wersji, zakłada, iż z czasem technologia może wymknąć się spod kontroli człowieka, zyskując zdolność
do samoreprodukcji i autoregulacji. Ten wątek katastroficznego zresztą myślenia jest obecny
w wielu filmach science-fiction. Z drugiej strony debaty sytuują się instrumentaliści, którzy
stoją na stanowisku, iż technologia zawsze będzie stanowiła tylko narzędzie w rękach człowieka. Carr pokazuje te mechanizmy choćby na przykładzie kultury oralnej, w której myślenie
było podporządkowane i zależne od ludzkiej pamięci, oraz rozwoju nośników słowa pisanego,
2

Ibidem, s. 49.
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które znacznie osłabiły siłę tego związku. Wskazuje także, w jakim stopniu czytanie książki – po
raz pierwszy w sposób tak dobitny – wymusiło na człowieku posługiwanie się nienaturalnym
procesem myślowym. Polegał on w gruncie rzeczy na nieprzerwanym utrzymywaniu uwagi na
określonym statycznym obiekcie. Każde następne media, zwłaszcza elektroniczne i audiowizualne, narzucało specyficzną dla siebie strategię dekodowania, pozyskiwania i poszukiwania informacji. Na przykład sieć oparta na konwergencji mediów, na interaltywności czy intermedialności bardzo często wymaga myślenia hipertekstualnego i intertekstualnego, które pozostaje
w wyraźnym konflikcie z myśleniem sekwencyjno-linearnym wyznaczanym przez zapis językowy. W tym fragmencie rozważań Carra brakuje mi dwóch podstawowych zastrzeżeń. Po pierwsze – sprofilowania generacyjnego; po drugie – wskazówek metodycznych, jak nie tyle połączyć
czy pogodzić ze sobą różne strategie odbioru i wykorzystywania mediów, lecz jak nauczyć –
zwłaszcza młodych ludzi – przełączania się między nimi. Odnieśmy się najpierw do pierwszego
zastrzeżenia; w każdym społeczeństwie można wyodrębnić kohorty złożone z ludzi, którzy – ze
względu na kontekst historyczny, w którym dorastali i żyją obecnie – sięgają po określone technologie. Teraz w wielkim uproszczeniu można by było założyć, że osoby w wieku senioralnym
są najbardziej związane z kulturą druku i ksiązki, stąd też może wynikać fakt, iż wiele współczesnych przekazów audiowizualnych nie jest dla nich zrozumiałych. Z kolei przedstawiciele
młodszego pokolenia niejako w pierwszym rzucie korzystali z mediów elektronicznych i audiowizualnych, które to technologie wytworzyły określone strategie ‘obcowania’ z tekstem. Młodzi
ludzie, próbując przenieść je na grunt myślenia lineranego, muszą odnieść porażkę, co automatycznie ich zniechęca do dalszych kontaktów z innymi tradycyjnymi mediami, nie wspominając
już o niepowodzeniach edukacyjnych. W związku z proklamowaną przez autora książki tezą
o neuroplastyczności – można było pomyśleć o opracowaniu pewnych strategii edukacyjnych
pozwalających stymulować różne strategie przetwarzania informacji, a w konsekwencji tworzenia różnych form reprezentacji poznawczych określonego zakresu danych. Umysł żonglera, który funkcjonuje w książce Carra jako metafora umysłu internauty, który przełączając się między
różnymi aplikacjami, pobieżnie i fragmentarycznie analizuje informacje, nie znajdując czasu na
włączanie ich w obszar pamięci długotrwałej, może ulec przemodelowaniu. Prowadziłoby to do
wykształcenia plastycznego umysłu zdolnego przełączać się nie tylko między różnymi aplikacjami/zadaniami, ale również stosować różne strategie przrtwarzania informacji stosowne do
wykorzystywanych mediów oraz stawianych celów poznawczych. Już teraz spotkać sie można
z badaniami psychologów, które wskazują, iż w wielu sytuacjach zadaniowych tzw. multitasking
sprawdza się z powodzeniem, co między innymi zależy od typu zadania. Dlaczego zatem nie
kształcić umysłów na miarę naszych czasów, określanych przez takie słowa klucze, jak: konwergencja, społeczeństwo sieci czy zbiorowa inteligencja?
Agnieszka Ogonowska

Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka (red.),
Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej
i socjalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, 578 s.
Dokonujące się w naszym kraju transformacje, będące konsekwencją przeobrażeń społeczno-politycznych i procesów globalizacji, z jednej strony stwarzają nowe możliwości i szanse rozwojowe, z drugiej zaś generują wiele zagrożeń. Coraz większa eskalacja negatywnych zjawisk
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i związana z nimi pogarszająca się kondycja psychofizyczna współczesnego społeczeństwa staje
się znamienną oznaką dzisiejszego świata. Dynamika i skala przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych wpływa przede wszystkim na sytuację postindustrialnych rodzin, stawiając przed nimi nowe wyzwania, którym nie zawsze potrafią sprostać. W związku z tym coraz
częściej dochodzi do niewydolności ogólnego funkcjonowania rodzin, a nawet ich kryzysu.
Gwałtowne zmiany oraz „kryzys rodziny” implikują wiele trudnych sytuacji w życiu jednostek, w tym również dzieci i młodzieży, o czym świadczy choćby przybierająca coraz bardziej
niepokojące rozmiary marginalizacja nieletnich. Sytuacje kryzysowe wymagają od jednostek
zastosowania adekwatnych strategii radzenia sobie w walce z problemem mających na celu
przywrócenie stanu naruszonej równowagi życiowej. Nie zawsze jednak podejmowane wysiłki
przynoszą oczekiwane rezultaty. Nie każda osoba ma bowiem wystarczające zasoby, by samodzielnie przezwyciężyć trudności czy choćby zminimalizować reperkusje z nich wynikające.
W związku z tym wiele jednostek w momencie zmagania się z kryzysami wymaga odpowiedniej pomocy psychopedagogicznej lub socjalnej.
Problematyka tego rodzaju działań pomocowych zajmuje coraz ważniejsze miejsce w dyskursie naukowym, a dowodem na to może być monografia Rodzina – młodzież – dziecko. Szkice
z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, napisana pod redakcją naukową osób
związanych z Zakładem Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Magdaleny Piorunek, profesora zwyczajnego, autorki wielu książek z obszaru pedagogiki społecznej traktujących o problematyce pomocy, wsparcia
społecznego i poradnictwa, Joanny Kozielskiej, doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, oraz mgr Agnieszki Skowrońskiej-Pućki, doktorantki na wspomnianym wydziale.
Recenzowana monografia stanowi obszerny, bogaty problemowo i wartościowy merytorycznie zbiór rozpraw i studiów. Autorami tekstów w niej zamieszczonych są reprezentanci
czołowych ośrodków naukowych funkcjonujących w Polsce, zarówno wybitni przedstawiciele
nauk społecznych, jak i młodzi adepci nauki. Książka ma logiczną i spójną strukturę ujmującą
omawiane kwestie w cztery bloki problemowe.
Pierwszy z nich porusza zagadnienia rodziny jako adresata wszechstronnych działań
pomocowych i wspierających. Teksty w nim zawarte mają charakter rozpraw teoretycznych
bądź relacjonują wyniki badań empirycznych dotyczących różnych sfer oglądu rodziny jako
środowiska życia i systemu funkcjonowania jednostki. Otwiera go tekst Jerzego Modrzewskiego i Agaty Matysiak-Błaszczyk dotyczący odmian współczesnego polskiego problemu
rodzinnego. Jego autorzy wskazują genezę, przejawy i konsekwencje omawianego zjawiska,
podkreślając przy tym nieskuteczne próby jego instytucjonalnego rozwiązania lub złagodzenia. Poruszony temat kontynuuje Marta Grześko-Nyczka, przedstawiając autorską koncepcję
społecznego problemu dezorganizacji rodziny. Na trudną sytuację zwraca również uwagę Bożena Matyjas, czyniąc przedmiotem swoich rozważań polską rodzinę w sytuacji kryzysu. Autorka w swoim artykule rozpatruje również pomoc i wsparcie rodzin dotkniętych kryzysem,
dochodząc do pesymistycznego wniosku, że w Polsce nie wypracowano jeszcze efektywnego
modelu pomocy dziecku i rodzinie. Być może swoistym antidotum na tę sytuację okaże się
budowanie w rodzinach silnego poczucia rodzinnej koherencji, które, jak stara się przekonać
czytelnika Iwona Werner, chroni system rodzinny przed trudnościami i kryzysami. Autorka w swoim studium, wychodząc z założenia, że poczucie koherencji jest właściwością grupy społecznej, przedstawia teoretyczne założenia i empiryczne ustalenia w odniesieniu do
poczucia rodzinnej koherencji oraz próbuje wskazać psychopedagogiczne implikacje tego
podejścia. W pierwszej części recenzowanej monografii poddano także analizie problem odraczania ról małżeńskich i rodzicielskich. Dorota Gębuś w swoim artykule wskazuje na zalety
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i reperkusje wynikające z odkładania decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka na później
oraz analizuje proponowaną reformę polityki rodzinnej dotyczącą urlopów rodzicielskich,
wskazując na szanse i zagrożenia z niej płynące dla młodych rodziców, a także całego społeczeństwa. Natomiast Anna Gulczyńska i Barbara Jankowiak w swoim studium przedstawiają
wyniki autorskich badań, w których poddano weryfikacji związek między stylami przywiązania a jakością i trwałością związków partnerskich młodych kobiet. Z kolei Robert Opora
w swoim tekście, przedstawiając poznawcze i behawioralne aspekty funkcjonowania dzieci
i młodzieży, wskazuje na możliwość wykorzystania w poradnictwie rodzinnym koncepcji
odporności psychicznej. Pierwszy blok tematyczny zamyka artykuł Laury Ćwikły, w którym
autorka poszukuje źródeł kryzysu dialogu w rodzinie w poczuciu bezradności rodzicielskiej,
będącej z kolei konsekwencją braku akceptacji ze strony rodziców nieuchronnych zmian zewnętrznego świata oraz niskiego poziomu ich dojrzałości.
Druga część recenzowanej monografii została poświęcona wybranym problemom rodzinnym oraz metodom i formom pomocy i wsparcia stosowanym w przypadku ich występowania.
Rozdział koncentruje się na dyferencjacji występujących w nich problemów, stanowi jednocześnie egzemplifikację potencjalnych obszarów działań pomocowych adresowanych do tego środowiska. Zawarte w nim teksty ukazują specyficzną sytuację uzasadniającą zapotrzebowanie na
wsparcie i pomoc psychopedagogiczną i socjalną rodzinom bezrobotnych, wieloproblemowym,
ze środowiska wiejskiego mającym problem z ograniczonym dostępem do szeregu dóbr, w tym
wykształcenia, funkcjonującym z seniorami, nieletnimi matkami, postadopcyjnym, generującym sieroctwo społeczne czy dotkniętym poważnymi schorzeniami psychicznymi. Część tę rozpoczyna tekst Anny Potasińskiej dotyczący pomocy rodzinie dotkniętej jednym z największych
problemów w dobie kryzysu ekonomicznego – bezrobociem. Autorka artykułu, wychodząc od
analizy konsekwencji, jakie niesie dla członków rodziny omawiane zjawisko i przedstawienia
dotychczasowych sposobów pomocy niepracującym osobom i ich bliskim, podejmowanych
w kraju i za granicą, poddaje krytycznej ocenie obecny kształt polskich regulacji prawnych
dotyczących bezrobocia. W kolejnym studium Katarzyna Palka podejmuje problematykę wsi
jako środowiska wychowawczego, przedstawiając szczegółowo szanse edukacyjne mieszkających tam dzieci, sytuację materialną ich rodzin, dostęp do placówek oświatowych i opiekuńczowychowawczych, możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenach
wiejskich oraz zapotrzebowanie na pomoc socjalną wśród rodzin ze środowiska wiejskiego.
Autorka wskazuje również propozycje działań kierowanych do władz samorządowych, organizacji pozarządowych i szkół dotyczących organizowania działań pomocowych i socjalnych
na obszarach wiejskich. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, autorka trzeciego tekstu zamieszczonego w drugim bloku tematycznym recenzowanego tomu, omawia szczegółowo warsztat
pracy asystenta rodziny oraz opisuje projekty analizowane w placówkach pomocy społecznej,
uwzględniające rolę asystentów rodziny. Z kolei Astrid Tokaj i Danuta Krzysztofiak podejmują próbę zdiagnozowania źródeł, przejawów i konsekwencji problemów, z jakimi zmagają się
rodzinni opiekunowie seniorów oraz wskazują na obszary i formy wsparcia członków rodzin
opiekujących się na co dzień starszymi bliskimi. W kolejnym artykule Agnieszka SkowrońskaPućka, dokonując analizy wybranych forów internetowych, wskazuje na szereg problemów nastoletnich matek oraz przedstawia propozycje pomocy i wsparcia nieletnich rodziców. Monika
Kościelniak, autorka następnego studium drugiej części omawianej książki, rozważa problematykę sieroctwa społecznego, starając się udowodnić, poprzez przedstawienie jego etymologii
oraz reperkusji biograficznych i społecznych z niego wynikających, że jest ono wskaźnikiem
problemu rodzinnego. Andrzej Ładażyński natomiast w swoim tekście wskazuje na problemy,
z jakimi zmagają się rodziny adopcyjne, oraz proponuje pomoc w ich rozwiązaniu w postaci
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poradnictwa postadopcyjnego – aspektu pracy z rodziną przysposabiającą następującego po
adopcji dziecka. W ostatnim artykule drugiego bloku recenzowanej pozycji Kamila Szczecińska i Magdalena Wojewoda na podstawie badań własnych i obserwacji analizują jakość wypełniania funkcji rodzicielskich przez osoby chore na schizofrenię oraz podkreślają znaczącą rolę
pedagoga we wspieraniu tych rodziców w procesie wychowania ich dzieci.
Przedmiotem zainteresowania trzeciej części omawianego tomu są różnorodne kategorie
problemów dzieci i młodzieży, a także, podobnie jak w jego drugiej części, metody i formy działań pomocowych kierowane pod adresem osób doświadczających życiowych trudności, w tym
przypadku młodych ludzi. Ten obszar analiz otwiera artykuł Aleksandry Lewandowskiej-Walter
i Justyny Michałek, w którym autorki analizują predykatory przystosowania dziecka w sytuacji
rozłąki z rodzicem spowodowanej migracją i rozwodem oraz konsekwencje dla sprawowania
opieki rodzicielskiej oraz psychospołecznego funkcjonowania dziecka, jakie wynikają z rozstania,
wskazując przy tym na możliwe kierunki pracy z dziećmi i rodzicami w obliczu migracji i rozwodu. W następnym artykule Małgorzata Grzywacz ukazuje różnorodne formy pomocy dzieciom
wypracowane przez lokalne ewangelickie Kościoły w Niemczech, szczegółowo omawiając Dzieło
Pomocowe Kościoła Lippe. Z kolei Justyna Deręgowska przedmiotem swoich rozważań uczyniła
pediatryczną opiekę paliatywną nad dzieckiem. Autorka w swojej rozprawie stara się pokazać
znaczenie łagodzenia bólu fizycznego i zapewnienie psychologicznego i duchowego wsparcia choremu i jego rodzinie w momencie konfrontacji z ciężką chorobą. Kamil Tomaszewski, autor kolejnego studium, podejmuje zagadnienie streetworkingu w środowisku dzieci i młodzieży, ilustrując
płaszczyzny pracy pedagoga ulicy wpływające na skuteczność oddziaływań wobec młodych ludzi.
Agata Matysiak-Błaszczyk natomiast w artykule dotyczącym dziewcząt w procesie socjalizacji
dysocjacyjnej wskazuje na aberracje socjalizacyjne i formy pomocy młodzieży niedostosowanej
społecznie. Kolejne studia zamieszczone w trzeciej części recenzowanej monografii mają charakter empiryczny i zawierają doniesienia z badań. Artykuł Grażyny Teusz ukazuje trudności życiowe młodzieży studenckiej z perspektywy biograficznej, poziom świadomości kompetencji do
radzenia sobie z problemami, jaki posiadają studenci, oraz przedstawia czynniki wpływające na
sposób radzenia sobie z trudnościami. Bożena Majerek z kolei analizuje i opisuje źródła poczucia
niepewności osób w okresie wczesnej dorosłości, wskazując przy tym na konieczność udzielania
wsparcia społecznego osobom przeżywającym niepokój i doświadczającym poczucia zagrożenia.
Piotr Gindrich natomiast przedstawia poziom wsparcia edukacyjnego młodzieży gimnazjalnej
z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi wsparcia otrzymywanego od rodziców, nauczycieli, rówieśników i specjalistów z poradni psychologiczno -pedagogicznej. Hanna
Krauze-Sikorska w następnej rozprawie zwraca uwagę na znaczenie dialogu w optymalizacji procesu wspomagania i wspierania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Autorka stara się
wskazać warunki jego prowadzenia, rolę pedagoga w procesie komunikacji z dzieckiem, a także
na podstawie wyników badań własnych opisuje stymulatory i inhibitory dialogu pedagog – rodzic/opiekun. Z kolei Katarzyna Joniec przedstawia komunikat z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników szkół na temat sposobów i form, w jakich współczesna szkoła
mogłaby stać się instytucją wspierającą (pomocy społecznej) oraz zapotrzebowania rodziców na
tego rodzaju pomoc świadczoną ze strony placówki oświatowej. W ostatnim artykule trzeciego
bloku tematycznego recenzowanego tomu Monika Zińczuk przedstawia zapotrzebowanie na
działania pomocowe minimalizujące niepowodzenia szkolne, charakteryzuje osoby korzystające
i świadczące pomocy w przypadku trudności w uczeniu się oraz opisuje sposoby i formy udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Czwarta część recenzowanej monografii przedstawia wybrane konteksty poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej. Jolanta Spętana w swoim artykule, analizując kondycję
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współczesnego człowieka, wskazuje na konieczność świadczenia usług poradnictwa egzystencjalnego zorientowanego na pomoc w zakresie wskazywania sensu życia. W kolejnym studium
Violetta Drabik-Podgórna, przytaczając podstawowe założenia koncepcji zaplanowanych
przypadków, stara się dowieść, że decyzje zawodowe podejmowane przez jednostki są efektem oddziaływania nie tylko procesów osobowościowych i czynników zewnętrznych, ale również przypadku. Autorka rozprawy postuluje przy tym, by celem interwencji współczesnego
doradcy stało się towarzyszenie klientowi w stworzeniu, rozpoznaniu i włączeniu wydarzeń
przypadkowych w rozwój kariery. Zuzanna Oleś-Binczyk z kolei w artykule na temat przedsiębiorczości pomagania dokonuje przeglądu podmiotów zaangażowanych w proces pomagania,
funkcjonujących w ramach sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego, podkreślając formy udzielanego przez nich wsparcia dla wybranych grup społecznych. Tom kończy studium Agnieszki Piaseckiej, w którym autorka, omawiając kompetencje wolontariackie, opisuje
projekty aktywizujące zawodowo seniorów: „Diagnoza, wykorzystanie i rozwój kompetencji
seniorów” oraz „Profesjonalny senior- wolontariusz w organizacji pozarządowej”.
Reasumując, recenzowana monografia stanowi aktualne kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i pracy socjalnej. Spektrum poruszanych w niej kwestii dotyczy wielu ważnych i doniosłych społecznie zagadnień. Teksty o charakterze interdyscyplinarnym wyjaśniają
złożone problemy związane z różnorodnymi aspektami funkcjonowania jednostek we współczesnym świecie. Autorzy zamieszczonych w niej rozpraw przytaczają także wyniki ciekawych
autorskich badań, znacznie wzbogacając tym samym zamieszczone w tomie artykuły i ułatwiając
czytelnikowi ogląd rzeczywistości, co dowodzi z kolei dużej wartości poznawczej lektury.
Walorem recenzowanej publikacji jest również to, że ma ona charakter nie tylko teoretyczny i empiryczny, ale, co wydaje się bardzo istotne z punktu widzenia społecznego, także prakseologiczny. Autorzy studiów składających się na omawianą monografię prezentują egzempflikacje dotychczasowych działań pomocowych, dokonując diagnozy ich efektywności oraz
formułują przy tym szereg nowych rekomendacji, dyrektyw pedagogicznych kierowanych pod
adresem osób zaangażowanych w proces pomagania (pedagogów, psychologów, pracowników
socjalnych, opiekunów i innych specjalistów) oraz osób mających wpływ na kształt polskiego
systemu pomocy społecznej.
Warto również nadmienić, że dokonany w monografii przegląd wiedzy, badań i praktyk
pomocowych zmusza czytelnika do przemyśleń i głębszych refleksji. Staje się przyczynkiem
dalszych dociekań teoretycznych i empirycznych, źródłem nowych pytań oraz ciekawych, nowatorskich rozwiązań w obszarze działań pomocowych. Recenzowana pozycja nie wyczerpuje
bowiem w pełni omawianych zagadnień, na co wskazują zresztą same autorki, zaznaczając już
w tytule, że podejmowane w książce kwestie są tylko szkicami z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej.
Zróżnicowana tematyka i bogactwo konceptualne artykułów zamieszczonych w tomie powodują, że publikacja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Stanowi wartościową
lekturę zarówno dla teoretyków i praktyków działań pomocowych. Zawarte w niej teoretyczne
i empiryczne kwestie z pewnością okażą się cenne szczególnie dla pedagogów, psychologów
i pracowników socjalnych. Recenzowana monografia będzie również przydatnym materiałem
dla studentów nauk społecznych i humanistycznych, którzy w przyszłości podejmą trud udzielania i organizowania pomocy psychopedagogicznej i socjalnej jednostkom będących w różnych kategoriach wiekowych.
Aneta Baranowska
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Barbara Jankowiak (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, 364 s.
Praca zbiorowa Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka
jest przykładem interdyscyplinarnego, analityczno-syntezującego opisu działania psychopedagogicznego, które szczególnie w ostatnich latach wzbudza zainteresowanie i nadzieje pedagogów na poprawę kondycji wychowawczo-socjalizacyjnej dzieci i młodzieży, jakim jest socjoterapia. Ten typ działania korekcyjnego i profilaktycznego może być zalecany i stosowany na
poziomie indywidualnym i zbiorowym, i jako taki znacząco zyskał na popularności ze względu
na widoczne pozytywne skutki, jakie przynosi w zakresie poprawy psychospołecznego funkcjonowania indywidualnego i grupowego.
Prezentowaną tu książkę charakteryzuje niezwykle wartościowe wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe podejście do tematu, a jej lektura z pewnością pozwoli czytelnikom na trafne
i prawdziwie głębokie zrozumienie istoty socjoterapii jako specyficznego typu działania, zrozumienie jej uwarunkowań, obszarów wykorzystania, rodzajów szczegółowych stosowanych
w jej ramach działań oraz rozwiązań metodycznych, a także na poznanie korzyści, jakie niesie.
Lektura tej książki powinna więc być gorąco polecana pedagogom akademikom, studentom
pedagogiki oraz praktykom. Autorzy i redaktorka książki wykazali się znakomitym wyczuciem
tematu, trafiając w potrzeby czytelnicze, bowiem od jakiegoś już czasu odczuwało się niedosyt
wartościowych opracowań dotyczących socjoterapii. Istniejące pozycje zwykle miały typowo
metodyczny profil i często pozbawione były podstaw teoretycznych. Książka pod redakcją Barbary Jankowiak stanowi przykład opracowania, które podejmuje zarówno omówienie podstaw
teoretycznych tego typu działalności, jak i ukazuje aspekty praktyczne stosowania i wykorzystywania socjoterapii, znakomicie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk tak praktycznych, jak i naukowych.
Przedstawiana praca zbiorowa gromadzi 19 tekstów prezentujących swoiste spojrzenie
na socjoterapię i metodykę jej stosowania. Całość zbioru podzielona została na dwie części.
W pierwszej, zatytułowanej „Socjoterapia – refleksje teoretyczne”, znalazły się teksty o aspiracjach uczestnictwa w dyskursie dotyczącym różnych zagadnień związanych z socjoterapią,
w tym tych najbardziej zasadniczych dotyczących jej istoty jako formy pomocy psychopedagogicznej, czynników aktywnych pomocowo występujących w socjoterapii, kompetencji
socjoterapeuty, diagnozy realizowanej w ramach socjoterapii oraz ogólnego propozytywnego
profilu jej stosowania. Czytelnik z pewnością z dużym zainteresowaniem powędruje przez
poszczególne opracowania nie tylko ze względu na bogactwo walorów poznawczych w nich
zawartych, ale także ze względu na kompetentny, rzetelny i klarowny przekaz, w jakim teksty te zostały stworzone. Także druga część pracy, zatytułowana „Sojoterapia – praktyka”,
stanowi uporządkowany zbiór cennych dla czytelnika tekstów, których profil osadzony jest
przede wszystkim w klimatach prakseologicznych. Znajduje się tu wiele ciekawych propozycji i sugestii, a wręcz metodycznych dyrektywy i prezentacji środków dotyczących działania
socjoterapeutycznego. Sposób ich ekspozycji umożliwia niemal bezpośrednio wykorzystanie
ukazywanych metod (coaching, techniki relaksacyjne, animaloterapia, arteterapia, muzyko i rytmikoterapia, wizualizacja) wobec określonych grup problemów psychospołecznego
funkcjonowania.
Ciąg tekstów w części pierwszej rozpoczyna tekst Agnieszki Cybal-Michalskiej, która
pokazuje refleksję nad kondycją współczesnego człowieka, człowieka stawiającego czoła
niełatwym wyzwaniom współczesności, a jednocześnie szczególnie narażonego na różnego
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rodzaju zawirowania procesów tożsamościowych. W tym kontekście socjoterapia ukazywana
jest jako sposób wsparcia jednostek (i grup) w procesach wzmacniania lub odbudowywania
wspólnotowych więzi i jednocześnie jako sposób budowania podstawy dla podmiotowej aktywności dzieci i młodzieży. Jest to tekst pełen głębokich refleksji nad tożsamością człowieka
i jego podmiotowością oraz nad współczesnymi kontekstami jej formowania się oraz transformacji. Stanowi on znakomite preludium dla dalszych opracowań zawartych w książce, które są już bezpośrednio skupione na ukazaniu podstawowych znaczeń i odniesień socjoterapii
oraz jej zastosowań.
Kolejny tekst, Barbary Jankowiak i Emilii Soroko, stanowi wartościową analitycznie, a jednocześnie kreatywną rekonstrukcję pojęciową eksplorującą istotę socjoterapii. Czytelnik spotka tu zarówno precyzyjną analizą rozumienia socjoterapii, działań socjoterapeutycznych, jak
i wykład dotyczący istoty jej rozumienia jako formy terapii oraz wspomagania rozwoju. Co
szczególnie zwraca uwagę w tym opracowaniu, to oryginalna propozycja autorskiego spojrzenia i ujęcia socjoterapii jako formy pomocy psychopedagogicznej.
W następnym opracowaniu Ewa Kasperek-Golimowska rozważa socjoterapię jako działanie, którego celem jest wspieranie osiągania zdrowia i w ten sposób wyznacza mu podstawowe zadania, treść i styl działania. Autorka przedstawia tu socjoterapię najpierw w kontekście
ujęć patogenetycznych, a następnie w ujęciu salutogenetycznym, zwracając uwagę i znakomicie
eksponując między innymi „siły” (zasoby) kształtowane w socjoterapii jako cechy – czynniki
chroniące i wspomagające satysfakcjonujące funkcjonowanie jednostki. Autorka przedstawia
też możliwe efekty socjoterapii, lokując je w obszarze promocji zdrowia, czym zdecydowanie
rozszerza tradycyjnie utożsamiane z socjoterapią funkcje naprawczo-korekcyjne.
W kolejnym tekście ponownie Barbara Jankowiak i Emilia Soroko podejmują próbę ukazania zasadniczych czynników, specyficznych dla socjoterapii, mających walory terapeutyczne, będących jednocześnie odmiennymi od czynników typowo terapeutycznych, istotnych dla
zmiany osobowości. Poza profilem rekonstrukcyjnym w tekście występuje autorska propozycja
wskazująca czynniki pomocowe charakterystyczne dla socjoterapii. To bardzo cenny poznawczo tekst, eksponujący wręcz drobiazgowo różnicę pomiędzy wymiarem terapeutycznym a pomocowym socjoterapii. Rozróżnienie to wydaje się być cenne, a jednocześnie niezbędne dla
aktywowania wskazywanych walorów (czynników) w praktyce socjoterapeutycznej.
Najważniejszym elementem procesu socjoterapii jest osoba go prowadząca – jej postać
i kompetencje. Ten wątek tematu socjoterapii w ciekawy i rzeczowy sposób zaprezentowała
w kolejnym tekście Katarzyna Waszyńska. Poddała ona wnikliwej analizie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje osobowościowe i profesjonalne socjoterapeuty. To opracowanie powinno
spotkać się ze szczególnym zainteresowaniem czytelników, zwłaszcza studentów, jako potencjalnych socjoterapeutów, z powodu znakomitego zdefiniowania zasadniczych parametrów
roli socjoterapeuty. Obraz ten może też być mądrze wykorzystany przy konstruowaniu sylwetki kompetencji studenta oraz absolwenta studiów pedagogicznych i wyznaczaniu treści jego
kształcenia.
W następnym opracowaniu Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska przedstawia psychodynamiczne podejście do socjoterapii, będące podłożem metod i technik, z których korzysta się
w tej dziedzinie. W ujęciu psychodynamicznym socjoterapia została osadzona w przestrzeni
relacji interpersonalnych kontekstów dokonywania się procesu rozumienia intrapsychicznego. Wskazuje się tu na socjoterapię jako metodę pracy z dziećmi, wykładając jednocześnie na
gruncie podejścia psychodynamicznego swoistą metodykę procesu socjoterapeutycznego wraz
z prezentacją etapów procesu grupowego.
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Podobne ujęcie prezentuje w kolejnym tekście Maciej Wilk, który dokonuje analizy znaczenia, celów i funkcji diagnozy w procesie socjoterapii, tak w kontekście inicjującym, jak i monitorującym działanie socjoterapeutyczne. W pierwszej części tekstu spotykamy się z uporządkowanym wykładem w zakresie pojęcia i zadań oraz „obiektów” socjoterapii vs. psychoterapii,
a następnie w obszarze diagnozy i jej specyfiki w obu dziedzinach. Zasadniczym jednak celem
tekstu stało się ukazanie psychodynamicznego spojrzenia na diagnozę w socjoterapii. W tym
zakresie szczególnie wartościowym elementem wykładu wydaje się być odniesienie psychodynamicznego punktu widzenia diagnozy w socjoterapii do bezpośrednich potrzeb tej działalności i do jej „beneficjentów”.
Socjoterapia w perspektywie psychologii pozytywnej prezentowana jest w opracowaniu
Łukasza Kaczmarka, który wskazuje na dwa wymiary zamierzeń socjoterapeutycznych: z jednej
strony na ich felicytogenny (wzbogacający) aspekt, a z drugiej – na aspekt korekcyjny. Zwłaszcza zwrócenie uwagi na pierwszy z wymienionych wymiarów wydaje się być szczególnie interesujące, bowiem stale pozytywna orientacja działań pedagogicznych (polegająca na wzmacnianiu stanów pozytywnych, zalet i potencjałów) wydaje się w pozostawać w cieniu postulowania
i realizowania „walki” z problemami, zaburzeniami i brakami. Rozdział ten powinien spotkać
się z dużą uwagą odbiorców, wpisuje się bowiem w nowe promowane sposoby myślenia o pedagogice oraz pomocy i działaniu wobec sytuacji i procesów problemowych, opartej na zasobach,
siłach i potencjałach indywidualnych i środowiskowych.
Orientacja pozytywna w działaniu psychopedagogicznym przebrzmiewa też wyraźnie
w kolejnym tekście mówiącym o kształtowaniu optymizmu wśród młodzieży poddawanej działaniom socjoterapeutycznym. Jego Autorki – Izabela Stankowska, Magdalena Roszak i Anita
Machaj – wyszły z założenia, że dla intensyfikacji pozytywnych skutków oddziaływań socjoterapeutycznych szczególnie istotna jest praca nad rozwijaniem optymistycznego stylu wyjaśniania i przewartościowywanie podstawy orientacji życiowej w kierunku optymistycznych
atrybucji, postaw i schematów. Analizując semantykę pojęcia optymizmu i ukazując mechanizmy konstruowania się optymizmu, Autorki przedstawiają wartościowe praktycznie możliwości i sposoby jego kształtowania optymizmu które mogą znaleźć bezpośrednie zastosowanie
w praktyce pedagogicznej, ukazują również wyniki własnych badań empirycznych nad optymizmem wśród młodzieży.
Część drugą monografii, zatytułowaną „Socjoterapia – praktyka”, konstruuje dziesięć tekstów omawiających metodyczne aspekty stosowania socjoterapii w praktyce pomocy psychopedagogicznej i profilaktyki psychopedagogicznej.
Cykl rozpoczyna tekst Marzeny Buchnat dotyczący zastosowania socjoterapii w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Autorka widzi socjoterapię jako działanie, które
wpisuje się w podstawowe założenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i następnie przekonująco tę tezę argumentuje. Ukazuje też specyfikę zajęć socjoterapeutycznych
w przypadku takich dzieci.
Z kolei Ewelina Silecka w następnym tekście przedstawia socjoterapię w perspektywie jej
wykorzystania w pracy z jednostkami niedostosowanymi społecznie. Autorka stawia i rozważa
między innymi ciekawe pytanie: czy prowadzący pracę z osobami niedostosowanymi społecznie powinien być bardziej wychowawcą, czy właśnie socjoterapeutką? W tekście znajdują się
też uwagi na temat możliwości i rzeczywistość stosowania socjoterapii wobec dzieci niedostosowanych społecznie w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych, oraz prezentacja konkretnych metodycznych i etyczno-zawodowych wskazań.
Kolejny tekst to interesująca prezentacja na temat autorskiej metody pracy z grupą – gry
autobiograficznej. Autorka tekstu, Karolina Kuryś, ukazuje zalety tej metody, a następnie

KSE_polemiki_i_recenzje_207-248.indd 224

2014-06-26 09:13:47

Polemiki i recenzje

225

dokonuje jej opisu. Ukazana i wyjaśniona w tekście metoda z pewnością wzbudzi szczególne
zainteresowanie czytelników jako bezpośrednia „podpowiedź” metodyczna do wykorzystania
w praktyce.
Nad możliwościami wykorzystania coachingu i jego elementów w pracy socjoterapeutycznej zastanawia się w następnym opracowaniu Anna Gulczyńska. Autorka znakomicie ukazuje
„punkty wspólne” socjoterapii i coachingu, jednocześnie przybliżając czytelnikowi zasadnicze
cechy samego coachingu. Daje też konkretne propozycje zastosowania go w socjoterapii na poszczególnych jej etapach: diagnozy, pracy z grupą oraz ewaluacji działań socjoterapeutycznych,
co czyni z tekstu świetną propozycją metodyczną.
Równie ciekawą propozycję przedstawia w kolejnym tekście Ewelina Flatow, ukazując
możliwości stosowania technik relaksacyjnych (relaksacja neuromięśniowa, trening autogenny,
hatha joga) w socjoterapii. Propozycja ta wydaje się być szczególnie cenna dla praktyków działania socjoterapeutycznego.
Zbigniew Bielan oraz Izabela Stankowska w zakres metodycznej refleksji nad socjoterapią
przedstawiają animaloterapię. Autorzy rozważają w tekście różne aspekty tematu: historię relacji człowieka ze zwierzęciem, jej wymiar emocjonalny, funkcje zwierzęcia w życiu człowieka.
Ponadto ukazano konkretne odmiany animaloterapii, tj. użytkowania określonych gatunków
zwierząt dla celów terapeutycznych.
Arteterapię i wykorzystanie jej metod w socjoterapii przedstawia Maja Stańko-Kaczmarek.
Autorka wykazuje zasadność jej użytkowania w socjoterapii oraz prezentuje metody arteterapii
jako wpisujące się w założenia socjoterapii. Omawia je też w dalszej części tekstu, porządkując
ich prezentację w perspektywie pracy indywidualnej, pracy w parach, oraz pracy grupowej
Kolejną metodę w perspektywie wykorzystania w socjoterapii – muzykoterapię – przedstawia Katarzyna Forecka-Waśko. Poza przypomnieniem istoty metody i jej terapeutycznych
funkcji Autorka skupia się na jej odmianie, jaką jest rytmikoterapia. W tym zakresie dokonuje szczegółowej analizy aspektów metodycznych, pokazując przy tym przykłady ćwiczeń wraz
z ich analizą funkcjonalną.
Możliwości wykorzystania wizualizacji w socjoterapii stały się tematem tekstu Aleksandry Załustowicz. Przedstawiając wizualizację jako zyskującą na popularności metodę, Autorka
przybliża czytelnikowi jej istotę i funkcje, a także ukazuje wykorzystywane w niej środki. Zawiera przy tym metodyczny opis faz oraz przykłady jej wykorzystania do pracy z dziećmi o określonych problemach społeczno-emocjonalnego funkcjonowania, prezentując opisy szczegółowych
ćwiczeń wizualizacyjnych. spotka się z zainteresowaniem studentów i praktyków.
Problematykę twórczości w socjoterapii podjęła Jolanta Enko. Na podłożu teoretycznych
rozważań o twórczości, jej istocie i uwarunkowaniach osobowościowych oraz ukazując funkcje
prozdrowotne twórczości, a także pokazując problemy dotyczące identyfikacji twórczego potencjału, Autorka podejmuje kwestie problemowego funkcjonowania uczniów twórczych oraz
temat aspektów pobudzania twórczości dzieci przez rodziców i nauczycieli.
Książka o socjoterapii pod redakcją Barbary Jankowiak stanowi cenną pozycję na rynku podręczników pedagogicznych. Ze względu na poziom zawartych w niej opracowań i kompleksowość
ujęcia tematu, a także liczne walory prakseologiczne, z pewnością będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem środowisk akademickich, zwłaszcza studentów pedagogiki oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z przedmiotów dotyczących metodyki pracy pedagogiczne, ale też
jest ona lekturą godną polecenia dla pogłębiania kompetencji pedagogicznych przez praktyków .
Ewa Jarosz
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Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski, Kinga Kuszak (red.), Świat małego
dziecka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, 240 s. (t. I) i 326 s. (t. II)
Problematyka edukacji, opieki i rozwoju małego dziecka zajmuje w rozważaniach pedagogicznych ważne miejsce już od dłuższego czasu. Jest ona również współcześnie aktualna szczególnie, gdy mamy na uwadze zmieniający się kontekst kulturowy. Doniosłość tematu jest także
związana z faktem, że w pierwszych latach życia rozwój człowieka jest najbardziej intensywny.
Interdyscyplinarna seria wydawnicza Świat małego dziecka pod redakcją prof. UAM dr hab.
Hanny Krauze-Sikorskiej, dra Michała Klichowskiego oraz prof. UAM dr hab. Kingi Kuszak,
składająca się z dwóch tomów, jest cenną pozycją podejmującą powyższe tematy. Koncentruje
się na istocie rozwoju i edukacji, ale również prezentują sytuacje, w których dziecko wymaga
szczególnego wsparcia. Pierwszy tom podejmuje tematy istotne i aktualne: począwszy od instytucjonalnych ram opieki przez różne aspekty organizacji wpierania rozwoju po nauczanie
domowe. Składa się z osiemnastu różnorodnych artykułów:
− Elżbieta Wieczór Childchood – a Fascination with Human Development,
− Anna Ratajczak – instytucjonalna opieka nad małym dzieckiem. Aktualny stan
– perspektywy,
− Irena Adamek – Paradygmatyczne u(ś)ciski w edukacji elementarnej,
− Zofia Remiszewska – Inaczej o dziecku i przedszkolu,
− Melinda Pierson – Self-Concept in Special Education,
− Anna Basińska – Meeting Children’s Educational Veeds through Co-Teaching,
− Jolanta Bonar – Kompetencje uczniów w świetle wybranych dyskursów wczesnej
edukacji,
− Magdalena Grochowalska – Instytucjonalne ramy edukacji przedszkolnej jako tło wspierania rozwoju dziecka,
− Jolanta Sajdera – Doświadczenie interakcyjne dziecka w wieku przedszkolnym,
− Rafał Daniszewski – Wspieranie samodzielności i kreatywności dziecka podczas edukacji
przedszkolnej,
− Katarzyna Gawlicz – Tresowanie posłusznych dzieci. Techniki dyscyplinarne w przedszkolu,
− Anna Buła – Kto nauczy małe dzieci dostrzegać i rozumieć zawiłości otaczającego świata?
– O kondycji wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej,
− Jolanta Maciąg – Między programowaniem a modelowaniem przestrzeni pedagogiczno-edukacyjnej dziecka,
− Agnieszka Zalewska-Meler – Potrzeba ruchu a aranżacja przestrzeni – o statusie aktywności fizycznej dziecka w wieku przedszkolnym,
− Rayshan Lai, Melinda Pierson – Overview and Rationable,
− Marta Anna Sałapata – „Cóż pozostało cioci, jak być aniołem dobroci”, czyli krótka refleksja o strzelaniu do nauczycielskiej bramki,
− Anna Jakubowicz-Bryx – Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w oczach
rodziców,
− Wiesław Szyszkowski – Edukacja domowa w Polsce. Szansa czy zagrożenie dla dziecka?
Duża część artykułów w tym tomie podjęła kwestię wspierania dziecka w okresie dzieciństwa oraz wynikające z nich praktyczne implikacje. Szczególnie interesująca pod tym względem
zdaje się publikacja autorstwa Anny Basińskiej, która podejmuje nowatorskie rozwiązanie pracy
w klasach początkowych. Zaproponowany przez autorkę Co-Teaching może stać się szczególnie
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wartościową formą pracy w Polsce, możliwą do wdrażania w klasach integracyjnych. Wskazane
zalety równoczesnej pracy dwójki nauczycieli oraz ewentualne możliwe trudności z niej wynikające, pozwalają czytelnikowi na zaznajomienie się z podstawowymi faktami dotyczącymi
pracy pedagogów wczesnoszkolnych. Umożliwiają również podjęcie refleksji na zaprezentowane w artykule zagadnienie.
Ciekawe spostrzeżenia dotyczące dyskursów istniejących w polskiej szkole zaprezentowała
Jolanta Bonar. Na zasadzie kontrastu dyskursu funkcjonalistyczno-behawiorystycznego oraz
konstruktywistycznego ukazała proces uczenia się, podejście do wiedzy i rozumienie efektów
kształcenia. Analiza artykułu umożliwia krytyczne spojrzenie na oddziaływania stosowane wobec uczniów w placówkach oświatowych.
Równie interesujące połączenie teorii oraz wynikającej z niej implikacji praktycznych
prezentuje artykuł Jolanty Maciąg Między programowaniem a modelowaniem przestrzeni pedagogiczno-edukacyjnej dziecka. Ukazuje on w przejrzysty sposób strukturę funkcjonowania
programu edukacyjnego oraz uwypukla konieczność kształcenia całościowego jako strategii
wspierania rozwoju osobowego.
Aktualnym problem w wielu placówkach edukacji przedszkolnej pozostaje autorytet nauczyciela. Również ten aspekt został poruszony w publikacji dzięki artykułom autorstwa Marty
Anny Sałapy oraz Anny Jakubowicz-Bryx.
Wszystkie materiały zawarte w pierwszym tomie pokazują potencjalny kierunek zmian
możliwych do wprowadzenia w edukacji. Zaprezentowane innowacje pedagogiczne ukazują
nowoczesną wizję procesu uczenia małego dziecka. Można całkowicie się zgodzić z redaktorami serii, że stanowią one punkt wyjścia dla tomu drugiego, który obejmuje dziewiętnaście
różnorodnych tematycznie artykułów:
− Michał Klichowski – Sens predykcji w pedagogice zainteresowań,
− Kinga Kuszak – łamanie szyfru językowego – protodialog i holofraza jako osiągnięcia rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa. Od fazy prewerbalnej do początków mowy,
− Daria Sikorska – Kompetencje językowe i komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym,
− Lidia Wollman – Głos uczniów – zaniedbany obszar w edukacji małego dziecka,
− Jolanta Nowak – Edukacyjny potencjał dialogu w przestrzeni klasy szkolnej,
− Andrzej Laskowski – Czy i kiedy dzieci tracą zdolność zadawania pytań?,
− Katarzyna Waszyńska – „Kiedy dzieci są małe, daj im korzenie, a kiedy są duże, daj im skrzydła”. Seksualność małego dziecka – wskazania dla edukacji seksualnej i wychowania,
− Anna Gulczyńska – Masturbacja u dzieci w wieku przedszkolnym,
− Teresa Parczewska – Bycie-w-świecie: perspektywa dziecka z problemami zdrowotnymi,
− Anna Mikler-Chwastek – Sposoby dotykowego poznania siebie i otoczenia przez dzieci
o zaburzonym przebiegu rozwoju oraz w normie rozwojowej,
− Dominika Grześkowiak, Anna Krauze – Problem „przetrenowania” i zjawisko „przestymulowania” w procesie usprawniania/terapii dzieci z niepełnosprawnością,
− Ewa Woźniczka – Optymalizacja oddziaływań terapeutycznych w aspekcie wspomagania
rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
− Iwona Myśliwczyk – Retrospekcja doświadczeń biograficznych rodziców małych dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
− Paulina Gołaska – Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Przegląd
badań,
− Aneta Wojciechowska – Od wczesnej diagnozy do kompleksowej terapii małego dziecka
z autyzmem,
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− Erica Howell – Teacher Perceptions and Efficacy Ratings of Comic Strip Conversations for
Students with Autism Spectrum Disorder,
− Linda Schenkoske, Erica Howell – Sels-Management of Problem Behaviours for Students
with Autism Spectrum Disordes,
− Lucyna Maksymowicz – Dziecko z mukowiscydozą w przedszkolu i w szkole – specyfika
potrzeb i adekwatnego wsparcia,
− Agnieszka Sołbut – Potrzeby małego dziecka w rodzinie alkoholowej, przemocowej.
Problematyka powyższych artykułów oscyluje wokół tematyki komunikowania się oraz
wspierania rozwoju dziecka. Umiejętności związane z porozumiewaniem się są istotne dla
rozwijania relacji społecznych, a w pierwszych latach życia w szczególności między dorosłym
i dzieckiem. Dokładny rozwój kompetencji językowych został opisany w artykułach Kingi Kuszak oraz Darii Sikorskiej. Stanowią one cenny wstęp do kolejnych tekstów podejmujących
problematykę nauczania w kontekście prowadzenia dialogu nauczyciela z uczniami. Szczególnie interesujące są spostrzeżenia poczynione przez Jolantę Nowak, która wskazuje na wartości
nauczania dialogowego. Pociągają one za sobą konieczność zmiany roli nauczyciela z osoby
podającej wiedzę w partnera, osobę wspierającą i służącą pomocą. Powinno znosić się zatem
blokady istniejące w szkolnej edukacji, które często utrudniają dziecku swobodne zadawanie
pytań. Związane są one z poszukiwaniem odpowiedzi, jak również z wartościową aktywnością
poznawczą. Tłumienie spontanicznych zachowań dzieci wynika często z niewłaściwej postawy
nauczyciela i braku adekwatnej organizacji przestrzeni, o czym pisze Andrzej Laskowski.
Kolejne materiały zawarte w drugim tomie obejmują teksty dotyczące stworzenia właściwych warunków oddziaływania oraz podjęcia terapii w przypadku zaistnienia utrudnień w rozwoju małego dziecka. Poruszono problematykę wychowania seksualnego wraz ze szczegółowo
omówionym zagadnieniem masturbacji występującej w wieku przedszkolnym. W recenzowanej publikacji również ujęto tematykę doświadczeń dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, chorobą przewlekłą (rozwinięto omówione zagadnienie
wsparcia dziecka z mukowiscydozą). Nie pominięto także trudności związanych z problemem
przemocy czy chorobą alkoholową w rodzinie.
W recenzowanej monografii są zawarte cenne wskazówki dotyczące optymalizacji oddziaływań. Ewa Woźniczka omówiła je w swoim artykule bardzo dokładnie, przywołując poszczególne metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, takie jak: Metodę Dobrego Startu, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Program Aktywności Mariannny
i Christophera Knillów, Integrację Sensoryczną, Metodę Gobalnego Czytania Glenna Domana.
Pewną kontynuację stanowi tekst Iwony Myśliwczyk, która opisała zasady pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pokazała na podstawie badań własnych oddziaływania
podejmowane względem nich w szkołach. Autorka przyjęła ciekawą orientację metodologiczną
osadzaną w nurcie badań interpretatywnych, gdyż analizie poddała wypowiedzi rodziców.
Każdy tom uzupełnia Podsumowanie rozważań. Stanowi ono przypomnienie głównych
zagadnień, które zostały uprzednio poruszone. Oprócz niego zakończenie drugiej książki jest
pewnego rodzaju zwieńczeniem cyklu. Redaktorzy zawarli przesłanie, które jest niewątpliwie
cenne dla każdego pedagoga, jak również rodzica. Przypominają czytelnikowi o konieczności
podjęcia refleksji nad działaniami zorientowanymi na dziecko. Powinna być jednak ona według
nich wzbogacona o optymizm rozumiany jako zdolność do znajdowania dobrych stron sytuacji,
nawet tych trudnych. Całkowicie można zgodzić się zatem z fragmentem recenzji wydawniczej
prof. UŚ dr hab. Urszuli Szuścik umieszczonej na tylnej okładce, z którą każdy zainteresowany
może się zapoznać. Czytelnik zostaje bowiem niejako zmuszony do podjęcia trudu zadania
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sobie pytań na temat sytuacji dziecka we współczesnym świecie. Stanowi to niewątpliwy atut
recenzowanej pozycji.
Lekturę serii zakłóca natomiast brak spójności przypisów. W części tekstów zastosowano przypisy harwardzkie (śródtekstowe), a w innych natomiast zastosowano przypisy dolne.
Ujednolicenie tej kwestii poprawiłoby odbiór estetyczny pozycji. Wartościowe byłoby również
zamieszczenie abstraktów polskich i angielskich, szczególnie przez wzgląd na ujęcie w obu tomach artykułów niejednorodnych pod względem języka, w którym zostały napisane. Ułatwiłoby to niewątpliwie czytanie, w szczególności studentom oraz rodzicom i opiekunom małych
dzieci, dla których artykuły zamieszczone w serii mogłyby stać się świetnym źródłem informacji. Należy jednak podkreślić, że uchybienia te nie utrudniają dotarcia do meritum zamieszczonych materiałów.
Te drobne wady zdecydowanie rekompensuje przemyślany układ tekstów w obu tomach.
Posegregowane tematycznie artykuły przedstawiają poszczególne aspekty opieki, edukacji
i wspierania rozwoju małego dziecka z różnych perspektyw. Mimo iż sposób przedstawienia
podejmowanych tematów jest różny, tak samo jak rozmaite są prezentowane przez autorów
podejścia teoretyczne i metodologiczne, redaktorom udało się uzyskać spójną całość. Stanowi
to niewątpliwy walor recenzowanej publikacji. Istotne jest także połączenie w poszczególnych
artykułach treści typowo teoretycznych z aspektami praktycznymi. Dzięki temu serią wydawniczą niewątpliwie zainteresują się zarówno przedstawiciele świata naukowego, jak i grono pedagogiczne, w tym studenci pedagogiki.
Dominika Przybyszewska
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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych” (Children in the Face of Difficult Circumstances),
Poznań 11–12 grudnia 2013 roku
W dniach 11–12 grudnia 2013 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Dziecko w perspektywie
trudnych sytuacji życiowych” zorganizowana przez Zakład Edukacji Dziecka, pod patronatem
Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosika.
Celem konferencji było interdyscyplinarne pochylenie się nad współczesnym dzieckiem,
nad jego kłopotami egzystencjalnymi, by nie tylko skupić się na rodzajach sytuacji trudnych i ich
następstwach obecnych w życiu młodego pokolenia, ale i na edukacyjnych możliwościach przygotowania go do ich pokonywania. Niniejsza problematyka została odniesiona do podstawowych
środowisk życia dziecka: środowiska rodzinnego, stanowiącego prymarny kontekst jego rozwoju
oraz środowisk wtórnych, jakimi dla niego są środowisko przedszkolne, szkolne i rówieśnicze.
Konferencja stanowiła płaszczyznę wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych przedstawicieli ośrodków naukowych oraz praktyków zajmujących się tą ważną tematyką. W konferencji
uczestniczyło osiemnastu profesorów reprezentujących główne ośrodki akademickie w kraju
oraz akademickie ośrodki zagraniczne, takie jak: Ostravská Univerzita i Catholic University of
Eichstaett–Ingolstadt. W czasie dwudniowych obrad wygłoszono ponad 80 referatów, a prelegentami byli przedstawiciele z 30 krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz instytucji zajmujących się kompensacją społeczną, profilaktyką wychowawczą, ratownictwem.
Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska – przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji – powitała Gości, a Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr
hab. Zbyszko Melosik wygłosił przemówienie otwierające dwudniowe obrady. Podkreślił w nim
rolę, jaką odgrywają tego rodzaju spotkania w rozwoju nauki oraz wskazał najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie pedagogiki, również te mające miejsce na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.
Następnie prof. dr hab. Małgorzata Cywińska wprowadziła słuchaczy w tematykę konferencji,
szczególnie wskazując, iż ponowoczesny obraz świata, a w nim dzieciństwa, związany jest z jego
wielopostaciowością, z jego kontrastowym zróżnicowaniem. Wyznaczają go różnorodne zjawiska
powodujące, iż mamy do czynienia zarówno z dziećmi „niskiej jakości” (dziećmi bezdomnymi,
biednymi, dziećmi ulicy), jak i „dziećmi jakości wysokiej” (dziećmi funkcjonującymi według programu rodziców, wychowywanymi do sukcesu). Owa wielopostaciowość dzieciństwa pokazuje,
iż współczesne wychowanie dzieci jest sprzężone z wieloma problemami implikującymi potrzebę
poszukiwania środków zaradczych, umożliwiających rozwiązywanie ich sytuacji trudnych.
Po uroczystym otwarciu konferencji rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna, której przewodniczyli: prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, prof. dr hab. Danuta Borecka-Biernat oraz
prof. dr hab. Andrzej Twardowski.
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Pierwszą prelegentką w tej części obrad była prof. dr hab. Ivana Gejgušová („Problemy
dzieciństwa w oparciu o współczesną fikcję literacką dla dzieci”), która wskazała na potencjał
dziecięcej prozy narracyjnej posiadającej bogatą tradycję w literaturze czeskiej. Autorka podkreśliła możliwość autentycznego i atrakcyjnego prezentowania dzieciństwa w literaturze, jak
również wyeksponowała jej walory terapeutyczne. Wykazała przy tym, iż proza narracyjna pomaga dzieciom lepiej orientować się w otaczającym świecie, a także daje sposobność konfrontowania z różnymi życiowymi problemami, z którymi niejednokrotnie młode pokolenie będzie
musiało się zmagać.
Wystąpienie prof. dr hab. Urszuli Szuścik („Walory terapeutyczne sztuki w edukacji dziecka
wobec jego trudnych sytuacji życiowych”) korespondowało w zakresie wątku terapeutycznego z poprzedzającym je referatem. Zaakcentowano tu znaczenie działalności plastycznej dzieci
w procesie rozwijania ich kontroli emocjonalnej, wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi.
Natomiast prof. dr hab. Andrzej Twardowski („Pomoc rodzicom małych dzieci z niepełnosprawnościami w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi”) wskazał na nowy paradygmat pomagania rodzinom wychowującym małe dzieci z niepełnosprawnościami, łączący się z odejściem
od modeli pomocy skoncentrowanej wyłącznie na profesjonalistach. Przejawia się on w położeniu nacisku na współpracę z rodziną dziecka niepełnosprawnego i budowania partnerskich
relacji z jej członkami.
Ostatni referat w tej sesji plenarnej, autorstwa prof. dr hab. Klaudii Schultheis („Kompetencje emocjonalne i społeczne uczestników procesu edukacyjnego jako wkład do inkluzji”),
przetłumaczył z języka niemieckiego i wygłosił w imieniu Pani Profesor Schultheis mgr Wojciech Arciszewski, pracownik Zakładu Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych
UAM. Podczas wystąpienia scharakteryzowano różne modele rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci, przedstawiono programy profilaktyczne dla uczniów wykazujących zaburzenia zachowania i podkreślono, iż przy rozwijaniu wskazanych wyżej kompetencji
niezmiernie istotne jest nie tylko reagowanie na nieakceptowane zachowania wychowanków,
ale nie do przecenienia jest także dostarczanie dzieciom wzorców konstruktywnych zachowań,
szczególnie dotyczących ich sytuacji trudnych.
Podczas drugiej sesji plenarnej, prowadzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Cywińską, prof.
dr hab. Marzennę Magdę-Adamowicz oraz prof. dr hab. Kingę Kuszak wygłoszono kolejne referaty, podejmujące ważkie aspekty sytuacji trudnych dzieci. Pierwsza prelegentka, prof. dr hab.
Wiga Bednarkowa („Granice mojego świata są granicami mojego języka – walory kognitywnej
edukacji polonistycznej”) w swoich rozważaniach wskazała, iż kłopoty językowe z wypowiadaniem się w mowie i piśmie najczęściej prowadzą do życiowych porażek. Rozwijanie zdolności
językowych dzieci powinno wynikać nie tylko z konieczności wypełniania zadań narzuconych
przez tradycyjną szkołę, ale przede wszystkim ze świadomości tego, jak duże znaczenie dla holistycznego rozwoju człowieka ma jego uświadomiona kompetencja językowa.
W zaprezentowanym przez prof. dr hab. Kingę Kuszak referacie („Rodzinne i szkolne inhibitory kompetencji komunikacyjnych najmłodszych uczniów”) wskazano wpływ środowiska
rodzinnego na rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci. Prelegentka ukazała style komunikacji rodziców z dziećmi oraz wybrane czynniki rodzinne, które w sposób negatywny oddziałują na kompetencje komunikacyjne dzieci. Następnie zwrócono uwagę na wybrane determinanty szkolne, które w połączeniu z czynnikami mającymi swe źródło rodzinne, wzmacniają
negatywne doświadczenia komunikacyjne młodszych uczniów.
Prof. dr hab. Danuta Borecka-Biernat („Strategie radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego w zakresie osobowościowych determinant”) w swoich rozważaniach
zwróciła uwagę na znaczenie poziomu samooceny, typu poczucia lokalizacji kontroli i emocji
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w wyznaczaniu konstruktywnej i destruktywnej strategii radzenia sobie gimnazjalistów w sytuacji konfliktu społecznego. Wykazano, iż młodzież z wyższym poziomem samooceny w większym stopniu odwołuje się do strategii konstruktywnej (zadaniowej). Osoby te podejmują
więcej starań, aby rozwiązać konflikt. Młodzież zaś o obniżonej samoocenie częściej stosuje
strategię destruktywną opartą na niedojrzałych formach zachowania.
Kolejna prelegentka, prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek („Dorośli dzieciom… Transformacje karier zawodowych dorosłych jako kontekst trudnych sytuacji życiowych dzieci”) przedstawiła analizę przemian karier zawodowych na współczesnym rynku pracy, dokonała próby
wskazania wybranych potencjalnych obszarów ryzyka, jakie te fenomeny kulturowe niosą ze
sobą w kontekście funkcjonowania dzieci.
Wystąpienie prof. dr. hab. Mariusza Jędrzejko („Opuszczeni i rozpieszczeni – problemy rozwojowe i edukacyjne dzieci w rodzinach ‘wielkich karier’”) kończyło II sesję plenarną. Prelegent
swoje wystąpienie skupił wokół przedstawienia funkcjonowania dzieci w rodzinach zamożnych
ekonomicznie, których rodzice główne zainteresowanie skierowali na rozwój własnych karier
zawodowych. U nastolatków pochodzących z takich rodzin obserwujemy proces przyspieszonego wchodzenia w dorosłość i samodzielnego podejmowania ważnych decyzji życiowych,
społecznych i zdrowotnych. W konkluzjach ukazano „przyspieszone dorastanie” i jego wielopłaszczyznowe konsekwencje oraz konsekwencje niedostrzegania przez rodziców problemów
dziecka w okresie adolescencyjnym.
Przedstawione w dwóch sesjach plenarnych referaty wzbudziły duże zainteresowanie
wśród uczestników konferencji i spowodowały ożywioną dyskusję, w wyniku której sformułowano wiele cennych uwag na temat kondycji współczesnego dzieciństwa i problemów, którym
najmłodsi muszą sprostać.
Popołudniowe debaty pierwszego dnia konferencji prowadzone były w pięciu równoległych
sekcjach problemowych. Sekcji pierwszej, koncentrującej się na rodzinnych uwarunkowaniach
sytuacji trudnych w życiu dziecka, przewodniczyli: prof. dr hab. Danuta Borecka-Biernat oraz
prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko. Sekcję drugą prowadzili: prof. dr hab. Andrzej Twardowski
i prof. dr hab. Urszula Szuścik, a poruszane tematy dotyczyły etycznych, społecznych i jednostkowych implikacji trudnego położenia dzieci. O przewodniczenie sekcji trzeciej poproszone
zostały: prof. dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz oraz prof. dr hab. Wiga Bednarkowa. Podczas obrad rozważano edukacyjne przesłanki sytuacji trudnych w życiu dziecka. Moderatorami
sekcji czwartej były: prof. zw. dr hab. Aniela Korzon i dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo. Obszar zagadnień, w ramach którego wygłoszono referaty, obejmował sytuacje i uwarunkowania osamotnienia dzieci. Sekcji piątej przewodniczyły: prof. dr hab. Katarzyna Krasoń, dr hab. Katarzyna
Segiet, prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska, a obrady dotyczyły instytucjonalnych przesłanek
sytuacji trudnych w życiu dziecka oraz wybranych aspektów wsparcia dzieci.
Podczas wystąpień w sekcjach wygłoszono inspirujące referaty mające wymiar interdyscyplinarny, prezentowano wyniki badań empirycznych niezwykle znaczące dla funkcjonowania
dzieci w sytuacjach trudnych, wskazywano na różnorodne czynniki implikujące sytuacje trudne dziecka oraz akcentowano obszary działań mogących być wsparciem w sytuacjach trudnych
dzieci. Dyskusje w sekcjach trwały do godzin wieczornych i stanowiły zakończenie obrad przewidzianych na pierwszy dzień konferencji.
W czwartek, 12 grudnia 2013 roku, konferencja rozpoczęła się od występu artystycznego
dzieci z Przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” z Poznania, które to od wielu lat łączy przyjacielska więź i współpraca z Zakładem Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
Pierwszej sesji plenarnej tego dnia przewodniczyły: prof. dr hab. Małgorzata Cywińska,
prof. dr hab. Katarzyna Krasoń oraz dr hab. Katarzyna Segiet.
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Pierwsza prelegentka – prof. dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz („Dziecko w sytuacjach
szkolnych”) – omówiła między innymi sytuacje twórcze jako trudne z punktu widzenia nauczyciela i ucznia. Wyróżniono pięć podejść do uczenia się, zmiany, rozwiązywania sytuacji trudnych i twórczych. Autorka wykazała, iż w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych istotne
jest twórcze myślenie i określone sposoby patrzenia na wspomniane sytuacje – konieczne jest
spojrzenie na nie z własnego punktu widzenia, z punktu widzenia czyjegoś stanowiska i z punktu widzenia obserwatora.
Prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska („Samotność w wyobrażeniach dzieci kończących
edukację przedszkolną”) zaprezentowała przeprowadzone badania sondażowe nad czynnikami
wpływającymi na wyobrażenia dzieci kończących edukację przedszkolną dotyczące samotności. Szczególnie wyeksponowano zależność takich czynników, jak: płeć dzieci, staż uczęszczania
ich do przedszkola.
Druga część konferencji to dalsze wystąpienia plenarne, które odbywały się pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Cywińskiej, prof. dr hab. Krystyny Żuchelkowskiej
i dr hab. Anny Jakoniuk-Diallo.
Aktualny problem eurosieroctwa został przedstawiony przez prof. zw. dr hab. Anielę Korzon („Eurosieroctwo jako współczesny problem pedagogiczny i społeczny”). Sytuacja ekonomiczna wielu polskich rodzin zmusza często jedno z rodziców lub oboje, do podjęcia pracy
poza granicami naszego kraju. Dzieci pozostają wówczas pod opieką bliższych lub dalszych
członków rodziny. Badania Autorki wykazały, iż sytuacja taka zaburza prawidłowy rozwój psychospołeczny dzieci na skutek dysfunkcyjności rodzinnych relacji i zadań.
Następnie dr hab. Anna Jakoniuk-Diallo („Bariery integracji edukacyjnej dzieci z wadą
słuchu”) zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na główne bariery integracji edukacyjnej dzieci z wadą słuchu. Są nimi: nieprawidłowości w zakresie procedury orzekania o umieszczeniu
dzieci w systemie kształcenia masowego, niezaspokojenie potrzeb psychicznych i edukacyjnych
dzieci, które trafiają do przedszkoli i szkół powszechnych.
Kolejna prelegentka – dr hab. Katarzyna Segiet („Dzieciństwo na miarę oczekiwań rodziców – problemy i wyzwania”) ukazała ideologię parentokracji i jej wpływ na współczesne
dzieciństwo. Ideologia ta zarysowuje nowe wymiary dzieciństwa, nie tylko te, w których dzieci
są przedmiotem troski rodzicielskiej, ale też te, w których prawa dziecka i jego przywileje są
pomijane.
Ostatni wykład, zaprezentowany przez prof. dr hab. Katarzynę Krasoń („Nauczycielskie
uprzedzenia a rzeczywiste poznanie dziecka w działaniu teatrem”) przedstawiał sytuację dzieci
w wieku wczesnoszkolnym, naznaczonych pejoratywnie na skutek opinii nauczycieli, generowanych uprzedzeniami i stereotypami. Opinie te, nierzadko krzywdzące, wynikają z ograniczonych kompetencji diagnozowania ucznia. Formuła pracy teatrem staje się drogą do rzeczywistego poznania dziecka, jego sposobu postrzegania rzeczywistości, ale także zaspokajania jego
specjalnych potrzeb, rozwijania umiejętności i aspiracji.
Następnie osoby, które przewodniczyły pięciu sekcjom problemowym, przedstawiły wyniki grupowych polemik, co wraz z dyskusją było podsumowaniem dwudniowych obrad. Różnorodność poruszanych zagadnień podczas obrad konferencyjnych, jak i ich teoretyczne oraz empiryczne odniesienia składały się na wartościową dyskusję dotyczącą „kondycji” współczesnego
dzieciństwa i jego niekorzystnych aspektów uniemożliwiających harmonijny rozwój dzieci.
Oficjalnego zakończenia konferencji dokonała prof. dr hab. Małgorzata Cywińska – przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji – która podziękowała prelegentom oraz słuchaczom za liczne przybycie, obrady, spotkania i rozmowy umożliwiające
pochylenie się nad sytuacją współczesnego dziecka. Stanowią one – co podkreśliła prof. dr
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hab. Małgorzata Cywińska – inspirację do dalszych przemyśleń i podejmowania tematów badawczych w zakresie sytuacji niepomyślnych, niekorzystnych z punktu widzenia dziecka oraz
opracowywania programów profilaktycznych i wspierających dzieci zmagających się z różnymi
formami trudności.
Konferencji towarzyszyła sesja plakatowa: „Świat realny i świat wirtualny – obraz współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży”, przygotowana przez dr Katarzynę Waszyńską (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), mgr Donatę Waszyńską-Samolak (Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie), dr Monikę Filipiak (Wyższa Szkoła Humanistyczna im.
Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie). Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć
wystawę prac plastycznych przygotowanych przez studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem pracowników Zakładu
Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Zakład ten także wzbogacał
dwudniowe obrady konferencji znakomitymi występami artystycznymi.
mgr Maria Pieprzyk

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Wielorako niepełnosprawni”, Poznań,
25 października 2013 roku
25 października 2013 roku odbyła się III Konferencja Naukowa w ramach cyklu „Spotkania
Na Tak”, której organizatorami od trzech lat są Stowarzyszenie Na Tak reprezentowane przez
panią prezes Halinę Grzymisławską-Słowińską oraz Zakład Psychopatologii Dziecka kierowany przez prof. dr hab. Andrzeja Twardowskiego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja pod nazwą „Wielorako niepełnosprawni” poruszała szeroko rozumianą problematykę skupioną wokół podmiotowości osób
niepełnosprawnych,
Coroczne spotkania przyciągają zarówno teoretyków, jak i praktyków, czyli pracowników
naukowych, terapeutów, nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów,
opiekunów, pracowników socjalnych, studentów, a także rodziny i bliskich osób dotkniętych
niepełnosprawnością.
W konferencji wzięło udział blisko 400 słuchaczy. Byli wśród nich pracownicy szkół
i przedszkoli specjalnych, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, warsztatów
terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wsparcia, a także organizacji społecznych.
Gościem specjalnym konferencji był profesor Andreas Fröhlich – wybitny niemiecki uczony, twórca metody stymulacji bazalnej, autor wielu publikacji poświęconych wsparciu osób
z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, w tym przetłumaczonej na język polski
książki Stymulacja od podstaw (WSiP, Warszawa 1998). Profesor w swoim wystąpieniu poruszył
niezwykle istotną i akcentowaną przez Konwencję ONZ kwestię „uznania różnorodności” jako
nieodzownego warunku w procesie tworzenia systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
i przyjaznego im środowiska. Zdaniem profesora, jedynie świadomość istnienia różnorodności
i odmienności w populacji ludzkiej oraz jej poszanowanie może być punktem wyjścia do budowania społeczeństwa otwartego na potrzeby drugiego człowieka oraz komunikację nastawioną
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na tworzenie głębokich więzi. Wysiłki włożone w krzewienie tej idei powinny mieć korzenie
w rodzinie osoby niepełnosprawnej. To rodzice, w pierwszej kolejności, muszą zrozumieć istotę
odmienności swojego dziecka, zaakceptować ją i przeformułować istniejące w nich do tej pory
wyobrażenia i oczekiwania w stosunku do niego. To ich postawa, zaangażowanie i zgoda na
inność stanowi fundament pod budowę przychylnego społeczeństwa gotowego na poznanie
i przyjęcie różnorodności. Jest to pierwszy krok na drodze do osiągnięcia celów i respektowania
praw osób niepełnosprawnych wskazanych przez Konwencję ONZ, czyli:
a) poszanowania przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania
wyborów, a także poszanowania niezależności osoby,
b) niedyskryminacji,
c) pełnego i skutecznego udziału w społeczeństwie i integracji społecznej,
d) poszanowania odmienności i akceptacji osób niepełnosprawnych, będących częścią
ludzkiej różnorodności oraz ludzkości,
e) równości szans,
f) dostępności,
g) równości mężczyzn i kobiet,
h) poszanowania rozwijających się zdolności niepełnosprawnych dzieci oraz poszanowania prawa dzieci niepełnosprawnych do zachowania tożsamości (http://www.brpo.gov.pl/pl/
konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych).
Drugim krokiem na tej drodze, zgodnie z koncepcją profesora Fröhlicha, jest zdobycie
fachowej i specyficznej wiedzy na temat rzeczonej odmienności oraz poznanie metod i technik,
dzięki którym możliwa jest komunikacja i wychodzenie naprzeciw potrzebom i ograniczonym
możliwościom osób niepełnosprawnych.
XXI wiek oferuje niespotykane do tej pory możliwości zastosowania nowych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacji i porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki wykorzystaniu tak zwanych technologii asystujących (ang. assistive technology)
niepełnosprawni (w zależności od stopnia niepełnosprawności) mają szansę na porozumiewanie
się, rozwój osobisty czy zawodowy. Jest to ogromy krok w dziedzinie osiągnięć techniczno-cywilizacyjnych i jeszcze większy w obszarze humanistyki. Niestety, tempo zachodzących w XXI
wieku przemian i związany z nim pęd codziennej egzystencji utrudnia i znacznie redukuje czas
poświęcany na budowanie więzi międzyludzkich. Jest to problem dostrzegany i analizowany
przez współczesnych socjologów, pedagogów, a także psychologów w kontekście pełnosprawnych
członków społeczeństwa. W przypadku osób niepełnosprawnych przybiera jeszcze większe rozmiary, gdyż w zetknięciu z osobą niepełnosprawną pośpiech jest barierą uniemożliwiającą nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu. Spotkanie z osobą wielorako niepełnosprawną wymaga skupienia
i poświęcenia znacznie większej ilości uwagi na podjęcie dialogu niż ma to miejsce w przypadku
osób pełnosprawnych. Jako osoby w pełni sprawne często nie zdajemy sobie sprawy z barier, jakie
pokonać musi nasz niepełnosprawny rozmówca, by móc wejść z nami interakcję.
W kontekście wykładu prof. Fröhlicha i idei kształtowania pozytywnych postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych jest to obszar wymagający wciąż znacznego nakładu sił specjalistów, których zadaniem jest szerzenie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób z dysfunkcjami. Nie każdy wie, że ich aktywność zależy w dużej mierze od panującej
atmosfery i okoliczności. Świat osób niepełnosprawnych to połączenie bezpiecznych punktów
odniesienia z wywołującymi poczucie niepewności elementami nie mieszczącymi się w zasięgu
tych punktów. Oznacza to, iż tylko sytuacje pewne, niekrępujące, dające poczucie swobody, pełne akceptacji są tymi, w których osoby niepełnosprawne intelektualnie mają szansę otworzyć
się i nawiązać relacje pozwalające na rozwój.
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Tym zagadnieniom w swoich wystąpieniach podczas konferencji „Wielorako niepełnosprawni” przyglądali się również pozostali prelegenci: Ursula Büker – psycholog, psychoterapeuta, od 20 lat zaangażowana w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami,
wieloletnia współpracowniczka prof. Frohlicha, dr Teresa Kaczan – logopeda, fizjoterapeuta,
ergoterapeuta, terapeuta metody R. Castillo Moralesa oraz Integracji Sensorycznej SI, Monika
Jerzyk – pedagog specjalny, trener Videotreningu Komunikacji, ceniony praktyk w obszarze komunikacji alternatywnej i konwencjonalnej, Joanna Dudziak – oligofrenopedagog, doświadczony nauczyciel, pedagog specjalny i terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk”,
specjalista w dziedzinie komunikacji alternatywnej i śpiewu, oraz Joanna Baszyńska – pedagog
specjalny i kierownik Domu Krótkiego Pobytu Dla Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu.
Dr Teresa Kaczan w swoim wykładzie zwróciła uwagę na niezwykle ważny aspekt tworzenia emocjonalnych więzi z dzieckiem jako warunek powodzenia działań terapeutycznych.
Jej zdaniem, bezpieczeństwo i pozytywne przeżycia wewnętrzne są wymogami koniecznymi
do stworzenia przestrzeni dla rehabilitacji, terapii, a także komunikacji. Kierując się zasadami
koncepcji Rodolfo Castillo-Moralesa, argentyńskiego lekarza specjalisty z dziedziny rehabilitacji: przede wszystkim nie szkodzić, obserwować, obserwować i podążać za dzieckiem, dr Kaczan
wskazała również na niedoceniane, lub w ogóle niedostrzegane zasoby oraz potencjał osób
niepełnosprawnych.
Osoby, które na co dzień nie mają styczności z osobami niepełnosprawnymi, przechodzą
często obojętnie wobec ich problemów nie zastanawiając się nad możliwością okazania wsparcia i chęci współuczestniczenia w życiu społecznym. Pytanie czy robią to celowo, nieświadomie,
z niechęci, z obawy, a może po prostu z niewiedzy?
Dzięki wystąpieniom doświadczonych praktyków, konferencja „Wielorako niepełnosprawni” była źródłem bogatej wiedzy merytorycznej, ale zarazem przestrzenią do empirycznego dociekania, wymiany myśli, spostrzeżeń i wyników indywidualnych obserwacji, które stanowiły
nowe tło dla toczących się debat. Ważne, by tego typu inicjatywy zaczęły przyciągać również
ludzi spoza środowisk specjalizujących się w dziedzinie niepełnosprawności i pedagogiki specjalnej, tych, dla których omawiane zagadnienia są obce, którzy słuchając i obserwując doświadczonych praktyków, oswajaliby się ze zjawiskami powszechnymi, a marginalizowanymi.
Niepełnosprawność, a zwłaszcza niepełnosprawność intelektualna, jest wciąż tematem
wywołującym skrajne emocje. Osoby mające z nią do czynienia na co dzień przekonują o sile
potencjału tkwiącego w jednostkach dotkniętych licznymi dysfunkcjami. Stosując alternatywne
oraz wspomagające metody komunikacji (ang. augmentative and alternative communication,
AAC), umożliwiają komunikowanie się osobom, które nie posiadają zdolności mowy albo którym nie zapewnia ona skutecznego porozumiewania się. Problemem pozostaje w dalszym ciągu
nieświadomość i niewiedza znacznej części społeczeństwa, które nie mając styczności z osobami niepełnosprawnymi, traktuje je instrumentalnie, wykluczając tym samym z pełnoprawnego
uczestnictwa w świecie ludzi pełnosprawnych. Niezauważanie – nie oznacza akceptacji, a milczenie – zgody. Niemówienie o niepełnosprawności przyczynia się do istnienia barier architektonicznych, do zaburzeń i cierpkości relacji oraz braku inicjatywy w podejmowaniu działań
na rzecz przytoczonej „różnorodności”, nie wspominając o czysto ludzkim aspekcie, jakim są
zawiedzione nadzieje i trudne przeżycia osób niepełnosprawnych, bezskutecznie poszukujących kontaktu ze światem zewnętrznym, który choć w zasięgu ręki, bywa dla nich tak odległy
i niedostępny…
Przejmującą ilustracją problemów, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, jest film
Chce się żyć w reżyserii Macieja Pieprzycy. Przedstawia on historię Mateusza cierpiącego na
rozległe porażenie mózgowe, który przez długie lata nie komunikuje się ze światem, ponieważ
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nie znajduje skutecznej metody. Dopiero w 26 roku życia, kiedy po wielu perypetiach życiowych zostaje osadzony w szpitalu dla umysłowo chorych, spotyka osobę, która dostrzega jego
potencjał i dzięki wykorzystaniu pisma Blissa dowiaduje się, co myśli, czuje, przeżywa i o czym
marzy chłopak. Nawiązuje relację niepowtarzalną, relację pełną zaangażowania, oraz prawdziwych i szczerych emocji. Ale, by ją nawiązać, poświęca Mateuszowi swój czas i uwagę, tworząc
tym samym przestrzeń, w której niepełnosprawny bohater ma szansę zaistnieć.
Takich ludzi jak Mateusz jest wielu. Niektórzy zamknięci w czterech ścianach ciasnych
mieszkań, inni odizolowani od społeczeństwa w specjalistycznych ośrodkach. Nieliczni wychodzą z ukrycia, by wspólnie z innymi spędzać czas, bawić się, uczyć, pracować.
Stowarzyszenie Na Tak, jako organizacja wspierająca osoby niepełnosprawne na każdym
etapie życia, podejmuje liczne starania i inicjatywy na rzecz propagowania idei równości osób
niepełnosprawnych intelektualnie, ich aktywizacji oraz kształtowania wobec nich pozytywnych
postaw społecznych. Cykl Spotkań Na Tak i konferencja naukowa „Wielorako niepełnosprawni” to właśnie jeden z kroków podejmowanych przez Stowarzyszenie w kierunku realizacji założonych celów.
Duże zainteresowanie konferencją świadczy o wadze podejmowanych tematów i randze
omawianych problemów, a także istniejącej potrzebie oswajania społeczeństwa z niepełnosprawnością, ponieważ, jak stwierdził w swoim wystąpieniu profesor Fröhlich: „NIE normalność w sensie przeciętności jest pożądanym celem w rozwoju człowieka o szczególnych potrzebach, lecz uznanie, że ludzie są różni, że ludzkość składa się z nadzwyczaj różnych indywiduów
i grup”.
Marta Jarantowska
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