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Shatska Oksana, A Comparison of Higher Education System between
China and Ukraine [Porównanie systemu szkolnictwa wyższego
w Chinach i na Ukrainie]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(6)
2014, Poznań 2014, pp. 9-22, Adam Mickiewicz University Press. ISBN
978-83-232-2869-1. ISSN 2300-0422
This article compares the higher education systems between China and
Ukraine, discusses some important peculiarities of the two, and points
out the differences between the two. The purpose is to help us get
a better understanding of the two countries’ higher education systems
and to improve the educational exchange and collaboration of the two
countries. Special attention is paid to structures of two universities, their
facilities, rules of admission, the organization of studying process and
some approaches, and levels of acknowledgements by governments
which show us the differences and similarities between the two.

Introduction
Education plays an important role in people’s life around the world. To receive an
education is one of the main goals in everybody’s life. Many countries are doing
everything to improve and raise the levels of their higher education systems in
order to attract people just to study in their countries.
In recent years, because of the increasing role of higher education, China’s
economy has developed very fast and its social progresses are known throughout
the world. Since 1978, the Chinese government has adopted the Open and Reform
Policy. According to Deng Xiaoping’s theory, one of the goals of Chinese education is geared to the need of modernization, of the world and of the future (Li Lanqing, 2004).
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After that, China has started to internationalize its higher education with more
power. For example, China signed agreements on mutual recognition of academic
degrees with Ukraine in 1998 (Ministry of Education of the People’s Republic of
China). Today a lot of Ukrainian people are interested in Chinese cultures, traditions, and the ways of cooking. Even pupils study Chinese as foreign language at
school. To learn eastern languages, esp. Chinese is now very popular in Ukraine.
Ukrainian people always admire Chinese wisdom. That’s why we choose this topic
for researching.
This paper states the history of Chinese higher education, its stages of development which led to modernization and improvement of educational system. Here
we can see the changes of university structure during different periods in China.
The paper also points out the possibility of receiving higher education in China and
Ukraine by taking two universities – Shanxi Normal University in China and Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University in Ukraine as an example. Structures of the universities, their facilities, rules of admission, the organization of studying process and some approaches, and levels of acknowledgements by
governments show us the differences and similarities between the two.
The purpose of this paper is to analyze the peculiarities which are connected
with different traditions, cultures, and opinions in the two countries, with the hope
of increasing and improving the educational exchange and collaboration between
the two countries.

Stages of China’s Higher Education
Chinese higher education has experienced three periods of development in history:
• education before the Cultural Revolution (1949-1966);
• education during the Great Proletarian Cultural Revolution period (1966-1976);
• education in the Post-Mao Zedong period (1976- till now).
During the first period, Chinese higher education had a schooling period of
5 years. Some universities had postgraduate research and training. In 1950s Chinese universities took the Soviet Union model of higher education. The number of
universities decreased and specialized in different fields (major disciplines were
very narrow and particularized), because of the restructuring higher education.
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During the second period, the schooling period of Chinese higher education
was shortened to 2 or 3 years. Some universities had postgraduate programs which
were like in-service training. Political power controlled everything at that time.
From the late 1950s to the mid-1960s, China had a mixed Confucian-Western
style higher education because of the political reasons. The Cultural Revolution
stopped the blossoming of higher education. Until 1977 the National Entrance
Examination was finally resumed.
Since 1977, the Chinese government started to inform its educational system
and changed its university entrance system from recommendation to examination.
During that time higher education was highly valued by Chinese government,
because of the desire to develop China and to bring it to a high position in the
world. There were 4-year undergraduate and 3-year postgraduate programs in
universities. During that period, many Chinese students went to study abroad in
such countries as the Soviet Union, the United States, Japan and Western Europe.
During the late 1980s and the early 1990s, Chinese government began to expanse its higher education and increases the enrollment of college students. From
1993 to now education continues to advance. Since 1999, more and more students
have entered universities. In 2002 there were altogether 16 million students in
different types of higher education institutions.
Education for 1,3 billion Chinese people is really important and also the main
issue in China. Chinese government tries to help everybody to have a good education, to work and to be successful. Now the number of university students in
China is the largest in the world. Ten years of reform has created a new Chinese
high education system (Li Lanqing, 2004; Kurian, 1998).

The Mode of Educational Administration in China
According to China’s present educational system, there are universities, institutions of higher learning specialized in one subject – colleges, institutes. The educational administration consists of 4 levels:
• the Ministry of Education;
• the Departments of Education in provinces, autonomous regions and
4 municipalities (Beijing, Shanghai, Tianjin and Chongqing);
• Education Bureaus in large cities;
• Education Bureaus in counties.

12
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The different administrations of education follow the national educational polices and plans. All the universities, both state-owned and private-owned, are under the control of the Ministry of Education (Kurian, 1998).

The National University Entrance Examination in China
In the past, academic qualifications from school, social background, family reputation played very important role in the admission to university. Since 1952, the
National University Entrance Examination was set in China, but during the Great
Cultural Revolution it was canceled.
In 1977 the Ministry of Education returned the National University Entrance
Examination to normal. Everyone under the age of 35 had the opportunity to enter
university after passing the examinations. The basic subjects of the university entrance examination were Chinese, Mathematics, Politics, History, Geography,
English, Physics, and Chemistry. Now there are 3 compulsory subjects for high
school students to take in the National University Entrance Examination – Chinese, English, Mathematics and one extra subject (Kurian, 1998).
Here we examine the peculiarities of Chinese and Ukrainian higher education
developments at present days by comparing Shanxi Normal University in China
and Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University in Ukraine.

Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University
in Ukraine
The history of Ukrainian education is connected with the whole history of Ukrainian people. In 1632 the first university named Kiev-Mogilyansky College appeared
where only children from rich families could study. Nowadays there are a lot of universities in Ukraine. Young people can choose any one for receiving education.
March 1, 1921 Luhansk Taras Shevchenko National University (LNPU) was
established and the first pedagogical courses were opened there. Two years later
the first higher education institution was founded on the basis of these courses in
Donets Basin. In 1924 this institution was renamed as Luhansk State Pedagogical
University and then named after famous Ukrainian writer – Taras Shevchenko.
Today LNPU is one of the most popular, powerful and prestigious universities
in Ukraine. A lot of famous people (writers, journalists, sportsmen, teachers, sin-
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gers, businessmen) graduated from this university. It has IV level of accreditation.
For more than 80 years, it has been very successful in educational field. The president of the university is a professor with a Doctor degree of pedagogical sciences,
and a member-correspondent of Academy of Pedagogical Science, V.S. Kurilo.
Now the university has more than 26, 000 students from different parts of
Ukraine and other countries such as: Russia, China, and Turkey, etc.
The University always takes part in different international and Ukrainian
competitions. For example, in 2000 LNPU was admitted as the best sport educational institution for getting two silver and bronze medals at 27 Olympic Games in
Sydney; according to the results of VII international level LNPU received two
nominations: “the Best Regional University in Ukraine” and “For a Big Contribution to Ukrainian Development of Education”.
In 2006-2007 German language center of Goethe Institute and Institute of
Confucius were established in LNPU. Students can also receive Diploma of
American Higher Education Institute (Franklin Pierce College) in Luhansk, which
is acknowledged in the USA and Europe. There are special Master’s programs in
Business Administration.
There are two academic journals – “Visnik LNPU”, “Osvita Donbassu”, where
teachers and students can publish their research papers.
Nowadays LNPU is the only Ukrainian university which has passed international evaluation. It has a lot of partners among educational institutions around
the world: such as China, Austria, Latvia, Netherlands, Russia, the US, France,
Japan etc. Undergraduates, post-graduates and teachers of LNPU have probation
periods to practice in these countries. They can take part in international programs
to study abroad for several terms. Centers of Ukrainian education, science and
culture have been established in several Chinese educational institutions (Luhansk
Taras Shevchenko National University, Educational portal).
Today the university is a big education research and industrial complex which
has following subdivisions:
Institutes:
• Institute of Economics and Business;
• Institute of Information Technologies;
• Institute of Tourism and Technology of Population Service;
• Institute of Culture and Art;
• Institute of Continuing Education;
• Institute of Physical Education and Sports.
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Faculties:
• the Faculty of Foreign Languages;
• the Faculty of Natural Science;
• the Faculty of History;
• the Faculty of Psychology and Pedagogy;
• the Faculty of Ukrainian Philology;
• the Faculty of Preparatory Training.
Departments:
• Department of Statistics, Quality Monitoring and Curriculum Development;
• Personal Department;
• Department for Research;
• Accountant Department;
• Editorial-publication Department;
• Centre of Informative Technologies;
• Accreditation and Licensing Department;
• International Department.
There are colleges, lyceums in Stakhanov, Lisichansk, Bryanka, Rubizhne,
which belong to the university’s complex. There are 115 specializations in the universities, such as pre-school education and therapeutic pedagogy, primary school
education, professional education, labor studies and basics of business undertaking, social pedagogy, physical rehabilitation, culture studies, and translation etc.
(Luhansk Taras Shevchenko National University).
Applicants should first prepare some documents to the Admission Committee
in LNPU, pass examinations (tests) to be a freshman. They can take two-weeks
preparatory courses which may help to improve their skills and knowledge.
At the university you can receive such qualifications: Junior specialist, Bachelor, Specialist, Master. Graduates get diplomas of state standard. In Ukraine there
is also one more degree – Candidate of Science – between a Master’s and a Doctor’s degree.
The university has Ph.D./Candidate of Science degree in such specialties:
• Ukrainian Literature;
• Ukrainian Language;
• Pedagogy and History of Pedagogy;
• Social Pedagogy;
• Russian Language;
• World History.
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As for Doctor’s Degree of Science there are 30 specializations, e.g. Mathematical Analysis, Human and Animals Physiology etc.
If you want to be a Candidate, you should have a Master’s degree. Postgraduate students must study for 3 years as full-time students and 4 years as parttime students. During this period they have to pass 3 candidate examinations (philosophy, foreign language, and one examination of specialization), write dissertation and more than 5 articles, and take part in different conferences and seminars.
After all these comes this dissertation defense.
Mutual exchanges and cooperation lead to new development and possibilities.
That’s why a lot of universities have contacts with each other. Every year LNPU
signs some agreements with foreign educational institutions and research organizations of the Commonwealth of Independent States (Luhansk region state administration, Youth informational portal).

Shanxi Normal University in China
In 2005 SXNU was rated as the 16th best Teachers Universities among 228 ones in
China. In Shanxi Province, Shanxi Normal University is the most important educational institution for training future high school teachers. It is one of the 5 universities with the longest history in Shanxi. Situated in Linfen in the south of
Shanxi, SXNU was established in 1958 and named as Jinnan Teachers Junior College. In 1962 the system of higher education in Shanxi was changed and only one
junior college was left in the whole province. Two years later it was merged with
the Shanxi Teachers College (now Shanxi University) and the schooling period
was changed from three years to four years. In 1984 it was renamed as Shanxi
Normal University by the Ministry of Education. In 1999 Linfen Physical Education College and Shanxi Normal Junior School of Vocational Education merged
into Shanxi Normal University.
During the Cultural Revolution, Shanxi Teacher’s University suffered a great
loss: teaching was stopped for 6 years; the university moved to the western part of
Linfen. In 1977, SXNU returned to normal and started a new development period
again.
Now there are total 28 schools or colleges (faculties) in this university:
Schools and Research Institutes:
• School of Economics;
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•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

School of History and Tourism Culture;
School of Politics and Law;
School of Foreign Languages;
Research Institute of Economics;
Research Institute of Shanxi Culture;
Research Institute of Marxist Theory and Moral Education;
Research Institute of Sociology;
School of Education and Psychology;
School of Fine Arts;
Mathematics Weekly, University Press;
School of Life Sciences;
Research Institute of Biological Diversity;
School of Information Engineering and Physics;
School of City and Environmental Sciences;
Research Institute of Modern Physics;
Research Institute of Regional Economics;
School of Chinese Language and Literature;
School of Mathematics and Computer Science;
School of Educational Technology;
Research Institute of Chinese Opera and Relics;
Research Institute of Yellow River Folklore;
Research Institute of Editing and Publishing;
Research Institute of Curriculum and Teaching;
University Library;
School of Continuing Education;
School of Professional Technology Training;
School of Biological Technology and Engineering;
School of Physical Education.
There are also non-degree programs, night school, correspondent courses, the
experimental middle school, an experimental primary school and a kindergarten.
About 12,488 students, 16,215 adult students, and over 300 postgraduate students are studying at this university. There are about 1000 full-time instructors,
138 full-professors, 420 associate- professors and 392 lectures.
SXNU has good equipment and facilities for successful teaching and studying:
the Media Center, Computer Center, 11 language labs, electronic library, a foreign
language broadcasting station.
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The University has following journals and periodicals: Chinese Language
Coach; Journal of Shanxi Normal University (Social Sciences) and English Weekly.
There are 4 academic years for undergraduate education. Students receive diplomas after graduation. This diploma is different from the B.A. degree certificate.
4-year students will have a B.A. degree with the diploma. 3-year programs (subdegree programs) don’t lead to any degree. Students who have failed in many
courses (usually 7) cannot be granted any graduation certificates.
As for the schooling periods: they have 3 years for M.A. and another 3 years
for Ph.D. In the past, Applicants should be under the age of 35. But now any age is
allowed. For M.A. degree, students must study Marxist theory, take theoretical and
specialized courses, write some term thesis and MS thesis, and take the dissertation
defense.
Ph.D. could be received by candidates who take entrance examination include
two professional courses and one foreign language. Doctoral programs generally
take 3 years for students with a Master’s degree. After passing all the courses
(compulsory, selective) they have a dissertation defense.
SXNU has exchange relations with several foreign colleges and universities
such as Austin Peay State University in Tennessee, Dalarna university in Sweden,
Bridgewater State College in Massachusetts, Brooklyn State University in New
York; the Gantokakuen University in Japan etc. (Education in China, Shanxi
Normal University).

Process of studying in both countries
In China, there are 2 semesters – spring and fall semesters. Students have classes
5 days a week. The teaching language is Putonghua. In several minority areas the
local minority language is used and taught. Students have only end-term examinations every semester. The Ministry of Education set a standard curriculum, but list
of courses for each grade is decided by each university. Students must take the examinations of the courses they take at the end of each term. The grading system is
from 0 to 100. 60 is the lowest passing mark. Teachers write the scores on the sheets
and give them to the department, where the secretary puts the scores in folders in the
computer. Every student has their own log number. They can see their results on the
campus web-site of the university. It is like an electronic score book.
There are 2 terms with 2 vocational holidays (winter and summer) in Ukraine.
Students have class 5 days a week, sometimes 6 days. The teaching languages are
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Ukrainian and Russian. At the end of each term there are several examinations.
Students should reach a certain level according to every subject. Teachers fulfill the
test books and the sheets. Test books are students’ books, where teachers write
marks of passing exams, subjects, hours, dates, their names and signs. If a student
has a certain score, he will not take the examination. It is like automatically passing. Students should keep these books until graduation. The marks from test books
will be in supplements of future diplomas.
In China the lessons start at 8.00 and end at 18.00 with a 2-hour lunch break
(from 12.00 till 14.00). After supper, students may go to the library or stay in classrooms to continue studying till 22:00. Some students stay in the university to study
or to do some part-time jobs during summer vocation. In Ukraine the lessons
begin at 8.30 and end at 14.00, if students have a day-scheduled study period; or
from 14:00 till 19:00, if they have an evening period. Students can be at university
till 20.00, and then the doors are closed. After getting back home, students may
continue studying.
In China, most of the students live in dormitories (hostels) which are on the
campus of the university. The buildings of the dormitories are divided in men’s
and women’s separately. 6-8 students share a room. The university has dininghalls where students have their meals 3 times a day. In Ukraine there is no strict
division among hostels. Boys and girls live in the same building, but in separate
rooms. 2-4 students share one room.
As for students’ documents: in Ukraine there are test book; the reading card;
student’s card and dormitory card. In China the students have only student’s cards
and reading cards.
In both countries there are full-time and part-time students. Full-time students
have classes the whole day. Part-time students go to work and have classes according to the time-table. In Ukraine, part-time students study for longer period than
full-time students.
In most Chinese universities, there are class advisers (or head teachers) who
are busy with students’ affairs. They help everyone to solve any kinds of problems.

Scholarship in China and Ukraine
There are several kinds of scholarships which are set up by the Chinese Scholarship Council (CSC):
• the undergraduate student scholarship;
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• the postgraduate student scholarship;
• the doctoral student scholarship;
• the learners for Chinese language scholarship;
• the Visiting Students scholarship;
• the Senior Visiting Students scholarship;
• the Great Wall Scholarship;
• the excellent student scholarship;
• HSK Winner scholarship etc.
Scholarship for undergraduates is granted to applicants under 25 years old,
who finished senior high school with excellent scores, passed the entrance examination (NUEE), and study for receiving Bachelor’s degree.
Scholarship for the Master’s degree students is granted to applicants under
35 years old, who had Bachelor’s degree and excellent marks. Students should have
2 recommendation letters from professors or associate professors.
Scholarship for a Ph.D. student is granted to those who study at a university,
who are below 40 years old, should have recommendation from 2 professors or
associate professors, and had Master’s degree and excellent score.
Scholarship for Chinese language students is provided for non-Chinese students below 35 years old who study Chinese during 1 or 2 school years.
Scholarship for the Visiting students is for those who study their major in
China and are below 45.
Scholarship for Senior Visiting students are for those who do further study on
certain subjects with a Chinese supervisor. They should be below 50 years old and
are recommended by 2 professors or associate professors.
The Great Wall scholarship is open to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) for Visiting students and Senior Visiting students
Scholarship for excellent students is for those who study for a Master’s or
a Ph.D., who are diligent and have good academic records.
HSK Winner scholarship is for overseas students who are studying for more
than 1 year and are below 40 and have passed Chinese Proficiency Test (China
Scholarship Council).
There are also several kinds of scholarships in China’s universities which are set:
• the comprehensive scholarship (it depends on results of the exams and daily
behavior);
• the learning scholarship (it depends on the results of the exams);
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• the behavior scholarship (it depends on the daily behavior through the two
terms).
Every scholarship has 3 levels, of which each includes different amount. Most
students can have a scholarship every year, but all of them have to pay tuition.
In Ukraine, we have different situation. Students who pass the entrance examination with high score don’t need to pay for education and can receive a scholarship every month. The amounts of the scholarship depend on their scores and
results of education. Students who pay for education cannot have scholarship at
all. The best students can have President’s scholarship1.

Conclusion
Higher education is a very important topic in both China and Ukraine. China has
created its own new model of higher education during its stages of development.
During those periods the forms of studying were changed according to the government’s policies. The Great Cultural Revolution ruined the growth of higher
education for 10 years, but later everything got on the right track by several educational reforms and new approaches. Since the Open and Reform Policy, China has
established foreign relations with many countries, which helps to find new methods to build a new education for a new generation. Nowadays China and
Ukraine have developed exchange programs of students and teachers between
their universities. It brings new advantages for the higher education development
of the two countries.
We here compared the 2 universities – Shanxi Normal University in China
and Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University in Ukraine – for
research, because both of them are teachers’ universities. Teachers play a crucial
role in education and social development. They can help to create a new society
with new views and desires. Both universities are prestigious in their countries.
They contribute new things and waves to higher education development. Both
universities take part in different competitions to pass international evaluation.
The main purpose of this paper is to introduce the general structures of Chinese and Ukrainian higher educational systems so as to help us have a better understanding of each other’s educational process and improve the higher education
________________
1

Thesis for a Candidate degree, speciality 13.00.01. – General pedagogy and history of pedagogy.
– State institution: Luhansk National University named after Taras Shevchenko; Luhansk, 2012.
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systems of the two countries. Finally, for the reasons of time and personal experience, this study is only an initiative attempt and has many disadvantages. In the
future we will continue our further research in this area for new development of
the two countries (Shatska).
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Porównanie systemu szkolnictwa wyższego
w Chinach i na Ukrainie
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest porównanie systemów szkolnictwa wyższego na Ukrainie i w Chinach
ze wskazaniem na różnice i podobieństwa. Przybliżenie funkcjonowania tych dwóch systemów pozwoli na lepsze ich rozumienie oraz możliwość podjęcia współpracy. W celu analizy postawionego
problemu badawczego autorka pracy wybrała dwa uniwersytety: Shanxi Normal University w Chinach oraz Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University na Ukrainie. Porównała ich
strukturę organizacyjną, zasady rekrutacji, organizację studiów, a także prowadzoną przez państwo
politykę wobec uczelni wyższych.
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W pierwszej części pracy autorka przybliża nam przemiany zachodzące w chińskim szkolnictwie
wyższym, a także wskazuje na wzrost zainteresowania kulturą chińską ze strony Ukrainy i jej mieszkańców. Prezentuje rozwój i przemiany szkolnictwa wyższego w Chinach od 1949 roku do dnia dzisiejszego. W dalszej części omówiona zostaje struktura szkolnictwa wyższego w Chinach.
W drugiej części pracy autorka prezentuje selekcyjną funkcję szkolnictwa wyższego w Chinach
z uwzględnieniem znaczących przemian – od modelu selekcyjnego, opartego na pochodzeniu społecznym, do modelu opartego na egzaminach wstępnych. W dalszej części omówiona zostaje struktura i społeczne znaczenie Luhansk Taras Shevchenko National Pedagogical University na Ukrainie.
Przedstawiona zostaje również współpraca międzynarodowa prowadzona przez uczelnię, a także jej
działalność naukowo-badawcza.
Następnie autorka pracy prezentuje strukturę i działalność Shanxi Normal University jako jednej
z najlepszych uczelni pedagogicznych w Chinach. Przywołuje dane statystyczne, z których wynika, iż
na uniwersytecie tym na różnych poziomach kształcenia studiuje prawie 30 000 studentów. Omawia
również ścieżki kształcenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.
Autorka prezentuje także organizację studiów, podejmując próbę porównania modeli obowiązujących w Chinach i na Ukrainie. Wskazuje, iż obowiązującym językiem nauczania na chińskich uczelniach jest standardowy język mandaryński (Putonghua), jednak w obszarach zamieszkiwanych przez
mniejszości dopuszcza się nauczanie w językach lokalnych. Z kolei, jak dowiadujemy się z artykułu,
na ukraińskich uczelniach językami wykładowymi są rosyjski i ukraiński. Okazuje się też, iż na Ukrainie nadal obowiązują indeksy, podczas gdy w Chinach osiągnięcia studentów zamieszczane są
w systemie komputerowym. Autorka opisuje również funkcjonowanie domów studenckich na Ukrainie i w Chinach. W ostatniej części artykułu natomiast przybliża czytelnikowi mechanizmy przyznawania stypendiów naukowych. W konkluzjach autorka wskazuje na potrzebę prowadzenia dalszych
komparatystycznych badań dwóch przywołanych systemów.
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Gromkowska-Melosik Agnieszka, Seksualność kobieca w „Pięćdziesięciu
twarzach Greya”. Powieściowa fikcja soft porno czy kulturowe przesunięcie? [Woman's Sexuality in „Fifty Shades of Grey”. Romance Novel
Soft-Porn or Cultural Shift?]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(6)
2014, Poznań 2014, pp. 23-37, Adam Mickiewicz University Press. ISBN
978-83-232-2869-1. ISSN 2300-0422
The purpose of my text is an attempt to define the context of the global
fascination of super-bestseller, the book Fifty Shades of Grey – regardless
of the fact that literary critics agreed that this is a novel very poor in every
aspect. What makes this erotic-romantic story so exceptional, among
others, to the extent that it meets with a huge “cultural vindictiveness”,
entering into public discourse invasively, while hundreds of others –
good or bad books are ignored?
The main context of interest/fascination with the book Fifty Shades of
Grey, in my opinion, is associated with putting again – and doing it
radically – question about the permitted forms of female sexuality. Here
we are dealing with a sudden shift – by the author – the debate in this
area “a few miles ahead” and cancellation of several important tenets,
including the dogma of women as innocent virgin, the dogma of women
as mothers and wives but also feminist dogma of women socially and
sexually liberated from the domination of men.

Współczesna rzeczywistość kulturowa przypomina mozaikę – z każdą dekadą
coraz bardziej nieuporządkowaną. Do niedawna jeszcze jasne granice i podziały
kulturowe rozpraszają się w tysiące możliwości, a kolejne (zwykle preparowane)
ideały i ideologie są konsumowane przez mass media i natychmiast komercjalizowane, co definitywnie kwestionuje ich nośność. To, co makro, splata się z tym, co
mikro, to, co ważne, z tym, co nieważne – do punktu, w którym nie można stwier-
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dzić już, co jest nieważne, a co ważne. Ludzie przeskakują od monotonii do adrenaliny i szukają „fascynujących fascynacji”1. Zawsze interesowało mnie, dlaczego
w potoku milionów propozycji (pop)kulturowych, pomysłów (i nieprawdopodobnych wymysłów), niektóre nagle nabierają charakteru „olśnienia”, stają się gwiazdą
typu supernowa, ogniskując w sposób niezwykle intensywny energię intelektualną
i emocje milionów (i odchodząc szybko w zapomnienie; paradoks – kulturowa
supernowa może być zdmuchnięta jak świeczka kolejnym fascynującym gadżetem
kulturowym). Skąd się wzięła nieprawdopodobna fascynacja tamagotchi, kiedy to
miliony ludzi na całym świecie opiekowały się (absurdalnie) japońskim elektronicznym zwierzątkiem niczym własnym dzieckiem? Jakie było źródło nieokiełznanej, wręcz globalnej euforii wokół niezrozumiałej piosenki Gangnam Style koreańskiego wokalisty PSY? Co jest źródłem zaangażowania milionów fanów w wyścigi
Formuły 1, gdzie skrajnie skomercjalizowane zespoły wystawiają do walki na
śmierć i życie kierowców pędzących po torze z szybkością dochodzącą do ponad
300 km na godzinę?
Nic się nie dzieje bez przyczyny. Każdy tekst kulturowy, który jest źródłem
powszechnej popularności i fascynacji, uosabia pewne tendencje, krystalizuje pewne niepokoje, stanowi wyraz przesunięcia pewnych granic kulturowych lub tworzenia nowych. Wybuch supernowej ma zawsze pierwotną iskrę.
Celem mojego tekstu jest próba zdefiniowania kontekstu globalnej fascynacji
„superbestsellerem” – książką Pięćdziesiąt twarzy Greya, niezależnie od faktu, iż
krytycy literaccy zgodnie uznali, że jest to powieść bardzo słaba pod każdym
względem. Co wyróżnia tę erotyczno-romantyczną opowieść spośród innych, do
tego stopnia, iż spotyka się ona z ogromnym „zacietrzewieniem kulturowym”,
wchodząc inwazyjnie do dyskursu publicznego, podczas gdy setki innych, lepszych
lub gorszych książek, jest ignorowanych?
Z mojej perspektywy główny kontekst zainteresowania/fascynacji książką
Pięćdziesiąt twarzy Greya związany jest z postawieniem ponownie, i to w sposób
radykalny, pytania o dozwolone formy seksualności kobiecej. Mamy tutaj bowiem
do czynienia z nagłym przesunięciem – przez autorkę – debaty w tym zakresie
„o kilka kilometrów do przodu” i unieważnieniem kilku ważnych dogmatów,
w tym dogmatu kobiety jako niewinnej dziewicy, dogmatu kobiety jako matki
i żony, ale także i feministycznego dogmatu kobiety społecznie i seksualnie wyzwolonej spod panowania mężczyzn.
________________
1

Na temat dominującej współcześnie obawy przed monotonnym życiem oraz spadku znaczenia
ideologii w konstruowaniu tożsamości zob. Melosik, 2013: 158-169 oraz 163-164.
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Wróćmy na chwilę do przeszłości. Oto wiek dziewiętnasty – epoka wiktoriańska, w której „przyzwoita dziewczyna ma głowę, dwoje rąk i nic więcej”2. Kodeks
dobrych manier zakazywał dziewczętom oglądania się nago, nawet w lustrze wody.
Produkowano wówczas specjalne proszki do mącenia wody, „aby nie narażać poczucia wstydliwości”. Niemalże do końca dziewiętnastego wieku posiadanie luster
w miejscach, gdzie można by ujrzeć własną nagość, było uważane za nieprzyzwoite
(Corbin, 1999: 445) (w podręczniku dla studentów medycyny z tamtego okresu
możemy zobaczyć ilustrację pokazującą dozwolony sposób badania ginekologicznego, na której pacjentka jest całkowicie ubrana, a lekarz dokonujący diagnozy
odwraca wzrok od własnych rąk, które dokonują eksploracji „grzesznych” okolic
ciała3). Rodzice, a w szczególności matki, nie szczędzili wysiłków, aby nie dawać
córkom dostępu do rzeczywistości, którą dystyngowane klasy spostrzegały jako
„seksualnie zanieczyszczoną”. Seksualność zdawała się przy tym „czaić” wszędzie
i zakładano, że najprostsze przedmioty mogą wywoływać niemoralne skojarzenia.
Stąd na przykład osłaniano materiałem (przywołujące, jak twierdzono, skojarzenia
seksualne) nogi pianina i zakazywano nakładania różu na policzki młodym dziewczętom, gdyż mógł on się kojarzyć z wypiekami spowodowanymi „niezdrowym
pobudzeniem” (Rugoff, 1971: 60).
Zgodnie z dominującą ideologią, kobietę w epoce wiktoriańskiej uważano za
istotę niemalże pozbawioną potrzeb seksualnych i seksualnej wrażliwości, co postrzegano zarówno za normalne i naturalne, jak i społecznie oraz moralnie pożądane (Vicinus, 1972: ix). W tym kontekście można zauważyć, że wzniosłe wyobrażenia Wiktorian o cnocie, która opiera się realnie istniejącym pokusom,
pozostawały w przypadku kobiet – jak pisze Martha Vicinus – w sferze teorii (bowiem, dodam, skutecznie robiono wszystko, aby młodym kobietom stworzyć rzeczywistość bez pokus). Odpowiadały one natomiast na oczekiwania wiktoriańskich
mężczyzn, szukających idealnej małżonki, która byłaby uosobieniem całkowitej
seksualnej niewinności (Vicinus, 1972: ix) i współżycie małżeńskie traktowała nie
jako „zmysłową gratyfikację, ale jako dowód uczuć męża” (Krafft-Ebing, 1996: 14).
Ten wiktoriański wariant kobiecości i seksualności kobiecej nadal funkcjonuje
w tle – dziś już nieco odległym – szczególnie w kontekście religijnym, choć nie
tylko. Wielu mężczyzn nadal jest zafascynowanych dziewictwem kobiet i poszukuje
związków z kobietami seksualnie niedoświadczonymi lub wręcz represjonującymi
________________
2

Hasło: Kobiety powinny poznać swoje ciało, w: Kronika Kobiet, red. M.B. Michalik, M. Żmigrodzka,
Warszawa 1993, s. 397.
3
Rycina „Touching the Female Erect”, zob. Maygrier, 1834: 72.

26

AGNIESZKA GROMKOWSKA-MELOSIK

swoje potrzeby seksualne. Książka E.L. James Pięćdziesiąt twarzy Greya absolutnie
u podstaw kwestionuje model seksualności kobiecej, który został wyżej opisany.
W okresie ostatnich dekad pojawił się nowy model seksualności kobiecej.
Zbyszko Melosik pisze nawet o wybuchu kobiecej seksualności (Melosik, 2002: 49).
Warto przytoczyć rozważania tegoż autora, które dobrze ilustrują tę tendencję.
Opisywane przez niego „nowe kobiety”, „orientując się głównie na sukces życiowy,
przyjmują «chłodną» i «opanowaną» (…) tożsamość. Używają «zimnych» strategii
emocjonalnych, które pozwalają «dobrze bronić się przed zranieniem». Jednocześnie próbują kierować emocjami mężczyzn” (Melosik, 2002: 53)4. Z. Melosik przywołuje poglądy Nancy Colbert Friday, która podważa mit, iż „tylko mężczyźni potrafią oddzielić seks od uczuć; kobiety zaś mogą cieszyć się seksem tylko wtedy, gdy
jest on im dany w kontekście trwałego uczuciowego związku” (Friday, 1994: 81).
Tenże autor powołuje się także na Christophera Lascha, który twierdzi, iż
współczesne, wyzwolone kobiety „propagują ideę «zimnego seksu», który polega
na «mechanicznym odgrywaniu ról» oraz zniesieniu «romantycznych iluzji wokół
seksu»” (Melosik, 2002: 53). Melosik pisze dalej, iż „kobieta taka dąży do «optymalnego zaspokojenia» – bez problemów emocjonalnych (uprawianie z kimś seksu
nie oznacza, że trzeba tego kogoś kochać, i nie ma to nic wspólnego z tradycyjnym
wizerunkiem «kobiety upadłej»). Dla takiej kobiety seksualność i rozkosz przestają
być obciążone wstydem” (Melosik, 2002: 53). Na zakończenie raz jeszcze przytoczę
dłuższy fragment z książki Z. Melosika: „coraz więc częściej – zarówno w rzeczywistości, jak i (przede wszystkim) umysłach przerażonych mężczyzn – pojawia się
zarysowany przez Ch. Lascha obraz «seksualnie żarłocznej kobiety», która staje się
źródłem pełnej przerażenia fascynacji. Jej nienasycenie kwestionuje męskość każdego, kto «wpadnie w jej ręce». Postać taka, występująca w przeszłości jedynie
w przekazach stricte pornograficznych, dziś staje się coraz częściej bohaterką przekazów kultury popularnej, tego typu kobieta staje się często kobietą «fatalną»,
uwodzi, wykorzystuje i porzuca, a także poniża, upokarza i ośmiesza” (Melosik,
2002: 57).
Trudno dostrzec powyższy model w książce E.L. James. Mam wrażenie, że
główna bohaterka wyzwala się zarówno od schematów wiktoriańskich, jak i feministycznej wersji emancypacji seksualnej. W radykalnym, postmodernistycznym
geście unieważnia dawne antynomie, zdając się twierdzić: kobieta może być seksu________________
4

Wewnętrzny cytat pochodzi z: A.R. Hichschild, The Commercial Spirit of Intimate Life and the Abduction of Feminism; Signs from Women’s Advice Books, „Theory, Culture, and Society” 1991, vol. 11.
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alnie taka, jaka chce. Wszystko jest możliwie i nie ma podstaw, aby cokolwiek wartościować.
Przed podjęciem analiz seksualności kobiecej w książce E.L. James, warto
stwierdzić, że w świecie, w którym występuje zanik czytelnictwa, Pięćdziesiąt twarzy Greya (tytuł oryginalny: Fifty Shades of Grey) sprzedała się w ponad stu milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków. Znalazła się na liście bestsellerów, przebijając sukces takich powieści, jak Kod Leonarda
da Vinci Dana Browna czy Harry Potter Joan Rowling. W marcu 2012 znalazła się
na trzecim miejscu najlepiej sprzedających się książek w historii portalu Amazon.
To jednak, co zdecydowało o ogromnym sukcesie serii, czyli postawienie w radykalny sposób kwestii seksualności kobiecej, przyniosło również pod jej adresem
liczne oskarżenia o promowanie przemocy i pornografii, sprzeniewierzanie się
ideałom emancypacji kobiet i feminizmu oraz destruktywny wpływ na socjalizację
młodego pokolenia. W tym kontekście twierdzono, że powieść ta może przyczyniać się kreowania podległej/uległej roli kobiety w relacjach o charakterze seksualnym, przedstawiając ją jako obiekt seksualny poddający się fantazjom mężczyzny –
aż do przemocy i upokorzenia włącznie. Uważa się również, że „pod płaszczykiem
romansu i erotyzmu” powoduje ona „normalizację i glamuryzację przemocy wobec kobiet” (Bonomi [et al.], 2014: 722).
Seria składa się z trzech tomów, zatytułowanych: Pięćdziesiąt twarzy Greya,
Ciemniejsza strona Greya i Nowe oblicze Greya. Jej autorką jest E.L. James (prawdziwe nazwisko – Erika Mitchell), była pracowniczka telewizji, absolwentka historii, pięćdziesięciodwuletnia matka dwojga synów (w 2012 roku amerykański tygodnik społeczno-polityczny „Time” uznał ją z jedną z „najbardziej wpływowych
ludzi na świecie”, obok takich postaci, jak Barack Obama, Hillary Clinton czy Adele i Rihanna5).
Głównymi bohaterami Pięćdziesięciu twarzy Greya są: Anastasia Steele, 21-letnia
absolwentka filologii angielskiej na Washington State University, i Christian Grey,
27-letni multimilioner, właściciel korporacji Grey Enterprises Holdings INC
w Seattle. Łączy ich namiętny romans w stylu BDSM (akronim słów: bond, discipline, sado-maso, oznaczający praktyki typu: wiązanie, dyscyplinowanie, sadomasochizm, opierające się na dominacji i podporządkowaniu), w którym mężczyzna
pełni rolę dominującą, a kobieta podporządkowaną. To powieść o dwudziestokil________________
5

B. Luscombe, The World’s 100 Most Influential People: 2012, „Time”, 18.04.2012, wersja internetowa
czasopisma: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112140,
00.html (dostęp: 15.06.2014 r.).
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kulatkach z pokolenia wychowanego w neoliberalnej wolności (włączając w to
również wolność w sferze seksualnej), które nie potrzebuje tradycyjnych więzi
i zaangażowania, a jednocześnie panicznie poszukuje takich form relacji, które
dawałyby choć na chwilę poczucie bezwzględnej jedności i wyłączności (nawet jeśli
z perspektywy tradycyjnej moralności uznane byłyby one za pornograficzno-patologiczne). Książka jest zaliczana do nowego gatunku dla kobiet: romansu
typu soft-porno.
Z perspektywy postawionego na samym wstępie tego artykułu problemu gwałtownego wybuchu popularności pewnych tekstów lub gadżetów kulturowych,
główne pytanie dotyczące bezprecedensowego sukcesu trylogii można sformułować
w sposób następujący: dlaczego miliony kobiet z różnych warstw i grup społecznych, kobiet zainteresowanych dotychczas głównie Harlequinami i romantycznymi
powieściami, stały się konsumentkami nowego gatunku literatury określanej mianem soft-porno? Krytycy książki i moraliści wyrażają w tym kontekście swój zdecydowany niepokój, który odzwierciedlony jest w pytaniu typu: jakie problemy
seksualne i emocjonalne mają kobiety, które czytają książkę E.L. James? (Warto
dodać, że książkę tę pogardliwie określa się mianem „soft-porno dla mamusiek”6,
choć jej czytelniczkami są kobiety w różnym wieku i o różnym wykształceniu). Nie
ulega wątpliwości, że w przeszłości to głównie chłopcy i mężczyźni byli monopolistami w zakresie konsumpcji przekazów o charakterze pornograficznym, przy
czym niekiedy uważano je za naturalny i nieunikniony element socjalizacji w męskość (por. Kimmel, 2008). Z perspektywy tradycyjnych standardów moralnych
i kulturowych, kobieta jako konsumentka pornografii jest zjawiskiem wręcz kuriozalnym.
Sukces książki można też analizować w odniesieniu do „kultury skoku adrenaliny”; w dobie emancypacji kobiet zjawisko to nie dotyczy już tylko mężczyzn, ale
również i kobiet. W rzeczywistości, w której mass media przekonują przeciętnych
mężczyznę i kobietę, że ich życie (w tym seksualne) jest nudne, szare i pozbawione
atrakcji, lektura tekstu o „perwersyjnej seksualności” i o związku Uległej i Pana
staje się być może dla części czytelników możliwością doświadczenia nieznanych
dotąd i niedostępnych im na co dzień emocji – choćby za pośrednictwem fikcyjnych bohaterów.
________________
6

J. Goudreau, Will Fifty Shades Of Grey Make 'Mommy Porn' The Next Big Thing?, „Forbes”,
19.03.2012; wersja internetowa czasopisma: http://www.forbes.com/sites/jennagoudreau/2012/03/19/willfifty-shades-of-grey-make-mommy-porn-the-next-big-thing/ (dostęp: 15.06.2014 r.).
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Książka wzbudza ogromne kontrowersje. Z jednej strony, znalazła się na liście
stu najczęściej wypożyczanych w Stanach Zjednoczonych książek, z drugiej – kilkanaście bibliotek wycofało ją z księgozbioru jako „zawierającą treści o charakterze
pornograficznym”7. Autorytety ze świata nauki, wypowiadając się w mediach na jej
temat, mają rozbieżne opinie – znajdują się wśród nich i tacy, którzy uważają, że to
rodzaj psychologicznego poradnika ratującego rozpadające się związki, i tacy, którzy ostrzegają przed zachęcaniem do niebezpiecznej dla zdrowia psychicznego
i fizycznego perwersji.
Pięćdziesiąt twarzy Greya w sposób oczywisty nawiązuje do powieści gotyckiej
– powstałej na przełomie XVIII i XIX wieku jako odmiana powieści romantycznej,
mrocznej, groźnej i tajemniczej, skoncentrowanej na ciemnej stronie osobowości
bohatera. Była ona antidotum na rozwój powieści mieszczańskiej o charakterze
moralizatorskim i dydaktycznym. Istotą powieści gotyckiej było wywołanie nastroju grozy poprzez opisywanie sytuacji niejednoznacznych, pełnych niepokoju,
związanych ze „skrępowaniem, przymusem, znalezieniem się w pułapce (…), pełnych ekstremalnych gróźb i izolacji, zarówno fizycznej, jak i psychologicznej”.
Centralnymi postaciami klasycznej powieści gotyckiej są: młoda dziewczyna, zwykle dziewica, wrażliwa i podatna na zranienie, oraz mężczyzna niosący w sobie
przekleństwo, potrafiący łamać normy społeczne i tabu. To powieść pełna „seksualnego pożądania, przyjemności, władzy i bólu”, w której do głosu dochodzi dyskurs „zabronionej” seksualności: „nieprawej, transgresywnej (…), perwersyjnej,
obsesyjnej, voyerystycznej i pełnej przemocy”8. Te wszystkie komponenty można
odnaleźć w książce E.L. James, która, powtórzę raz jeszcze, unieważnia dawne,
tradycyjne propozycje w zakresie seksualności kobiecej.
W trylogii o Christianie Greyu można odnaleźć też toposy baśni o Kopciuszku
– przeciętnej dziewczynie o nierzucającej się w oczy urodzie udaje się zauroczyć
Księcia, który od pierwszego wejrzenia nie może o niej przestać myśleć. Obsypuje
ją kosztownymi prezentami i przenosi do świata luksusu. Jest też nawiązanie do
baśni o Śpiącej Królewnie – 21-letnia dziewica, która nigdy nie doświadczyła przyjemności seksualnej i nigdy o niej nie myślała, pod pierwszym spojrzeniem Christiana Greya zostaje natychmiast „przebudzona”, tak, iż w sposób natychmiastowy
________________
7
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i instynktowny staje się doskonałą kochanką. W końcu, najbliższe tej powieści jest
jej odczytanie w nawiązaniu do Pięknej i Bestii (choć w tym przypadku Bestia jest
też piękny, za to jego „bestialstwo” przejawia się w relacjach o charakterze BDSM).
Jednak czuła i delikatna, uległa, cnotliwa i wrażliwa Anastasia potrafi odmienić
serce i upodobania mężczyzny (w ostatniej części trylogii – Nowe oblicze Greya –
tytułowy bohater staje się przykładnym narzeczonym, a następnie mężem). To
także kolejne odczytanie archetypu superwoman – kobiety posiadającej nadprzyrodzoną moc zmieniania mężczyzn, nawet jeśli dzieje się to wbrew prawu pierwszych połączeń (Christian został uwiedziony w wieku piętnastu lat przez koleżankę
swojej matki o upodobaniach BDSM).
Konstrukcja głównych postaci odwołuje się do binarnego schematu: młoda,
niedoświadczona (także seksualnie) absolwentka filologii angielskiej, żyjąca bardziej w świecie swoich literackich fascynacji niż w amerykańskiej rzeczywistości,
i multimilioner, mający za sobą kilkanaście (raczej mało niewinnych) związków
seksualnych z kobietami, sprawujący władzę i kontrolę. On aktywny, ona pasywna,
on dominujący, ona uległa, on zdaje się być swoim intelektem, ona – swoim ciałem. To odwieczna antynomia: kobiety jako Natury vs mężczyzny jako Kultury9.
Nie bez powodu targaną obawami i strachem Anastasię Christian uspakaja słowami: „Musisz uwolnić swój umysł i wsłuchać się w swoje ciało”.
Książka bez wątpienia wpisuje się w dyskusję pomiędzy zwolennikami tezy
o kryzysie męskości a teoretykami piszącymi o zagubieniu kobiet w wolności,
o tyranii wyborów, o postfeminizmie i niepokojach wokół emancypacji.
Postać Christiana może być odczytana jako odpowiedź na kryzys męskości –
mężczyzna, pełen archetypowej męskości, jest władcą ujarzmiającym i podbijającym kobietę. Bohater powieści to uosobienie władzy i kontroli w każdym aspekcie,
ale to też mężczyzna piękny i zniewalający poprzez swoją archetypową, brutalną
i kontrolującą męskość. To książka napisana przez kobietę, ale główna bohaterka
jest tu obiektem pożądania, obiektem seksualnym, pełnym magnetyzmu; niemniej
jednak, jest ona też całkowicie podporządkowana mężczyźnie, wciela się – można
by powiedzieć: wbrew sobie – w rolę uległej i jemu tylko oddanej. Co o tym decyduje?
Christian Grey jest być może uosobieniem fantazji milionów kobiet – jego postać to powrót do archetypowego mężczyzny (bliższemu „mężczyźnie Marlboro”),
który sprawuje kontrolę nad podporządkowaną sobie kobietą – karze ją i nagradza
________________
9
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zależnie od swoich potrzeb i zachcianek. Ale jest też czuły i troskliwy, empatyczny
i przewidujący – zawsze krok przed nią. Reprezentuje bez wątpienia kulturę: gra na
fortepianie, zna literaturę, odebrał doskonałe wykształcenie, jest – jak powiedzieliby Brytyjczycy – well rounded. Jest gentelmanem, który troszczy się o swoją kochankę i spełnia jej każde marzenie w sposób niemalże natychmiastowy. To mężczyzna z wyobraźnią i pieniędzmi. Współczesny książę.
Książka wzbudziła kontrowersje wokół kwestii emancypacji kobiet, ich prawa
do równości i wolności oraz do kierowania własnym życiem. Ponownie postawiła
pytanie o kryzys feminizmu. Relacje między głównymi bohaterami – Christianem
Greyem i Anastasią Steel – to absolutne sprzeniewierzenie się ideom feminizmu.
Powtórzę raz jeszcze: główna bohaterka to inteligentna, wykształcona na dobrym
uniwersytecie, samoświadoma, zarabiająca na siebie amerykańska dziewczyna,
która wchodzi w relacje z mężczyzną czyniącym z niej własną „niewolnicę”, skazaną na jego trudne do przewidzenia zmiany nastroju.
Skonstruowana przez E.L. James w Pięćdziesiąt twarzy Greya reprezentacja
kobiecości w swoisty sposób odzwierciedla kulturowe wartości i niepokoje rzeczywistości, w której żyjemy, i/lub społeczeństwa (por. Hall, 1997). Trzeba przy tym
podkreślić, iż reprezentacje „stanowią «schematy interpretacji», szeroko dostępne,
uzyskane poprzez doświadczenie struktury służące dla organizowania i nadawania
znaczenia codziennemu życiu. Schematy (…) reprezentują społeczne formy lub
struktury naszego życia (…) Schematy negocjują indywidualną biografię i interpersonalne relacje, odzwierciedlając i potwierdzając kulturowo propagowane sposoby pojmowania (…) codziennego doświadczenia” (Holstein, Gubrium, 1994:
267). Niekiedy przy tym jedna z reprezentacji uzyskuje status „chwilowo dominujący” – wówczas większość osób podejmuje wszelkie możliwe starania, aby się
w nią „wcielić”. Wkrótce jednak staje się ona „przestarzała” i zostaje porzucona na
rzecz nowego (pojawiającego się zwykle w mediach), atrakcyjnego wzorca.
Można więc postawić pytanie, czy miliony kobiet, nawet jeśli zafascynowane są
książką i zawartymi w niej formami seksualności kobiecej, w jakikolwiek sposób
zaangażują się w praktyki typu sadomasochistycznego? Moim zdaniem, książka
o Christianie Greyu prowokuje raczej grę wyobraźni i nie sądzę, aby eksponowane
w niej formy seksualności kobiecej na trwałe zmieniły rzeczywistość społeczno-kulturową w tym zakresie. Przesunięcie granic seksualności kobiecej pozostanie
w sferze literackiej fikcji.
Można zauważyć, że reprezentacja seksualności kobiecej widoczna w Pięćdziesięciu twarzach Greya potwierdza tę wersję kobiecości, w której redukowana jest
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ona do obiektu seksualnego. Podkreślając władzę reprezentacji, Ben Agger twierdzi,
iż w społeczeństwie, w którym kobiety są przedstawiane jako obiekty seksualne,
część kobiet reprodukuje takie właśnie zachowania. Odpowiadają one w ten sposób
na reprezentacje wytworzone przez androcentryczną kulturę. „Nie sugeruję – pisze
Agger – że kobiety mechanicznie przyjmują [narzucone im] role (…), chociaż niektóre z nich tak właśnie robią. Myślę raczej o tym, że reprezentacja pomaga tworzyć totalną kulturę, w ramach której zarówno mężczyźni, jak i kobiety pojmują
samych siebie i swoje tożsamości w ramach ustanowionych i ograniczających koncepcji. W praktyce młode kobiety i mężczyźni, którzy konsumują kulturę masową,
zamykającą ich w (…) hierarchicznych stosunkach społecznych, postrzegają reprezentacje jako rzeczywistość, nawet jeśli będziemy siebie przekonywać, że życia wykreślone na ekranie (…) są jedynie symulacjami, a ludzie mogą odrzucić wzory
przypisane im przez producentów z Hollywoodu. Napór kultury jest tak przemożny, że nie można go zakwestionować poprzez pojedyncze, heroiczne gesty nieposłuszeństwa lub oporu. Niewiele kobiet (…) wyzwala się od reprezentacji, w których dowiaduje się, co oznacza być kobietą – upiększać się dla mężczyzn, żyć dla
mężczyzn, aspirować do założenia małżeństwa i posiadania dzieci, postrzegać inne
kobiety w kategoriach konkurencji etc.” (Agger, 1992: 124).
Powtórzę raz jeszcze, że największe kontrowersje wywołało ukazanie w książce
seksualności typu BDSM, dodatkowo w sposób zaprzeczający dotychczasowej
stereotypowej wiedzy: jako seksu „bezpiecznego, a nie zagrażającego, psychologicznie zdrowego, a nie będącego wyrazem zaburzeń, aktywnie wybranego, a nie
będącego rezultatem nienormalnych popędów, kontrolowanego, a nie opartego na
przemocy, dokonanego za obopólną zgodą, a nie represywnego” (Ritchie, Barker,
2005: 228).
Po sukcesie książki, w Internecie rozgorzała dyskusja na temat praktyk typu
BDSM, a blogi poświęcone tej tematyce zyskały na popularności. Dla części komentatorów trendu zainteresowania praktykami BDSM szczególnie niepokojąca
jest towarzysząca mu naturalizacja dyskursu, jak się twierdzi, o charakterze przemocowym, w który wpisane są nadużycie i ból (por. Bonobi, Altenburger, Walton,
2013). W ten sposób, aby odwołać się do Michela Foucaulta, dyskursy wiedzy
i władzy podlegają transformacji. Zmienia się więc to, kto jest podmiotem dyskursu (np. kto jest zdrowy, a kto jest szaleńcem, kto mieści się w normie seksualnej,
a kto jest perwersyjny), a wraz z tym zmianie podlega pojęcie normy – to, co mieści się w normie, jest zależne od dyskursu – w tym przypadku pochodzenia medialnego. Zmianie ulega również w związku z tym sposób traktowania jednostek
uznanych dotąd za „odchylonych od normy” (por. Foucault, 1993; 2000).
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Odwołując się do Michela Foucaulta, trzeba zauważyć, że gdyby władza, którą
posiada Christian Grey nad Anastasią Steele, miała charakter wyłącznie represywny, wówczas nie byłaby efektywna. „To, co czyni ją akceptowalną, to fakt, że nie
oddziałuje ona (…) jako siła, która zabrania czynienia rzeczy, ale również zaprzecza [traverses] i wytwarza rzeczy, indukuje przyjemności, tworzy wiedzę, wytwarza
dyskurs; to przez nią jednostki stają się podmiotami – poprzez mechanizmy kształtowania się podmiotowości, podporządkowania się podmiotowości i poprzez
podmiotowość” (Ricken, 2009: 551). Władza Christiana Greya nad tożsamością
Anastasii Steele jest władzą w ujęciu Michela Foucaulta – jest nie tylko siłą „prohibicyjną”, ale też siłą „nie egzekwowaną odgórnie, tylko szeroko rozprzestrzenioną;
nie czysto polityczną czy ekonomiczną, ale rozproszoną w wielości form: od finezyjnie dostrojonej dyscypliny cielesnych ruchów do najszerszych reguł formułowania prawdziwych stwierdzeń”10. Tak rozumiana władza jest wpisana w relacje międzyludzkie, także te o charakterze seksualnym. Można jej się poddać, ale można
również jej zaprzeczyć, przeciwstawiając się jej w akcie nieposłuszeństwa, oporu,
wyjścia poza dopuszczalne granice dyskursu. A zatem jest ona „zbiorem zmieniających się stale relacji, ruchomą siecią walki nieustannie strukturującej pole akcji”11.
Anastazja, która pokonuje własne granice (strachu i seksualności), posiada
wolność wyboru. Jednak – zgodnie z ideą foucaultowskiej wolności – zawsze jest to
wybór dokonywany w polu władzy. Trzeba przy tym zauważyć, że w książce, podobnie jak u Foucaulta, kategoria władzy nie jest jednoznaczna, nie jest również
tożsama z represją i narzucaniem. Nie oznacza wyłącznie władzy zewnętrznej wobec podmiotu – często władza nad podmiotem jest uwewnętrzniona przez sam
podmiot. Władza jest więc zawsze rozproszona. Foucault pisze w Historii seksualności, iż: „Władza jest wszędzie – nie dlatego, że wszystko obejmuje, ale dlatego, że
zewsząd się wyłania (…). Władza nie jest ani instytucją, ani strukturą, ani czyjąkolwiek potęgą; jest nazwą użyczaną złożonej sytuacji strategicznej w danym społeczeństwie” (Foucault, 2000: 84). Władza, którą posiada Christian Grey, przyczynia
się do tworzenia wiedzy oraz do kształtowania tożsamości Anastasii. Bohaterowie
nie mogą lekceważyć władzy, ponieważ ona konstytuuje ich tożsamość i podmiotowość. Z jednej strony ma ona charakter represywny, normalizujący, wykluczający,
ale z drugiej… jest źródłem przyjemności (Foucault, 1993: 233). Jednak gra, która
________________
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toczy się między podmiotami dyskursu, nie buduje – jak ujmuje to Foucault, pisząc
o dyskursie seksualnym – „wokół płci i ciał nieprzekraczalnych granic, ale trwałe
spirale władzy i rozkoszy” (Foucault, 2000: 47).
Dyscyplina, uwewnętrzniona przez Anastasię w sposób dobrowolny, staje się
władzą nad jej ciałem: „dostaje się [ono] w tryby maszynerii władzy, która dokonuje rewizji, rozbiera na części i na powrót je składa. (…) Określa ona, w jaki sposób
można wpływać na ciała innych – nie tylko żeby wykonywały to, czego się od nich
chce, ale też żeby działały tak, jak się chce, przy pomocy z góry określonych technik, z określoną szybkością i wydajnością. Dyscyplina wytwarza tedy ciała podporządkowane i wyćwiczone, ciała «podatne»” (Foucault, 1993: 164).
Opisywane w książce Pięćdziesiąt twarzy Greya praktyki BDSM przyczyniły się
do zainteresowania badaczy „wpływem”, jaki może mieć czytanie tej powieści na
przejawianie zachowań szkodliwych dla swojego zdrowia. Autorki artykułu Fiction
or Not? Fifty Shades is Associated with Health Risks in Adolescent and Young Adult
Females – Amy E. Bonomi, Julianna M. Nemeth, Lauren E. Altenburger, Melissa
L. Anderson, Anastasia Snyder i Irma Dotto, zaznaczają na jego wstępie, że są pionierkami w badaniach nad związkiem między czytaniem prozy opisującej przemoc
wobec kobiet (konkretnie – trylogii o Christianie Greyu) a podejmowaniem zachowań ryzykownych dla zdrowia. Autorki objęły badaniami ponad 700 kobiet
w wieku 18-24 lat, studiujących na dużym uniwerystecie amerykańskim. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdziły one, iż „istnieje silna korelacja między
ryzykiem zdrowotnym w życiu kobiet – włączając w to wiktymizację z użyciem
przemocy – a konsumowaniem Pięćdziesięciu twarzy Greya”. Nie są jednak w stanie, jak podkreślają, określić wymiaru temporalnego tego związku – nie wiadomo,
czy czytanie tej książki przyczynia się do podejmowania zachowań ryzykownych
(wchodzenia w przypadkowe związki seksualne, podejmowanie nowych, uważanych za niestandardowe form seksu, upijania się, zaburzeń odżywiania się), czy też
czytelniczkami jej są kobiety, które doświadczały już w przeszłości tego typu zachowań (Bonomi [et al.], 2014: 722-723).
Skłaniałabym sie do tej drugiej interpretacji. Osobiście nie wierzę, wbrew powyższej opinii, aby książka E.L. James stała się czymś więcej niż efemerydą, która
fascynuje i znika. W żadnym też przypadku Christian Grey i Anastasia Steele nie
staną się ikonami kultury popularnej, takimi jak choćby Batman czy James Bond.
Powieść Pięćdziesiąt twarzy Greya natrafiła na pewną konfigurację kulturowych
niepokojów, które w tym artykule usiłowałam uchwycić. Nie zasługuje ona na
uwagę ze względu na swoją wartość literacką – pojęcie soft-porno zapewne najlepiej oddaje jej klimat – a jednak... jej nadzwyczajna popularność oraz niekończące
się dyskusje sprowokowały mnie do napisania tego tekstu.
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Woman's Sexuality in Fifty Shades of Grey.
Romance Novel Soft-Porn or Cultural Shift?
Summary
Contemporary cultural reality resembles a mosaic – with every decade more and more disordered.
Until recently, have clear boundaries and cultural divisions disperse the thousands of possibilities,
and another (usually prepared) ideals and ideologies are consumed by the mass media and immediately commercialized, definitely have been lacked of their capacity. This is what the macro is intertwined with what micro; is what is important, no matter with what – to the point where you can not
tell already, what is and what is not important. People jump from the monotony of the adrenaline and
seek “fascinating fascination”. Always I was interested in, why in the creek million proposal (pop)
cultural ideas (and improbable gadgets), some suddenly acquire the status of “enlightenment”, become a star type of supernova, focusing in a very intense intellectual energy and excitement of millions (and moving away quickly in oblivion; Paradox – cultural supernova can be blown away like
a candle by next cultural fascinating gadget). How it came about the incredible fascination tamagotchi, where millions of people around the world cared for (absurdly) Japanese electronic pet like
your own child ?; what was the source of unbridled, even global euphoria around the incomprehensible song Gangnam Style Korean singer PSY?; What is the source of the involvement of the millions of
fans of racing Formula 1, where extremely commercialized teams set to fight to the death and life of
drivers speeding around the racetrack at a speed of up to 300 km per hour?
Each cultural text, which is the source of universal popularity and fascination embodies certain
trends, crystallizes some concerns, and also is an expression of the cultural shift within certain cultural limits or creating new borders. Supernova’s explosion has always its original spark.
The purpose of my text is an attempt to define the context of the global fascination of superbestseller, the book Fifty Shades of Grey – regardless of the fact that literary critics agreed that this is
a novel very poor in every aspect. What makes this erotic-romantic story so exceptional, among
others, to the extent that it meets with a huge “cultural vindictiveness”, entering into public discourse
invasively, while hundreds of others – good or bad books are ignored?
From my perspective, the main context of interest / fascination with the book Fifty Shades of
Grey is associated with putting again – and doing it radically – question about the permitted forms of
female sexuality. Here we are dealing with a sudden shift – by the author – the debate in this area
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“a few miles ahead” and cancellation of several important tenets, including the dogma of women as
innocent virgin, the dogma of women as mothers and wives but also feminist dogma of women socially and sexually liberated from the domination of men.
I have the impression that femininity model in the book E.L. James Fifty Shades of Grey is released from both the Victorian patterns and feminist version of sexual emancipation. Anastasia Steel,
the main heroine, seems to me invalidate – in the radical postmodern gesture – the old antinomies:
a woman can be sexually the way she wants. Everything is possible, and there is no reason to do any
estimate.
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The article attempts to search for continuity between the past and the
present inscribed in the language, using selected idioms as examples. The
author presents idioms as a linguistic “transmitter” of culture reflecting the
experiences of its users. The paper concludes with a few reflections on
the role of language education and creating the linguistic awareness of
the young generation. The author highlights the need to combine the
knowledge of the history of traditional idioms and the knowledge of using
new idioms created for advertising and media purposes to shape the
attitudes and language activity of young people.

Wprowadzenie
Edward Sapir zauważa, że „zawartość treściowa każdej kultury daje się wyrazić
w jej języku i nie ma takiego materiału językowego (…), który by dla użytkowników danego języka nie symbolizował rzeczywistych znaczeń” (Sapir, 1978: 37-38).
W tym znaczeniu język stanowi „przekaźnik” szerszej kultury oraz obrazuje doświadczenia jej uczestników. Podobnie Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska i Michael Fleischer traktują język jako swoiste medium dorobku kulturowego wspólnoty komunikacyjnej. Jest on, zdaniem tych autorów, wyrazem praktyki społecznej tej
wspólnoty oraz jej doświadczeń nagromadzonych w ciągu wielu pokoleń. Za jego
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pośrednictwem możliwe jest przekazywanie wartości, ocen i wartościowań oraz
norm postępowania, wokół których koncentrują się zachowania, działania, przekonania oraz system etyczno-normatywny danej społeczności (Anusiewicz, Dąbrowska, Fleischer, 2000: 21). Język „odzwierciedla społeczną rzeczywistość oraz wartości kulturowe i tworzy formę społecznych zachowań” (Fleischer, 2000: 47). Można
więc powiedzieć, że poszczególne elementy języka, takie jak: gramatyka, słownictwo, frazeologia, składnia, struktura tekstu, semantyka, etymologia, stylistyka, są
swoistym odzwierciedleniem kulturowego doświadczenia jednostek i zbiorowości.
W szczególny sposób doświadczenie społeczne zapisane zostało w języku za pośrednictwem związków frazeologicznych. Powstają one w wyniku „stabilizacji starych wyrazów w nowej wartości znaczeniowej. (…) Podobnie następuje niekiedy
w języku stabilizacja jakiegoś nowego znaczenia całych grup wyrazowych użytych
przenośnie w tekście” (Milewski, 1967: 82-83).
Aby o danym połączeniu wyrazowym mówić jako o stałym związku frazeologicznym, musi ono spełniać określone kryteria, na które wskazuje Andrzej Maria
Lewicki. Autor ten wyodrębnił cztery zasadnicze elementy decydujące o tym, czy
jednostkę leksykalną można uznać za związek frazeologiczny. Należą do nich:
• nieciągłość składu – związek frazeologiczny jest jednostką leksykalną nieciągłą, złożoną z przynajmniej dwóch wyrazów;
• stałość formy – frazeologizm ma stałą formę, a możliwość dokonywania
zmian w obrębie związku jest niewielka i ściśle określona, ogranicza się zasadniczo do wymiany form gramatycznych lub leksykalnych (warianty frazeologiczne);
• globalność znaczenia – suma znaczeń składników nie równa się znaczeniu
całości;
• utrwalenie w systemie języka – cechą frazeologizmu jest jego odtwarzanie
w tekstach na tej samej zasadzie, jak odtwarza się pojedynczy wyraz (za: Podlawska, Świątek-Brzezińska, 2011: 7-8).

Przeszłe i współczesne doświadczenia zawarte w związkach
frazeologicznych – analiza na wybranych przykładach
„Związki frazeologiczne to swoiste dokumenty życia, ponieważ utrwalają i przechowują realia obyczajowo-społeczne minionych epok, mniej lub bardziej odległych, przechowując często dziś już zapomniane elementy kultury materialnej
i duchowej” (Podlawska, Świątek-Brzezińska, 2011: 12). Każdy związek frazeolo-
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giczny zakorzeniony jest w tradycji językowej i ma swoje mniej lub bardziej jednoznacznie zdefiniowane źródło; czasem tych źródeł jest kilka. Odzwierciedlają one
minione doświadczenia danej społeczności, obrazują też zmiany kulturowe, jakie
dokonały się na przestrzeni wieków i dziesięcioleci. Odnoszą się do dawnych, czasem już nieistniejących zawodów, zajęć, wierzeń, zwyczajów. Spora ich grupa wiąże
się ze światem roślin, zwierząt, zjawiskami atmosferycznymi, przemianami pór
roku, odzwierciedla zależność człowieka od otaczającego go świata przyrody. Takie
określenia, jak np. silny jak dąb, trząść się jako osika, stary, ale jary, dobrać się jak
w korcu maku, używane są przez współczesnych użytkowników języka w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w sposób automatyczny. Dla przykładu odniosę
się do ostatniego powiedzenia – dobrać się jak w korcu maku – które aktualnie
używane jest w celu określenia osób, które dobrze do siebie pasują, są odpowiednio
dobrane. W staropolszczyźnie „korzec” oznaczał duże naczynie o objętości około
100 litrów, służące do przechowywania różnych sypkich produktów, nie tylko maku. Korzec był też jednostką objętości ciał sypkich, zwłaszcza zboża, i w przybliżeniu odpowiadał stu kilogramom. Ta jednostka miary dzieliła się na cztery ćwiartki,
zaś każda ćwiartka składała się z ośmiu garncy, garniec miał cztery kwarty, a kwarta
cztery kwaterki (szklanki)1. Ten dość ogólny opis naczyń i jednocześnie miar objętości pozwala wywnioskować, że korzec jest słuszną metaforą dla sytuacji, w której
trudno coś odnaleźć. Podobnie jak obrazowe jest porównanie igły i stogu siana
w powiedzeniu: znaleźć igłę w stogu siana.
Język jednak nieustannie się zmienia. Obok utrwalonych już połączeń wyrazowych, które mają swoje historyczne uzasadnienie, pojawiają się innowacje frazeologiczne, rozumiane jako wszelkie odchylenia od normy frazeologicznej opisanej
w słownikach frazeologicznych przez językoznawców. Piotr Fliciński, dokonując
analizy współczesnej frazeologii, zauważa, że najbardziej rozbudowanym aktualnie
dziełem leksykograficznym, w którym można znaleźć wszelkie modyfikacje, jest
Wielki Słownik Frazeologiczny Języka Polskiego (Fliciński, 2011: 11). W literaturze
językoznawczej wyodrębnia się następujące innowacje:
• rozszerzające – które powstają w wyniku naruszenia łączliwości leksykalnej
związku frazeologicznego;
• modyfikujące – które polegają na uzupełnieniu składu leksykalnego związku
frazeologicznego nowymi komponentami;

________________
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• analogiczne – które powstają na wzór już istniejących, ale z nowego materiału leksykalnego;
• aluzje frazeologiczne – czyli nawiązania do tradycyjnego związku frazeologicznego;
• defrazeologizacje – polegające na tym, że obok tradycyjnego frazeologizmu,
w kontekście ujawniają się też znaczenia potencjalne jego komponentów;
• neosemantyzacje – czyli tworzenie nowego znaczenia na podstawie już istniejącego związku frazeologicznego (Nikołajczuk, 2013: 83-84).
W swoich dalszych rozważaniach przedmiotem analiz uczynię wybrane
związki frazeologiczne, które mając odległą tradycję językową, zyskały nowe znaczenie/znaczenia we współczesnym użyciu. Spróbuję również przedstawić wybrane
nowe związki frazeologiczne, które weszły do codziennego języka, konkurując
z frazeologizmami od dawna w nim zakorzenionymi. Wiele z nich ma swoje źródła
w sloganach reklamowych, a ich wyróżniającą cechą (w przeciwieństwie do innych
stałych połączeń frazeologicznych) jest to, że „powstają na konkretne zamówienie
społeczne, handlowe, polityczne” (Müldner-Nieckowski, 2013: 207). Moja analiza
stanowi próbę poszukiwania zawartych w języku punktów wspólnych między tradycją a nowoczesnością, czynioną z perspektywy pedagoga, który jest głęboko
zainteresowany rozwijaniem świadomości językowej młodego pokolenia, jego
wrażliwości na język i umiejętności korzystania z jego obfitego zasobu. Moim zamiarem jest pokazanie, że współcześnie:
• wykorzystuje się historycznie utrwalone połączenia wyrazów w tekstach kultury (reklamach), nadając im nowe znaczenie, nową jakość;
• poprzez tradycyjną formę językową możliwe staje się kreowanie nowych potrzeb jednostek i grup społecznych;
• tworzy się nowe połączenia frazeologiczne poprzez odniesienie do tradycyjnych wartości zakorzenionych w świadomości użytkowników języka;
• kreuje się nowe powiedzenia, które wchodzą na stałe do repertuaru językowego współczesnej polszczyzny.

„Wilczy głód” – „Mały Głód”
W codziennych sytuacjach komunikacyjnych nierzadko używa się określeń: wilczy
głód czy być głodnym jak wilk. Słowo „wilk” ukształtowało się w naszym systemie
językowym już w okresie prasłowiańskim (Nalepa, 1972: 449), zaś przywołane tu
powiedzenia są utrwalonym w języku przekonaniem przodków, że wilk obdarzony
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jest z jednej strony łaską niebios, z drugiej – ogromnym apetytem. Z tego okresu
wywodzą się powiedzenia: bierze wilk i liczone owce czy mów wilkowi pacierz, a on
woli kozią macierz (Kopaliński, 2012: 467). Wspomniana łaska niebios przejawiała
się tym, że głodny wilk miał prawo zjeść wszystko, na co ma ochotę. Mógł zatem,
jak wierzono, skonsumować nawet samego czarta. Przy czym „czart to potrawa
ciężkostrawna i wilk po niej «biesi się»2. Zwierzęciu obdarzonemu taką [diabelską
– dop. K.K.] mocą należało wybaczyć porwanie jakiejś marnej kozy” (Kłosiewicz,
Kłosiewicz, 2011: 388). Kupcy uważali, że nawet jeżeli wilk porwał im ze stada
jedną sztukę, to dzięki jego niezwykłej mocy pozostałe uda im się sprzedać z wyjątkowym zyskiem (Kłosiewicz, Kłosiewicz, 2011: 388). Warto przy tym dodać, że
głodny wilk potrafi zjeść jednorazowo nawet do dziesięciu kilogramów mięsa. Tę
obserwację wyraża powiedzenie: rzucić się na coś jak wilk/wilki, czyli, dosłownie
rzecz ujmując, łapczywie pochłonąć dużą ilość czegoś. W czasach, kiedy wojny
niszczyły kraj, polegli na nich ludzie stawali się łatwym pożywieniem padlinożerców, w tym również wilków. Zwierzęta, mając łatwy dostęp do pożywienia, niebezpiecznie szybko się rozmnażały. „Gdy nastawał chwilowy pokój i uprzątano
pola bitew, wygłodniałe watahy zagrażały żywym. Prawdziwe i wymyślone opowieści o ludziach pożartych przez wilki powtarzano sobie więc niczym horrory”
(Kłosiewicz, Kłosiewicz, 2011: 388). Pozostałością po tych historiach jest powiedzenie: patrzeć wilkiem, czyli odnosić się do kogoś nieufnie, wrogo, patrzeć
z niechęcią, nienawiścią. Wyrażano w ten sposób przekonanie, że lepiej unikać
kontaktu z tym zwierzęciem. Już samo o nim wspomnienie, jak sądzono, mogło
wywołać nieszczęście. Z tego przekonania wywodzi się określenie: nie wywołuj
wilka z lasu – nie mów o rzeczach, zjawiskach zakazanych, groźnych, aby ich w ten
sposób nie przywołać i nie urzeczywistnić. Gdy już jednak intruz został wywołany
(fakt ten utrwalony został w związku frazeologicznym: o wilku mowa, a wilk tu),
trzeba było sobie z nim jakoś poradzić. Wymyślano zatem przeróżne i zmyślne
pułapki, których nazwa zachowała się do dziś w języku jako wilczy dół, oraz truciznę, znaną do dziś jako wilcza jagoda. Dla wyjaśnienia dodam, że wilcza jagoda to
nazwa krzewu występującego w Polsce na terenach podgórskich, której fioletowo-czarne owoce przypominają owoce borówki, znana jest pod nazwą pokrzyk (łac.
Atropa beladonna). Zawiera atropinę, substancję wywołującą halucynacje, a także
prowadzącą do blokady mięśni gładkich w organizmie. Do zatrucia wilczą jagodą
dochodzi przez zjedzenie owoców lub liści krzewu. Nazwa tej rośliny nawiązuje
________________
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bezpośrednio do zwyczajów żywieniowych wilków, które po zjedzeniu głównego
posiłku, na „deser” jadają owoce i runo leśne. Podsunięcie więc owoców wilczej
jagody pozwalało pozbyć się drapieżnika3. Dodać należy, że roślina ta jest również
niebezpieczna dla człowieka, co dodatkowo wzmacniało przekonanie o jej skutecznym działaniu na wspomniane drapieżniki. Na skuteczność tej rośliny wskazywało również powiązanie, w świadomości ludzi, jej właściwości z mocami nadprzyrodzonymi. Wierzono, że jej niezwykłe działanie pomaga wiedźmom latać.
Podanie takiego deseru wilkowi, który był niechcianym gościem w pobliżu ludzkich domostwa, musiało być skuteczne.
Aktualnie określenie wilczy apetyt czy wilczy głód zyskało nowe znaczenie
dzięki wykorzystaniu go w sloganach reklamujących produkty spożywcze. Dla
przykładu, w reklamach i na bilbordach reklamujących znany baton wykorzystano
postaci zwierząt, w tym postać wilka z ludzką twarzą. W 2008 roku w reklamie
telewizyjnej tego produktu posłużono się metaforą zwierzęcego głodu, który domaga się natychmiastowego zaspokojenia. W spocie „głodny chłopak rzuca się na
kobietę i wgryza się w ciastka wymalowane na jej spódnicy” (Spychalska, Hołota,
2009: 106), zaspokajając w tej sposób wilczy głód. Ze względu na liczne skargi konsumentów, spot został wycofany. Pojawiły się inne, nawiązujące w sposób pośredni
do niepohamowanego głodu. Przykładem może być reklama wykorzystująca hasło:
Snickers – i jedziesz dalej, która sugeruje, że duży głód można szybko zaspokoić,
wystarczy złapać baton (w angielskiej wersji: Grab a Snickers). W innej reklamie
również odwołano się pośrednio do wspomnianego związku frazeologicznego.
Wilczy głód nie został tu jednak nazwany wprost, zamiast tego posłużono się innym
środkiem językowym, a mianowicie neologizmem, który łatwo zapada w pamięć
potencjalnych konsumentów i szybko staje się częścią ich języka. W ten sposób
możliwe stało się zobrazowanie następującej intencji: człowiek głodny (jak wilk) nie
przejawia zwierzęcej agresji, nie atakuje, nie rzuca się na ofiarę, lecz wyraża swoją
potrzebę w sposób bardziej wyrafinowany. Uzewnętrznia ją, zachowując się niczym
rozkapryszona gwiazda – zaczyna „gwiazdorzyć”. Okiełznać rozkapryszoną gwiazdę
pomaga przekąska. Hasło reklamujące produkt stało się elementem kanonu współczesnych frazeologizmów: Zjedz Snickersa, bo jak jesteś głodny [w domyśle – jak wilk;
dop. K.K.], to zaczynasz strasznie gwiazdorzyć. Wilczy głód można zatem w określony sposób opanować. Przekąską nie jest jednak tradycyjna wilcza jagoda, lecz nowoczesny sycący baton, po zjedzeniu którego człowiek z powrotem „staje się sobą”.
________________
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W innym spocie reklamowym pojawił się antonim wilczego głodu w postaci
Małego głodu, a właściwie Małego Głoda, który uosabia sprytnego, złośliwego, ale
jednocześnie zabawnego chochlika: „chowa się w łóżku, wypływa ze ścieków wanny (…). Jego niezaprzeczalnym elementem jest twardość głowy – potrafi on uderzyć w lodówkę z siłą wystarczającą do zrobienia dziury”4. Można się go pozbyć,
sięgając po przekąskę. Mały głód, w przeciwieństwie do wilczego głodu, doskonale
wpisuje się we współczesny styl życia i dyskurs diety. Jak zauważa Zbyszko Melosik: „można stwierdzić, że niemal każdy jest na diecie bądź na niej był niedawno
lub zamierza być wkrótce, a rynek «konsumpcji diety» zalewany jest propozycjami
«rewelacyjnych sposobów zrzucania wagi»” (Melosik, 2013: 200). Warto też dodać,
że pojęcie wilczy głód zostało aktualnie skojarzone z zaburzeniami w odżywianiu:
bulimią i anoreksją. W tym kontekście nabrało jeszcze innego, związanego z chorobą, znaczenia. Bulimia zwana jest żarłocznością psychiczną, wilczym głodem lub
wilczym apetytem. Przejawia się, z jednej strony, napadami niekontrolowanego
jedzenia, z drugiej zaś – odmową spożywania pokarmów i restrykcyjną dietą. Jak
podkreśla Z. Melosik, „niemożliwy jest przy tym całkowicie obojętny, zimny stosunek do jedzenia – w kulturze współczesnej zwiększa się władza jedzenia (zarówno w kontekście konsumpcyjnego «nasycania się», jak i niekiedy masochistycznie
stosowanej diety)” (Melosik, 2013: 200). We współczesnej frazeologii wilczy głód
został więc zastąpiony przez określenia: odrobina przyjemności, chwila luksusu,
lekka przyjemność.

„Kupować kota w worku” – „Twój kot kupowałby Whiskas”
Bohaterem wielu związków frazeologicznych jest kot, co nie może dziwić, zważywszy na bliskie kontakty człowieka z tym zwierzęciem zapoczątkowane już w starożytności. Jak podają źródła historyczne, kot został udomowiony około 4000 lat
p.n.e. w Nubii, do Egiptu sprowadzono go około 2000 lat p.n.e. Tam był hodowany
jako cenne, otoczone czcią zwierzę domowe. Swoją uprzywilejowaną pozycję stracił w średniowieczu, kiedy stał się symbolem ciemności, grzechu, chytrości i zdrady. Kot uważany był wówczas za najbardziej chytre (oprócz lisa) zwierzę. Jednak
mimo tych negatywnych cech, równocześnie wzbudzał podziw i strach. Szczególny
respekt budziły kocie oczy – świecące w ciemności, a także jego niezależne usposobienie, zwyczaj nocnego życia i bezszelestnego poruszania się. Od wieków wiado________________
4
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mo też, że: kot chadza swoimi ścieżkami. Ze względu na te przymioty uważano, że
zwierzę to ma magiczną moc: „koci ogon, pazur, kocie oko, serce i kocia głowa
wchodziły w skład leków i substancji magicznych” (Ogrodowska, 2001: 90). Koty
były więc cennym towarem, nabywanym ze względu na wymienione wyżej właściwości. Z XIII wieku pochodzi powiedzenie: kupować kota w worku, czyli kupować coś bez sprawdzenia, co się rzeczywiście kupuje. Etymologia tego wyrażenia
nie wiąże się jednak bezpośrednio z dokonywaniem zakupu tego właśnie zwierzęcia. Większość produktów kupowało się wówczas w workach plecionych z konopi.
W języku rosyjskim funkcjonują określenia o zbliżonym znaczeniu: nie kupuje się
konia na ślepo oraz tylko jajkami handluje się na ślepo (Kopaliński, 2006: 11).
W worku można było kupić prosię czy zająca, i pierwotnie to powiedzenie dotyczyło nabywania właśnie tych zwierząt bez należytej uwagi. Inny trop etymologiczny sięga do tradycji łowieckiej. W gwarze łowieckiej zająca nazywano kotem.
Może to wskazywać na fakt, że kiedy kupuje się w pośpiechu, można nabyć zepsutego, nieświeżego zająca (Głowińska, 2008: 175)5. Inna wersja podaje, że frazeologizm ten wywodzi się ze zwyczaju wykorzystywania kocich skór na ubrania, obicia,
dywany itp. Właściciele kotów, aby uchronić je przed złapaniem przez hycla i przerobieniem na produkt handlowy, wypalali im na skórze znamiona, co obniżało
wartość rynkową skóry. Kupienie kociej skóry bez należytego sprawdzenia jej jakości stało się źródłem wspomnianego związku frazeologicznego6. Interesującym dla
badacza powiedzeniem odnoszącym się do tego czworonoga jest ganiać/latać jak
kot z pęcherzem, czyli ruszać się nerwowo, przemieszczać się z miejsca na miejsce
w sposób gwałtowny. Katarzyna Głowińska informuje, iż w przeszłości popularna
była zabawa, która polegała na tym, że kotu do ogona przywiązywano wysuszony
rybi pęcherz. Jego wnętrze wypełniano grochem, który wydawał dźwięki przy każdym ruchu zwierzęcia próbującego w panice uciec przed hałasującym przedmiotem (Głowińska, 2008: 175). Nie mogło jednak tego zrobić, gdyż pęcherz rybi był
przywiązany, a im bardziej kot próbował uciec, tym dźwięk, który wydawał pęcherz, był głośniejszy i bardziej dokuczliwy.
Z kotem związana była też kara wymierzana za drobne wykroczenia przeciw
„obyczajowości publicznej”, zwana ciągnięciem kota. Polegała ona na tym, że kara________________
5

Na temat źródeł innych związków frazeologicznych piszę też w książce Świat związków frazeologicznych w języku dziecka. Inspiracje teoretyczne – badania – implikacje praktyczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, oraz w artykule Językowy obraz rodziny w związkach frazeologicznych
i interpretacjach dziecięcych, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 6.
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nego wiązano do jednego końca sznura, do drugiego zaś przywiązywany był kot.
Między jednym a drugim końcem sznura znajdowała się błotnista sadzawka. Zawody polegały na przeciągnięciu przeciwnika przez sadzawkę. Wygrywał je, oczywiście, kot, który miał wielu pomocników. „Egzekucja ta przynosiła więcej śmiechu
niż bólu, ale dyshonor był znaczny” (Kłosiewicz, Kłosiewicz, 2011: 361). Z opisaną
tu zabawą może zatem wiązać się powiedzenie, iż kot zawsze spada na cztery łapy,
bo przecież kot wychodził z tej zabawy bez uszczerbku. Jerzy Bralczyk, odnosząc
się do wspomnianego powiedzenia, wyjaśnia, iż „ci, co przyrównani są do trudno
uszkadzanych czy uszkadzających się kotów, cieszyć się mogą naszym względnym
podziwem, ale nie bezwzględną sympatią: z każdej opresji wyjdą cało, a nawet,
choć o tym się już nie mówi, z jakimiś korzyściami” (Bralczyk, 2009: 113). Ten
związek frazeologiczny zyskał aktualnie nowe znaczenie dzięki modyfikacji frazeologicznej wykorzystanej w reklamie pożywienia dla kota, która ma skłonić właścicieli kotów do (jeszcze) większej troski o swoich czworonożnych podopiecznych.
Aktualna modyfikacja brzmi: Aby twój kot zawsze spadał na cztery łapy. Można tu
zauważyć, że „slogan korzysta z zasobu motywów utrwalonych w kulturze, aby
przekazać informację o produkcie” (Spychalska, Hołota, 2009: 60) i zachęcić do
jego nabycia. Wszyscy doskonale rozumiemy sens tego powiedzenia, zdajemy sobie też sprawę, że twórcy sloganu „puszczają do odbiorców oko”. Nie można przecież pozwolić, by kot nie miał szansy spaść na cztery łapy.
Powiedzenie, od którego rozpoczęłam swoje rozważania – kupować kota w worku – zyskało aktualnie nowe znaczenie (znaczenia), podobnie jak wcześniej omawiany związek frazeologiczny wilczy głód. W związku z powszechnym dostępem do
Internetu i możliwością dokonywania zakupów za jego pośrednictwem, powiedzenie to stało się ponownie aktualne. Posłużono się nim jako hasłem reklamowym
programu bezpiecznych zakupów – www.niekupujkotawworku.pl. Producenci
wykorzystują ten utrwalony w języku i łatwy do zidentyfikowania związek też
w inny sposób, zachęcając klientów do przetestowania wyprodukowanych przez
nich produktów: Weź na próbę, nie kupuj kota w worku7. Wspomniany frazeologizm wykorzystywany jest nie tylko w reklamie, ale stał się również popularnym
hasłem w nagłówkach gazet. Użyto go na przykład do sformułowania oceny rządowego elementarza. W „Gazecie Wyborczej” z dnia 30 lipca 2014 roku zamieszczono następujący nagłówek: „Odrzucają rządowy elementarz. Nie chcą kupować
kota w worku”8, co oznacza, że nie podjęto decyzji o zakupie produktu wątpliwej
________________
7
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jakości. „Ekspres Bydgoski” z 13 czerwca 2005 roku zaproponował nagłówek „Nie
kupować kota w worku” dla artykułu na temat walki szkół policealnych o kandydatów9. Także „Tygodnik Nadwiślański” z dnia 28 marca 2013 roku wykorzystał
ten związek w tytule tekstu: „Burmistrz nie chce kupować kota w worku”10. „The
Times Polska” proponuje z kolei pod hasłem „Nie kupujesz kota w worku” artykuł
na temat obrotu samochodami z drugiej ręki11. Na podstawie tej krótkiej analizy
można stwierdzić, że powiedzenie kupować kota w worku jest powszechnie używane w różnych współczesnych modyfikacjach, pozwala też przekazać zupełnie nowe
znaczenia. Kot w worku symbolizuje brak bezpieczeństwa np. w przypadku zakupów dokonywanych w Internecie.
Uzupełniając analizy związków frazeologicznych odnoszących się do kota,
warto dodać, że jest on bohaterem innych, wykreowanych dla potrzeby reklam
powiedzeń, które weszły na do kanonu współczesnego języka. Jednym z nich jest
funkcjonujące w wielu językach hasło: Twój kot kupowałby Whiskas12. Marta Spychalska i Marcin Hołota zauważają, że powiedzenie to jest nie tylko doskonale
rozpoznawane i kojarzone z określonym produktem, ale też w różny sposób parafrazowane. Pojawiają się zatem takie powiedzenia, jak: Mój kot kupowałby Kitkat
czy Twój kot kupowałby whisky (Spychalska, Hołota, 2009: 182-183). Na przykładzie tego porzekadła można dostrzec zmianę w języku – za jego pośrednictwem
wyrażany jest stosunek człowieka do kota. Kot nie jest już nabywanym towarem,
obiektem czarów lub zabaw, stał się osobą, konsumentem. Fakt zmiany w postrzeganiu tego zwierzęcia odzwierciedla kolejny popularny slogan reklamujący karmę:
Są powody do mruczenia. M. Spychała i M. Hołota interpretują go w następujący
sposób: „liczy się to, co kota uszczęśliwia i co odpowiada jego upodobaniom, nie
zaś to, co właściciel uważa za odpowiednie” (Spychała, Hołota, 2009: 158) Mruczenie jest przecież łatwo rozpoznawalna oznaką dobrego nastroju kota. Zatem
karma, która wywołuje mruczenie, musi być wyjątkową karmą. Slogan ten doskonale oddaje współczesną ideologię przyjemności – nie tylko tej będącej udziałem
człowieka, ale też otaczających go czworonogów, którym przypisuje się cechy
ludzkie. Kot (pies), podobnie jak człowiek, zasługuje na przyjemność. Dążenie do
przyjemności uzyskanej dzięki kupowaniu znalazło swoje odzwierciedlenie w języ________________
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ku i frazeologii typu: natychmiastowa przyjemność, euforia supermarketu (Melosik,
2014: 162-163). Współcześnie nie kupuje się już kota w worku – dokonuje się udanych zakupów, by być na topie (Melosik, 2014: 162-163). Wymienione tu dla przykładu, za Z. Melosikiem, związki frazeologiczne odzwierciedlają idee maksymalizacji życia i rywalizacji o to, co najlepsze. Przejawem tej orientacji są frazeologizmy
typu polecany przez profesjonalistów, używane w reklamach karmy dla zwierząt.
Niosą one następujące przesłanie: ponieważ ty jesteś wyjątkowy, również twój kot
(pies) jest wyjątkowy; wybieraj zatem dla niego to, co polecają profesjonaliści, gdyż
zwykłym właścicielom zwierząt brakuje kompetencji i doświadczenia. Tylko wówczas twój ulubieniec będzie godnie ciebie reprezentował, nie jest przecież przysłowiowym kotem w worku.

„Nawarzyć piwa” – „Piwo, którego nikt nie spasteryzował”
Słowo „piwo” w języku polskim wywodzi się od czasownika „pić” i zostało utworzone przez dodanie przyrostka „-wo”, co z perspektywy słowotwórczej oznacza:
„to, co jest pite” (Podracki, 1994: 94). Piwo uważane jest za jeden z najstarszych
napojów świata. Pili je już starożytni Sumerowie i nazywali sikaru. Napój ten znany był w rejonach zamieszkałych przez Słowian i Germanów. Gall Anonim w swojej kronice przytaczał zapiski Piasta Kołodzieja o następującej treści: „Mamci ja
naczyńko warzonego piwa, com je przysposobił na postrzyżyny mego jedynaka”
(za: Kłosiewcz, Kłosiewcz, 2011: 132). Jerzy Bralczyk podkreśla, że „kiedyś Prasłowianie pili ol (jak dziś na przykład Szwedzi) – i to było piwo, ol był piwem” (Bralczyk, 2014: 134). W średniowieczu opactwa i klasztory stały się ośrodkami piwowarstwa. Nic więc dziwnego, że napój ten wspominał na łożu śmierci Klemens
VIII, modląc się do „Pivy” modlitwą, która brzmiała następująco: „santa Piva, ora
pro eo…” (Bralczyk, 2014: 134); w innej wersji: „O Santa pivia di Polonia! O Santa
piva di Warka” (Kłosiewcz, Kłosiewcz, 2011: 133). Jedno ze starszych polskich
przysłów również odnosi się do tego napoju. Powiedzenie „Dum bibo piwo, stat
mihi kolano krzywo”, znalezione na marginesie XV wiecznego rękopisu łacińskiego, mówi o tym, że „jak piję piwo, to stoi mi kolano krzywo” (Kłosińska, 2011: 35).
Piwo pito powszechnie, tym bardziej że spożywanie nieprzegotowanej wody wiązało się z ryzykiem chorób, w tym najbardziej niebezpiecznej, zwanej „zarazą”.
Piwo było więc napojem niemalże uświęconym: „Wiele klasztorów, zamków
i bogatych domów miało własne browary, bo w krajach północnych piwo uważano
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za towar pierwszej potrzeby” (Kopaliński, 2006: 243). Proces przygotowywania
napoju polegał na obróbce termicznej zboża z dodatkiem drożdży, zwanej warzeniem. Znano też udoskonaloną metodę przyrządzania tego napoju ze słodu, który
był uzyskiwany dzięki namoczeniu ziaren aż do ich skiełkowania, co powodowało
zmianę zawartej w nich części skrobi w cukier. Tak uzyskany słód następnie mielono i zalewano wrzątkiem (Hensel, 1972: 294). Ważnym składnikiem napoju już
od IX wieku był chmiel, którego właściwości przeciwdrobnoustrojowe i konserwujące doceniono już wówczas. Ceniono też jego działanie lecznicze i polecano napój
jako lek na rozmaite dolegliwości. Jakub Kazimierz Haur zalecał damom picie
piwa na poprawienie wyglądu cery: „Damom także czerstwą, rumianą i glancowną
sprawuje cerę, gdy piwo grzane z kminkiem albo tłuczonym koprem włoskim,
z masłem na czczo i na noc zażyją”13. Piwo w formie polewki piwnej z dodatkiem
jaj, cukru, szafranu i innych przypraw uważano za produkt dietetyczny i podawano na śniadanie.
Z faktem przygotowywania wspomnianego napoju wiąże się popularny do dziś
frazeologizm nawarzyć piwa, czyli narobić sobie lub komuś kłopotów, zmartwienia, zamieszania. Funkcjonuje też inne powiedzenie odwołujące się do warzenia
piwa, a mianowicie: wypić piwo, które się nawarzyło, czyli ponieść konsekwencje
własnych czynów. Można zauważyć, że w tradycji językowej nadmierna ilość tego
napoju skojarzona została z kłopotami, negatywnymi konsekwencjami, co znalazło
swoje odzwierciedlenie w przysłowiu: od piwa się głowa kiwa. Dla odmiany,
w świadomości społecznej jego niewielka ilość symbolizuje drobnostkę, jak w powiedzeniu: małe piwo. Słowniki frazeologiczne wskazują, iż małe piwo to tyle, co
drobiazg, szczegół, coś nieistotnego, niegodnego uwagi, lub coś łatwego. Widać
więc, że w tradycji zapisanej w języku przygotowywanie i spożywanie tego napoju
wymaga umiaru.
Współczesny język ukształtował wiele powiedzeń odnoszących się do wspomnianego napoju. We współczesnej frazeologii, kreowanej przez wirtualne media
i twórców reklam, pojawiają się określenia mające w sposób bezpośredni podkreślić wyjątkową jakość tego produktu: piwo niepasteryzowane czy piwo, którego nikt
nie spasteryzował. Szczególnie to drugie wykorzystuje pojęcie pasteryzacji w sposób niedosłowny. Pasteryzacja nie oznacza tu bowiem „niszczenia drobnoustrojów
w produktach spożywczych przez kilkakrotne podgrzanie do temperatury między
sześćdziesiąt a dziewięćdziesiąt stopni” (Drabik, Kubiak-Sokół, Sobol, Wiśniakow________________
13

www.wilanow-palac.pl (dostęp: 5.10.2014 r.).
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ska, 2011: 624), ale sugeruje zniszczenie, zepsucie produktu. Samo pojęcie pasteryzacji nabiera zatem innego znaczenia.
Znaczna część sloganów reklamowych odnosi się do tradycyjnego procesu
przygotowywania napoju, np.: tutaj warzą się doznania, długo warzone, warzone
według tradycyjnej receptury czy z otwartych kadzi, jak kiedyś. Zastosowano tu
prostą zasadę, o której wspomina J. Bralczyk: „frazeologia to podstawa sloganu,
który działa, gdy jest oryginalny, ale działa też, gdy wywołuje poczucie znajomości.
Tworzenie nowej i korzystanie ze starej frazeologii w niewielu sytuacjach językowych funkcjonuje tak dobrze, jak w sytuacjach reklamowych” (Bralczyk, 2004: 82).
Odwołanie się do tradycyjnej receptury i otwartej kadzi ma przywołać skojarzenie
z najwyższą jakością oraz z właściwym czasem przygotowania, jak w sloganie: wytrawny smak rodzi się z czasem. Tego typu frazeologia ma uzmysłowić odbiorcom-konsumentom wagę, jaką przywiązują twórcy (coraz częściej sięga się do pojęcia:
piwowarzy) napoju do właściwego jego przygotowania. Wynikiem takiego postępowania jest wysokiej klasy napój. Na tym przykładzie widać wyraźnie, że współczesna frazeologia reklamowa odwołuje się do wizji współczesnego życia: wyjątkowej jakości, najlepszej jakości. Jakość stała się synonimem luksusu.

Znaczenie edukacji – w stronę rozwijania
świadomości językowej
Obecność związków frazeologicznych w języku wzbogaca go, czyni wypowiedź/
komunikat bardziej interesującym. Pozwala na dobitne, bardziej precyzyjne wyrażenie myśli poprzez wykorzystanie ładunku emocjonalnego, który zawiera frazeologizm. Dla przykładu posłużę się powiedzeniem diabli wzięli, które oznacza, że
coś zostało bezpowrotnie utracone, coś przepadło. Jednak ładunek emocjonalny
komunikatu, intencja nadawcy wyrażona przy użyciu wspomnianego powyżej
związku frazeologicznego np. w sposób następujący: „Diabli wzięli moje plany
wakacyjne, muszę zostać w pracy”, nadaje wypowiedzi zupełnie inny charakter niż
w przypadku powiedzenia: „Moje plany wakacyjne przepadły, muszę zostać w pracy”. Sięgnięcie do związku frazeologicznego jako środka stylistycznego pozwala
przekazać emocje, ale też daje możliwość wyrażenia humoru, sarkazmu, przekazania treści w sposób niebezpośredni, np. „Złego diabli nie biorą, wyszedłem z tego
cało”. Intencja nadawcy przedstawiona jest nie tylko bardziej dobitnie, ale zawiera
też szczególny koloryt. Posługiwanie się związkami frazeologicznymi wymaga
jednak świadomości językowej, wrażliwości na język i wiedzy na temat tego, jakie
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znaczenia można wyrazić za ich pośrednictwem oraz w jakiej sytuacji sięgnąć po
określone powiedzenie.
Współcześnie zaobserwować można dwa zjawiska językowe:
• Z jednej strony dużą aktywność, twórczość frazeologiczną, modyfikacje frazeologiczne, korzystanie z utrwalonych w świadomości społecznej związków
frazeologicznych (na ten aspekt starałam się zwrócić uwagę podczas wcześniejszych rozważań) przez media, także papierowe, w tym prasę codzienną
oraz twórców reklam. Jan Miodek, oceniając ten aspekt współczesnej twórczości frazeologicznej, zauważa: „nie bójmy się przyznać, że do rejestru
skrzydlatych słów dołączyła reklama. Sam łapię się na tym, że jeśli ktoś mi
snuje jakieś wizje, mam mu ochotę powiedzieć: to nie wizja, to Vizir. Jeśli
w domu po jakimś zamieszaniu nagle się wszystko uspokaja, mam ochotę
powiedzieć: jest Leżajsk, jest dobrze” (Miodek, 2014: 91). To stwierdzenie
uzmysławia, jak bardzo frazeologia kreowana przez media weszła do powszechnego użycia.
• Z drugiej strony wskazuje się na ubożenie współczesnego języka polskiego, zasypywanie go anglikanizmami, „słowami-wytrychami”, wulgaryzmami. Ten
aspekt Joanna Kulmowa opisuje w następujący sposób:
Ojczyzna Polszczyzna wymyka się nam z kretesem. Trudno przytrzymać ją za podmiot
i orzeczenie, skoro ukazuje się nam tylko wyrywkowo jak uśmiech Kota z Cheshire. Odeszłabym i ja za topniejącym uśmiechem, gdyby nie to, że pojawił się nam na buzi. Na buzi
wszechobecnej. Ksiądz Piotr w Dziadach zastępował buzię obliczem:
Panie! Czymże ja jestem przed Twoim obliczem? –
Prochem i niczem;
Oblicza już nie ma.
Nie ma lic.
Twarzy.
Gęby.
Pyska.
Mordy.
Nawet fizjonomii.
Jest BUZIA.
Dawniej bywała jeno dla maluchów. Albo w porywach chamstwa: „Chcesz dostać po buzi?”.
Dzisiaj wyparła nawet policzki i usta, ba, wargi.
Zdrobniało nam wszystko na amen.
Boziu! Czymże ja jestem przed Twoją buziuchną? –
Nicość i próchno (Kulmowa, 2014:. 131).
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W tym kontekście zubożenia języka, powszechnych anglikanizmów, „dominującego luzu i potoczności w wulgarnej postaci” (Puzynina, 2011: 114), ale też nowych frazeologizmów „zapadających w świadomość społeczną”, edukacja językowa powinna być realizowana dwutorowo:
• Poprzez odwołanie do tradycji językowej i umożliwienie młodemu pokoleniu dostrzeżenia bogactwa językowego zawartego (między innymi) w związkach frazeologicznych, zrozumienia ich znaczenia dzięki możliwości sięgnięcia do ich źródeł, poznania historii. Bo przecież „każde z nowych pokoleń,
które wchodzi w teraźniejszość, nie zaczyna wszystkiego od nowa, jest spadkobiercą wielkiego zasobu dóbr materialnych, idei, sposobów życia, wartości
duchowych. (…) Nie zawsze jest to dziedziczenie bezpośrednie z pokolenia
na pokolenie. Nierzadko zdarza się, że elementy z najdawniejszej historii
zajmują ważniejsze miejsce niż te z bezpośredniej bliskości czasowej” (za:
Ziemski, 2002: 33). Ważnym elementem edukacji językowej jest odkrycie
przez młodego człowieka związków frazeologicznych, które powstały w różnym czasie, np. mają swoje mitologiczne, ludowe, rycerskie czy szlacheckie
źródła, wiążą się ze światem sportu, literatury lub polityki. Istotne jest odszukanie ich pierwotnego znaczenia i zrozumienie, że wiele z funkcjonujących
w języku powiedzeń oznacza aktualnie coś zupełnie innego, niż oznaczało
pierwotnie, a każdy związek frazeologiczny ma swoją historię i podlega
zmianom i modyfikacjom, tak jak zmienia się świat i ludzie.
• Poprzez uzmysłowienie, że język, jako narzędzie, służy do przekazywania
znaczeń. Natomiast słowo, powiedzenie, wypowiedź służy nie tylko wyrażaniu wiedzy na temat rzeczywistości, informowaniu i opisywaniu świata, porządkowaniu informacji, ale też za jego pośrednictwem możliwe jest kształtowanie określonych postaw ludzi, wpływanie na ich zachowania i decyzje,
na ich sposób myślenia i działania. W ten sposób język wykorzystywany jest
w sloganach reklamowych. Podstawowym typem komunikatu, jaki wykorzystuje reklama, jest komunikat perswazyjny. „Zasadniczą właściwością komunikowania perswazyjnego jest takie oddziaływanie na odbiorcę, aby nakłonić
go do akceptacji oraz zaadaptowania nowych zachowań i postaw zgodnych
z intencją nadawcy” (Dobek-Ostrowska, 2007: 32-33). Powszechność sloganów reklamowych, celowy dobór używanych w nich słów, zwrotów, by przyciągnąć i zatrzymać uwagę odbiorców – wszystko to sprawia, że stają się one
dla dzieci i młodzieży atrakcyjną formą językowego wyrażania rzeczywistości. „Literatura przestała być wspólnym kodem, za to «świstak, który siedzi
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i zawija w te sreberka…» i tym podobne – jak najbardziej” (Markowski,
2014, s. 93). Slogany sięgające do zakorzenionych w świadomości użytkowników języka połączeń frazeologicznych (np. fortuna kołem się toczy, fortuna
się toczy owocem), tworzące nowe związki wyrazowe (np. bielszy odcień bieli),
bawiące się formą językową (np. rano kawka, wieczorem Żubr), „igrające”
z normą językową (np. metoda na Głoda) – mogą stać się atrakcyjnym materiałem dla potrzeb edukacji językowej. Jerzy Sosnowski w swojej rozmowie
z Jerzym Bralczykiem, Janem Miodkiem i Andrzejem Markowskim zauważył, że reklama ożywiła naszą wyobraźnię językową (2014: 93). Z całą pewnością ożywiła też wyobraźnię językową młodego pokolenia. Ten niewątpliwy zasób warto wykorzystać w działalności edukacyjnej.
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The Past and the Present Inscribed in Language.
Educational Endeavours into the World of Idioms
Summary
The article attempts to search for continuity between the past and the present inscribed in the language, using selected idioms as examples. The author presents idioms as a linguistic “transmitter” of
culture reflecting the experiences of its users. In the first part of her reflections she notes after
S. Milewski that individual elements of language such as grammar, vocabulary, phraseology, syntax,
text structure, semantics, etymology and style, in a way reflect the cultural experience of individuals
and communities. She also underlines the fact that idioms are a unique way of inscribing the social
experience in language, since they may be said to document life: they preserve and carry on the social
reality of more and less distant past and they often keep forgotten elements of material and spiritual
culture. Because language is constantly evolving, phraseological innovations, understood as all deviations from the phraseological norm described in phraseological dictionaries by linguists, appear
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alongside fixed word phrases. Based on the abovementioned assumptions, the article attempts to
show (using selected idioms as examples) that:
• contemporary texts of culture (advertisements, commercials) use historically set lexical bundles, giving them a new quality and meaning;
• it is possible, through the traditional linguistic norm, to create new needs of individuals and
social groups;
• new phraseological bundles are coined based on references to traditional values rooted in language users’ consciousness;
• new sayings are created, which are then incorporated into the contemporary Polish vocabulary.
Author presented her analyses of the past and the present in light of idioms in the following
frameworks:
• from the saying “wilczy głód” (literally: “wolf’s hunger”, an old saying meaning: great hunger)
to the saying “mały głód” (literally: “little hunger”, from a popular Polish commercial);
• from the saying “kupować kota w worku” (literally: “to buy a cat in a sack”, an old saying
meaning “to buy a pig in a sack”) to “cats would buy Whiskas (if they could)”
• from the saying “nawarzyć piwa” (literally: “brew some beer”, meaning “to get oneself in trouble”) to the saying “piwo, którego nikt nie spasteryzował” (literally: “beer that hasn’t been pasteurized”, from recently popular Polish commercials of unpasteurized beer).
The paper concludes with a few reflections on the role of language education and creating the
linguistic awareness of the young generation. The author highlights the need to combine the knowledge of the history of traditional idioms and the knowledge of using new idioms created for advertising and media purposes to shape the attitudes and language activity of young people.
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Educational fundraising could pose significant challenges for Ukrainian
universities in times of neoliberal ideology of contemporary educational
reforms. The purpose of this paper is to provide an analysis of the best
fundraising practices in public US universities in order to implement them
in the area of higher education in Ukraine. Examples and data published
in a range of educational science journals as well as Ukrainian state laws
are analyzed to highlight the purposes, features, and structure of university financial endowments. The article focuses on the “Triple Helix”
model as one of the most effective schemes of university development.
All things considered it can help Ukrainian universities carry on their
social mission, funding various activities relating to education, research,
and innovation.

Philanthropy in America is the public expression of one’s social and civic values. It barters in financial, human and
social capital, and empowers common citizens of all financial means to take private action on behalf of community
good. Philanthropy is essential to a vibrant democracy because it brings attention to important causes and innovative
remedies for which government and business are often less effective. It ensures community ownership of these remedies and guards against total dominance of “top down” national policies and majority rule.
(Jessica Chao, 2002/2008: 816)

Introduction
The state of fundraising theory and research, legal trends affecting philanthropy
and new patterns of educational fundraising development at global, regional and
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local levels, as well as the comparison of foreign and national teaching experience
for the purpose of mutual enrichment of educational cultures can be considered
a distinct subject of comparative education research. Fundraising in higher education, as a matter of comparative education research, is interdisciplinary in its nature,
as it is placed within the subject fields of three branches of modern higher education
theory: university management, innovative teaching and comparative education
(in our case it’s comparative American studies in higher education) which assumes
a multidimensional approach to its research. The analysis of numerous Ukrainian
research papers shows that a holistic study, ascertaining the theoretical, contextual
and organizational principles of fundraising practices in public US universities,
and examining problems of diversification in the funding sources in national
Ukrainian higher education, has not been carried out. The relevance and significance of such research is endorsed by the provisions of a wide range of normative
documents and regulations of Ukraine, especially such as the Concept of humanitarian development of the Ukrainian state until 2020, Decree of the President of
Ukraine “On the National Doctrine of Education Development” (2002), Laws of
Ukraine “On Priorities of Innovative Practices in Ukraine” (2012), “On Charity
and Charitable Organizations” (1997, 2013), “On Higher Education” (2014), etc.
According to the government educational policy Ukrainian universities continue
to adopt advanced innovative strategies. The Concept of humanitarian development of the Ukrainian state until 2020 outlines that
…[the] state of humanitarian development in Ukraine is characterized by a combination of contradictory and sometimes opposite orientation processes. On the one hand, according to the reports of the United Nations Development Programme (UNDP) concerning human develo2pment, Ukraine is a country with a relatively high level of human development potential (it
takes the 76th position in the Report of 2011), although its ranking varies between the groups of
countries with medium and high levels (in 1990 Ukraine ranked the 45th position, and in 2009 –
the 85th one). On the other hand, it is impossible to deny the acute crisis in the Ukrainian society,
caused by difficulties on the way to systemic transformations in the country, as well as worsening
of socio-economic situation in the world. Undoubtedly, the process of democratization and
market reforms led to the growth of creative thinking and pro-social activity of citizens, the
emergence of NGOs, the diversity of market services, in the humanitarian sphere in particular.
However, the process of inefficient modernization of the Ukrainian society resulted in manifestations of certain ethical and legislative anomie. In addition, the trend to reduce government involvement supporting the programs related to humanitarian development increases, and as
a result the impact of the state on the formation of values and orientations of the population decreases (Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року).
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The national interests of Ukraine urgently require it to join the international
community, and become an integral and influential European state (Степко М. Ф.,
Болюбаш Я. Я., та ін., 2003). World experience shows that the success of transformative change in the development of a democratic civil society is impossible
without radical changes to the system of education. The cultural and educational
integration of Ukraine is one of the priority constituents of the process of joining
the international community. Higher education institutions (HEIs) of Ukraine
should take an active part in the implementation of this task.
The development of international cooperation should not be an end in itself,
as desirable as that end may be. Due to the expansion of international contacts,
Ukrainian HEIs not only get access to state-of-the-art technology and efficient
teaching techniques in an academic field that enhance the quality of young professionals training. Speedy integration into the world scientific and educational
arena, and participation in international educational programs opens the way for
Ukrainian universities to various sources of funding, such as research grants, fellowships, academic mobility for students, professors and university staff (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, 2013).
The Bologna Process (The Bologna Process and the European Higher Education Area, The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report) has already transformed Ukrainian HE. However, universities
in Ukraine are facing enormous challenges ranging from access and accountability, to quality and funding. Among these challenges, financial self-sufficiency
seems to be the most critical, as it influences the severity and complexity of other
challenges. Consequently, in the context of globalization and neoliberal ideology of
contemporary educational reforms, diversification of resources is high on the
agenda of university management today. One of the ways to address this challenge
is the development of fundraising practices that improve the ability of the HEI to
supply resources for the educational, scientific and socially oriented activities of
the institution. This practice is new to the national higher education; however,
given the recent political and educational conditions in the country and a positive
world experience it has significant perspectives for Ukrainian context. As stated in
the National Strategy for the Development of Education in Ukraine, for the period
2012-2021 “[the] educational system has to be developed in accordance with contemporary integration and globalization processes, and the requirements of the
transition to post-industrial civilization, that will ensure the sustainable development of Ukraine in the first half of the XXI century, and consequently, enable the
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integration of [the] national education system into the European and world educational area” (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021
роки, 2013: 87).
The key areas of the national educational policy among the rest of the items
listed in the document are as follows: 1) the reformation of the system of education
based on humanocentrism or human centered philosophy as a strategy of national
education; 2) the upgrade the legislative and regulatory framework of the system of
education to meet the requirements of the present time; 3) the creation and provision of opportunities for the implementation of various educational models, educational institutions of various types and forms of ownership, and diverse forms
and means of obtaining education; 4) the ensuring the availability and accessibility
of lifelong learning opportunities; 5) the formation of a healthy educational environment; 6) the development of scientific research and innovative practices in
education, and improving the quality of education on the basis of innovation;
7) the informatization of education, including the enrichment of library materials
and information resources for education and science; 8) the advancement of
teachers’ social status; 9) and the creation of contemporary financial and technical
foundations for the system of education (Національна стратегія розвитку освіти
в Україні на 2012-2021 роки, 2013: 87). Effective implementation of these and
other trends of change in the content of higher education requires capital investments by all stakeholders, both public and private. In spite of some positive social
changes (democratization, humanization, and the integration into European society) there is still a number of drawbacks in Ukrainian society, for example: 1) the
critical state of financial, technical, methodological and informational support of
educational institutions; 2) lack of motivation among citizens and businesses to
invest in the educational sector; 3) underpayment of school teachers and university
lecturers; 4) relatively low social status of teachers; 5) corruption in the system of
education, ineffective and unjust use of financial and material resources, illegal
“squandering” of educational institutions’ premises and others. For these and
other reasons, the current level of education in Ukraine does not allow it to fully
execute the “function of a key resource of socio-economic development and welfare increase of the citizens” (Національна стратегія розвитку освіти в Україні
на 2012-2021 роки, 2013: 89); and respectively, the prestige of education and scientific research remains at a very low level in society. In this regard, the modern economics of education aims at the “creation of the necessary prerequisites for the
development of all areas of educational field in order to form a high educational
level among the people of Ukraine” (Національна доктрина розвитку освіти,
2005).
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Entrepreneurial University Mission
Given the social transformations of recent decades, higher education is taking an
increasingly prioritized position in the public policy of most economically developed countries, as well as among the rapidly developing ones. Every country,
wishing to stay in line with global civilizational changes, should pay attention to
the situation of its system of higher education: searching for the best ways for those
institutions to survive in a crisis; further develop and implement their mission of
producing new knowledge, training qualified professionals, offering educational,
scientific and cultural services to the society; and strengthening the scientific and
economic potential of their region and country. Changes in the labour market
cause corresponding changes in education that have been the subject of research
not only for experts in this field, but also politicians, philosophers, and administrators. One of the purposes of our research is to analyze the most significant findings
of American and Ukrainian researchers on the role of higher education in the context of globalization, and to define the characteristics of a modern university’s
social mission. American counterparts are able to analyze the problem of university
autonomy from “inside”, because they work in this environment. Thus, their
achievements are valuable for Ukrainian universities in terms of gaining experience.
Post-industrial trends of mass education and culture create an environment
where the university has become an active economic participant. In the foreseeable
future, neither in Ukraine nor even in the USA, will universities receive state funds
sufficient to meet their needs, and to implement the vision and mission of the university. Only the top universities and colleges, the recognized leaders of national
education, science and culture of their countries, have stable private or public financial support. Higher education, influenced by processes of globalization, is
becoming more decentralized and is spread through regional networks of universities. Their functions include the formation of professional, intellectual, moral, and
personal competences which are interconnected by the very idea of the university.
The constituents served by the mission of the university imply its dialogic nature,
the ability to express its own identity, and to respect the identity of others. The
duty of the university is to disseminate knowledge, and prepare society for lifelong
learning. Hence there is the need to change the academic culture and reduce its
isolation and internal engagement. Public dialogue is an important condition of
interaction between the university and its civic environment. An important social
and academic issue today is that students are not prepared to solve problems. Soci-
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ety has problems, and universities have courses. Thus, the need for curriculum
upgrade is on the agenda nowadays. Yet the transfer of knowledge from universities to society is one-sided. Therefore, an idea of “engaged” university, which appeared in the United States, is gaining more popularity. The principles of its functioning are built on partnership, two-way relations on the basis of mutual respect,
and use of resources to meet the needs of the university community. These “involved” universities are able to more quickly respond to changes in society. World
practice shows that one of the most effective schemes of university development is
to implement tight cooperation according to the “Triple Helix” model, namely
“university – industry (business) – government” (see Fig.1) proposed by Henry
Etzkowitz (Etzkowitz H., Chunyan Z., 2007). An entrepreneurial university represents a new model of market-oriented academic university. It is more connected
with consumers of knowledge that integrate it into the market economy. Thus, the
capitalization of knowledge is the foundation of a new mission for the university.
In the US the entrepreneurial university exists in terms of the total liability of each
of its professors concerning their research projects funding. Therefore, entrepreneurship had become a feature of American scientists even before the emergence
of knowledge commercialization opportunities. Nowadays more and more universities are involved in academic entrepreneurship. In this sense, higher education in
the USA is the leader and the model for all universities world-wide.
New institutional organizations within an innovative environment, such as
business incubators, scientific centers and parks, technology networks and platforms, convergence laboratories, and various other associations, become a source
of economic activity and international exchange within the innovation environment. The innovative “Triple Helix” model inspires its followers to generate new
knowledge, develop cooperation in science, and initiate joint ventures (see Fig.2).

Fig. 1. From the Statesman and Laissez-faire the Triple Helix (source: adapted of Edskowitz & Leydesdorff 2000: 3)
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Fig. 2. Links between the state, the private sector and universities (source: ICT Technology Network
http://www.ict-slovenia.net/eng/about-technology-network/triple-helix)

So, as a result of our study of American and Ukrainian scientific findings, we
concluded that a university in the XXI century should be: innovative, and have
high standards of education and scientific research; conscious of its mission, values
and opportunities; well-funded in order to provide high-quality education and
research. This model is ideal, but our awareness of the ways to reform higher education gives hope that the voice of the academic community will be heard and
supported by the government, and philanthropists, as well as professors and teaching staff of universities.

Historical Perspective of Endowment
in Educational Fundraising
Proper definitions are critically important to the analysis of ideas, for the meanings
assigned to words fundamentally shape and direct the path of discourse. There is
more than one definition of an endowment. Webster’s conception of an endowment is as follows: 1) a large amount of money that has been given to a school,
hospital, etc., and that is used to pay for its creation and continuing support; 2) the
act of providing money to create or support a school, organization, etc.; 3) a per-
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son's natural ability or talent. Wikipedia defines a financial endowment as a donation of money or property to a not-for-profit organization for the ongoing support
of that organization. Usually the endowment is structured so that the principal
amount is kept intact while the investment income is available for use, or part of
the principal is released each year, which allows for the donation to have an impact
over a longer period than if it were spent all at once. An endowment may come
with stipulations regarding its usage. Financial Dictionary says that an endowment
is any asset donated to and for the perpetual benefit of a non-profit institution.
The donation is usually made with the requirement that the principal remains
intact and money earned from investing the principal be used for a specific purpose. Given these definitions, endowment might perhaps be best understood as
a concept within the modern social sciences, at least as an educational fundraising
tool for contemporary entrepreneurial university.
The history of charitable endowment giving dates back to the Roman Empire
when in the 2nd century AD Marcus Aurelius founded endowed chairs for four
teachers in Athens to start up schools of philosophy (Koester, 1995: 321-347). This
practice was a role model for the rest of the progressive citizens of the empire, and
resulted in establishment of a range of schools within the country. Endowment
giving has a long subsequent history (see Tab. 1). Endowments come typically
from private individuals, as foundations, corporations and governments usually
give their gifts for current uses. The history of charitable endowment giving has
encouraged the development of liberal arts, education, medicine, and more, for
centuries.
Tab. 1. Brief Timeline of Charitable Endowment Giving (source: History, Culture, and Religion of the
Hellenistic Age: 321-347; The Byzantine Empire: 18; History of Charitable Endowment Giving; The
Department of Classical Studies University of Michigan; Women’s Philanthropy on Campus: 6; 100
Years of Impact: Carnegie Endowment for International Peace)
Date
387 BC

529 AD

Representative
Plato, a Greek philosopher

Description
He founded the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the Western world.
However, as part of a general policy of discrimination
against heretics, pagans, and other intellectual dissidents, Justinian I confiscated the rich endowment of
the Academy in Athens, founded by Plato nearly
a thousand years earlier; and ordered its members to
cease teaching. But the closure of the school was
a temporary measure. The teaching of Plato's philosophy in Athens during the Roman era went on
though with reduced endowments, till the 6th century.
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Date
1136

Representative
Bishop Henry de Blois

1502

The Countess of Richmond

1546

King Henry VIII (grandson of
the Countess of Richmond)

1643

Lady Mowlson
(Ann Radcliffe)

1834

Mary Lyon

1893

Mary Elizabeth Garrett

1901

Mrs. Jane Stanford

1906

Harvard’s class of 1881

1910

Andrew Carnegie

1965

U.S.
President
B. Johnson

late 1990s

Darla Moore

2001

George Platsis

2002

Meg Whitman

2007

Alumna Barbara Dodd Anderson

2009

An anonymous donor

Lyndon
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Description
The Hospital of St Cross to see to the needy was
established.
Chairs at Oxford and Cambridge to teach divinity
were endowed.
Regius Professorships to teach five subjects including
civil law, divinity, Greek, Hebrew and physic were
established.
She endowed a scholarship fund for sons of blacksmiths and farmers at Harvard, created just seven
years earlier.
She was a pioneer in women‘s education in America,
founding in 1834 the Wheaton Female Seminary
which became Wheaton College and the Mt. Holyoke
Female Seminary in 1837 which became Mt. Holyoke
College.
She donated the remainder of funds needed for the
new medical school at Johns Hopkins University
provided that the university agrees to admit women
on the same basis as men.
Her estate, valued in excess of $40 million, was endowed to the Leland Stanford Jr. University.
A gift of $113,777 was given by the alumni for support of their alma mater.
Established the Carnegie Endowment for International Peace with a gift of $10 million. It is an international affairs think tank, a unique global network of
policy research centers in Russia, China, Europe, the
Middle East, and the United States.
The National Endowment for the Arts and the Humanities was established to nurture American creativity and culture.
She was lauded for her gifts totaling $70 million to
the University of South Carolina.
He endowed $250 thousand to the University of
Michigan in remembrance of his parents, Arthur and
Mary (Seiradakis) Platsis, both from Crete. Funds
from this endowment serve two main purposes: an
annual symposium and student prizes for original
work relating to the Greek Legacy.
She gave $30 million to her alma mater, Princeton
University.
She contributed $128 million to the George School,
an independent secondary school outside of Philadelphia.
$100 million were given to colleges and universities.
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Today philanthropy in Ukraine is regulated by the Law “On Charity and
Charitable Organizations”. According to this document, charity is considered to be
“... a voluntary selfless donation made by individuals or legal entities for the purpose of provision of material, financial, logistical, and other kinds of assistance to
beneficiaries” (Про благодійність та благодійні організації. Закон України
1997: 292). Under the conditions of market relations, when the amount of public
funding of higher education institutions (HEIs) reduces, and the competition on
the educational service market increases, there is an urgent need for the diversification of sources of income for universities (Worth, 2002). It is crucial to solicit
various categories of donors, including alumni and their families, friends and associates, charity funds and companies. In a strategic sense endowment is the key
mechanism of educational fundraising. It represents money or other financial
assets that are donated to universities (typically by individual donors), and invested so that the total asset value yields an inflation-adjusted principal amount
(Worth, 2002). Philanthropic motives are various (Yale University Office of Development). The key motive for alumni tends to be a desire to help their alma mater, to give thanks for the education they have received (Massy, 1990; Council for
Aid to Education, 2010 in Drezner, 2011: 9). Foundations are primarily concerned
with supporting research carried out in universities; in a broader sense they support research and education processes aimed at achieving certain goals which coincide with their own, for example, the training of a new generation of managers.
Companies are interested in qualified young professionals, so they support educational programs that serve as a mechanism for creating a positive image of their
companies among the target audience of students and graduates that sometimes
results in their further recruitment. Businesses, especially in the industrial field, are
also focused on conducting university-based research. Finally, support of institutions by large corporations is an example of public-private partnerships and, thus,
it demonstrates the social responsibility of business. The motives of different categories of donors listed above determine the peculiarities of educational fundraising. Typically, 5% of endowment’s revenue, called the spending rate, is used to
fund day-to-day university operations as well as to upgrade university facilities, or
to hire the best world educators (e.g. scholars such as Isaac Newton and physicist
Stephen Hawking have both served as endowed professors; in fact, they both filled
the very same endowed chair). Endowments in the educational system of the
United States have become role models for the rest of the world. Leading American universities receive up to 30% of their budgets from endowments’ revenues,
which are channeled into student financial aid, payment for educational programs
and improving the skills of their teaching staff, and funding the most promising
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research projects that will have the biggest impact on campus. It is important to
point out that Harvard University endowment has been the largest for many years.
The second position among the universities with the largest financial endowment
is taken by Yale University (see Tab. 2). The main document that regulates the
work of endowment funds in the US, is The Uniform Prudent Management of
Institutional Funds Act (UPMIFA)1 passed in 2006, which replaced a similar law
of 1972. The first endowment fund was created in the USA in 1649 to support
Harvard University. Today it is one of the largest in the world: its assets exceed $32
billion and provide 33% of the university budget. According to the experts’ opinions, the existing endowments of Ukrainian universities will need at least 10 years
to be able to cover 10-15% of their annual budgets.
Tab. 2. A list of U.S. institutions of higher education with endowments greater than one billion dollars according to National Association of College and University Business Officers (NACUBO). For
this list, short scale billions (thousand of millions) are used. (Source: National Association of College
and University Business Officers (NACUBO). 2013. Retrieved 2014-04-18; National Association of
College and University Business Officers (NACUBO). 2010. Retrieved 2010-01-29; National Association
of College and University Business Officers. 2006-01-23. Retrieved 2013-02-01)
End of fiscal
year endowment

School name (state)

•
•
•
•
•

Harvard University (MA)
Yale University (CT)
Stanford University (CA)
Princeton University (NJ)
Massachusetts Institute of Technology

1986
(billion
USD)

2005
(billion
USD)

2009
(billion
USD)

2013
(billion
USD)

$3,435
$1,739
$1,502
$1,934
$0,971

$25.473
$15.224
$12.205
$11.207
$6.712

$25.662
$16.327
$12.619
$12.614
$7.982

$32.334
$20.780
$18.668
$18.200
$11.005

Percent of
alumni who
contribute to
university
endowment
47%
45%
39%
64%
46%

________________
1
The Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act (abbreviated UPMIFA) is a uniform
act that provides guidance on investment decisions and endowment expenditures for nonprofit and
charitable organizations. As of 2012 UPMIFA is the law in 49 states, the District of Columbia and the U.S.
Virgin Islands. Neither Pennsylvania nor Puerto Rico has adopted UPMIFA. The major change in
UPMIFA compared to the previous model law (the Uniform Management of Institutional Funds Act) is
that it replaces a requirement that nonprofits cannot spend below the original value of contributions or
“historic dollar value” (HDV) with a new requirement that their investing and spending will be at a rate
that will preserve the purchasing power of the principal over the long term. The predecessor to UPMIFA,
called the Uniform Management of Institutional Funds Act (UMIFA), was approved by the National
Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) in 1972 and was enacted by 47 states.
Under UMIFA a charity could spend from an endowment fund up to the amount of appreciation above
the HDV, but could never spend below HDV.
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Better market conditions helped boost college-endowment gains for the 2013
fiscal year, according to data released by NACUBO-Commonfund Study of Endowments, which is based on June 30, 2013, survey data. The list is dominated by
private schools, which is to be expected because they are smaller than public universities and more reliant on fund-raising.
Though the advantages of endowments may seem obvious, they have some serious drawbacks. According to Kim Klein there are also some philosophical concerns about endowments that are discussed in his work “Fundraising for Social
Change” (Klein, 2011: 319-328). Moreover, large-scale fundraising strategies are
loaded with details, so there is not much room for mistakes or carelessness. A university is ready for endowment projects when it completed the tasks for launching
an endowment campaign that includes a number of steps: 1) set a goal; 2) create
the gift range chart; 3) create the timeline; 4) form a solicitation team; 5) compile
and organize the list of prospects; 6) solicit the gift (Klein, 2011: 329-337). Thus,
having a better understanding of the mechanics and means in which universities
solicit support will help development officers (fundraisers) become more sophisticated and engage more individuals in giving.

Conclusion
A lot more research should be done in order to optimize the development of endowments in Ukrainian universities, namely in the area of legislative, organizational and contextual foundations of financial endowments as a tool of educational
fundraising. Particular attention should be paid to the issue of how best to solicit
potential donors, since it is one of the milestones of the foundation and development of endowments. This is a new and so far underdeveloped research area for
Ukrainian universities. In this regard, the experience of the world's largest universities, in particular the US ones that have decades of successful practice, is particularly valuable for us. To be a success in that undertaking, an efficient infrastructure
should be created that will ensure effective communication and interaction with
students, alumni, corporations and foundations. A bright example of successful
interaction between alumni and university is Princeton, which has attained the
best results in this area (see Tab. 2).
Thus, building a system of educational fundraising at Ukrainian universities
and the establishment of endowments is capable for becoming an impetus for suc-
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cessful and innovative educational and research development, but it sets new
large-scale challenges for an educational institution. It is reasonable not only to
identify new forms and ways of functioning and development for the university,
and to learn to raise resources from alumni, companies and foundations, but also
to create new decision-making mechanisms. Eventually, university development
officers should work out methodological tools to manage endowments as longterm investment resources.
Given the fact that modern education is a “strategic resource of socioeconomic, cultural and spiritual development of our society, improving people’s
welfare, protection of national interests, strengthening of international credibility
and creation of a positive image of our country, establishing the conditions for
self-realization of each individual” (Національна стратегія розвитку освіти
в Україні на 2012-2021 роки, 2013: 86), we consider educational fundraising to be
an essential tool for development of the national system of higher education. It is
especially vital in the process of integration of Ukraine into the European and
global educational area. In the modernization of the national philanthropic experience in the context of advanced technology and world standards of charitable
initiatives, we must also take into consideration the progressive approaches of the
US universities based on the global human culture of philanthropy.
Eventually, universities in Ukraine will have to implement the best practices of
American universities when it comes to fundraising, or risk falling further behind
in the development of their education and research programs. This entails trying
to raise significant amounts of money to counter a drop in government funding.
Philanthropic support of the university enables it to better meet the challenges
facing higher education today. Contributions from companies, foundations and
private citizens, such as alumni, friends, parents, and faculty to the university’s
research and education through fundraising help it build on its rich history while
providing world-class opportunities for today's students. Philanthropy in higher
education helps attract and retain the finest faculty, increase scholarship support,
create and endow research centers, ensure state-of-the-art resources, expand programming, and secure the long-term financial health of the university by boosting
its endowment. Well-invested and strong endowments allow donors to create
a permanent legacy, and unleash the unlimited potential of education, plus they
grow significantly over time. Moreover, American universities value this legacy in
education, passed down from generation to generation. For instance, Alumni Association Scholarships are created to support legacy students, who have a mother,
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father, or grandparent with a degree from this university. Scholarship recipients
are selected on the basis of their academic records, involvement in leadership and
community service activities, and demonstrated financial need. According to the
sources researched we came to the conclusion that fundraisers help create the
bridge between the mission of a university and the marketplace.
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Obdarzenie (kapitał docelowy) jako sposób pozyskiwania
funduszy dla przedsiębiorczego uniwersytetu:
amerykańskie doświadczenie a ukraińskie realia i perspektywy
Streszczenie
Z uwagi na przemiany społeczne w okresie ostatnich dziesięcioleci, wykształcenie wyższe zajmuje
pozycję priorytetową w polityce państwowej większości krajów, zarówno rozwiniętych, jak i krajów
rozwijających się. Każdy z krajów, który pragnie nadążać za zmianami cywilizacyjnymi, powinien
traktować naukę i szkolnictwo wyższe jako dziedziny priorytetowe, a w konsekwencji poszukiwać
najbardziej efektywnych narzędzi stworzenia warunków do przetrwania w czasie kryzysu, a także do
dalszego rozwoju, realizacji swojej misji poprzez wytwarzanie nowej wiedzy, szkolenia specjalistów,
świadczenia usług w zakresie edukacji, nauki i kultury, jak również wzmocnienia potencjału naukowego i gospodarczego swojego regionu i kraju. Zmiany zachodzące na rynku pracy są źródłem odpowiedniej zmiany w edukacji, która poddawana jest badaniom nie tylko ekspertów z tej dziedziny, ale
także polityków, filozofów, menedżerów.
Celem niniejszego artykułu jest analiza aktualnych poglądów amerykańskich i ukraińskich naukowców na temat roli pozyskiwania funduszy (fundraisingu) w celu prowadzenia działalności edukacyjnej w warunkach globalizacji, w kontekście swoistości misji społecznej przedsiębiorczego uniwersytetu. W tym aspekcie amerykańscy naukowcy analizują problem autonomii uniwersyteckiej
z jego „wnętrza”, ponieważ pracują w tym środowisku; rezultaty ich badań są cenne dla uniwersytetów ukraińskich, które poszukują nowych doświadczeń w tym zakresie.
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Reguły postindustrialnego społeczeństwa oraz edukacji masowej i kulturalnej tworzą środowisko, w którym uniwersytet powinien zostać aktywnym podmiotem gospodarczym. Ani na Ukrainie,
ani nawet w Stanach Zjednoczonych w najbliższej przyszłości szkoły wyższe nie pozyskają z funduszy
państwowych środków wystarczających do zabezpieczenia swoich potrzeb oraz do realizacji wizji
i misji uczelni. Przy tym jedynie najbardziej prestiżowe uczelnie, uznani liderzy na rynku krajowym,
uzyskują stałe wsparcie finansowe. Globalizacja staje się bardziej zdecentralizowana i rozpowszechnia
się za pośrednictwem regionalnych sieci uniwersytetów, do obowiązków których należy tworzenie
kompetencji zawodowych, intelektualnych, moralnych i osobistych, które uosabiają wizję ośrodku
akademickiego. Do składników misji uniwersytetu należą dialogiczność, zdolność wyrażania własnej
tożsamości i poszanowanie tożsamości innych. Obowiązkiem wyższych uczelni jest upowszechnianie
wiedzy, przygotowanie społeczeństwa do odbierania informacji. Stąd konieczność zmiany kultury
akademickiej, zmniejszenia jej izolacji i wewnętrznego wyłącznie zaangażowania. Dialog społeczny
jest niezbędnym warunkiem rozszerzenia powiązań środowiska akademickiego z otoczeniem. Istotnym problemem w dniu dzisiejszym jest słabe przygotowanie studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów. Obecnie, przepływ wiedzy z uniwersytetów do społeczeństwa ma charakter
jednostronny. Dlatego też zyskuje uznanie pojęcie „zaangażowany uniwersytet”, które pochodzi ze
Stanów Zjednoczonych. Warunkiem jego istnienia jest partnerstwo, obustronny kontakt oparty na
wzajemnym szacunku, wykorzystanie zasobów akademickich w celu zaspokojenia potrzeb społeczności. Takie „włączone” uniwersytety są w stanie szybciej reagować na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Praktyka światowa udowadnia, że jednym z najbardziej skutecznych schematów rozwoju uniwersytetu jest system „potrójnej helisy”, a mianowicie „uniwersytet – przemysł – administracja”,
zaproponowany przez H. Etzkowitza. Właśnie uniwersytet przedsiębiorczy odzwierciedla nowy
model zorientowanego na rynek ośrodku akademickiego. Staje się bardziej powiązany z konsumentem wiedzy, co integruje go z gospodarką rynkową. W ten sposób kapitalizacja wiedzy stanowi podstawę nowej misji uniwersytetu. W USA uniwersytet przedsiębiorczy istnieje na warunkach sumarycznej odpowiedzialności każdego z profesorów za finansowanie swoich naukowo-badawczych
projektów. W konsekwencji przedsiębiorczość stała się swoistą cechą amerykańskich naukowców,
zanim pojawiła się możliwości komercjalizacji wiedzy; aktualnie coraz więcej uniwersytetów przyjmuje model akademickiej przedsiębiorczości. W tym kontekście można uznać, że ośrodki akademickie
w USA są liderami i wzorcami do naśladowania dla wszystkich uniwersytetów.
Po przeprowadzeniu analizy porównawczej prac naukowych amerykańskich i ukraińskich naukowców można dojść do wniosku, iż uniwersytet ХХІ wieku powinien dbać o wysoką jakość edukacji, prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie, posługiwać się innowacyjnymi technologiami; być świadomym swojej misji, znaczenia i możliwości. Powinien także być finansowany
w pełnym wymiarze, czyli posiadać wszystkie niezbędne zasoby umożliwiające realizację procesu
kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Taki model jest idealny,
trzeba w tym miejscu jedynie wyrazić nadzieję, iż głos wspólnoty akademickiej zostanie w tym aspekcie usłyszany w całym społeczeństwie. W warunkach globalizacji oraz w kontekście neoliberalnej
ideologii współczesnych reform edukacyjnych dywersyfikacja źródeł finansowania jest aktualnym
problemem w zarządzaniu jednostką naukową. Jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu dostrzegamy w rozwoju działalności w zakresie fundraisingu, odnoszącego się do umiejętności zdobycia
środków finansowych potrzebnych do zaopatrzenia w niezbędne materiały, urządzenia oraz wyposażenie techniczne jednostki naukowej działającej w zakresie edukacji, nauki, a także pomocy społecznej. Ten rodzaj działalności jest nowy dla ukraińskiego szkolnictwa wyższego, jednak biorąc pod
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uwagę jakościowo nowe warunki jej funkcjonowania i pozytywne doświadczenie światowe, ma na
Ukrainie znaczne perspektywy. W związku z tym badania w ramach pedagogiki porównawczej powinny ogniskować się również na stanie, tendencjach i prawidłowościach rozwoju edukacji o zasięgu
globalnym, regionalnym i lokalnym, porównywaniu międzynarodowego i krajowego pedagogicznego
doświadczenia – również i w kontekście fundraisingu. Problem naukowy fundraisingu ma międzydyscyplinarny charakter, ponieważ znajduje się w granicach przedmiotowego pola trzech dziedzin współczesnej pedagogiki: zarządzania jednostką naukową, innowacji pedagogicznej i pedagogiki porównawczej
(porównawczo-pedagogicznej amerykanistyki), co implikuje wieloaspektowy charakter analizy zakresu jego badań. Dotychczas jednak nie przeprowadzono zintegrowanych badań, podczas których
ustalono by teoretyczne, treściowe oraz procesualne zasady działalności fundraisingowej na państwowych uniwersytetach USA – w odniesieniu do problemów dywersyfikacji źródeł finansowania
jednostki naukowej w ukraińskim szkolnictwie wyższym.
Odpowiadając na potrzeby państwowej polityki rozwoju edukacji Ukrainy, uniwersytety dążą do
opanowania współczesnych technologii innowacyjnych. Interesy narodowe Ukrainy wymagają jak
najszybszego dołączenia jej do międzynarodowej wspólnoty, ukształtowania się jako wpływowego
europejskiego państwa. Jak pokazuje doświadczenie, sukces przekształceń transformacyjnych, budowa demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego są niemożliwe bez radykalnych zmian w systemie
edukacji. Jednym z priorytetowych składników procesu dołączenia Ukrainy do wspólnoty światowej
jest integracja kulturalno-oświatowa. Aktywny udział w realizacji tego zadania powinny brać ośrodki
akademickie Ukrainy. Najszybsze dołączenie do światowej współpracy naukowej i oświatowej,
uczestnictwo w międzynarodowych programach edukacyjnych – wszystko to otwiera dla ukraińskich
wyższych uczelni drogę do pozabudżetowych źródeł finansowania.
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Children at-risk are defined as children who may be found in physical,
mental, or emotional situations of risk. Attachment theory assumes
a connection between the origin family’s experiences and the attachment
patterns in the relations with another person, and many research studies
have found that the attachment between the parent and the child has
a main role in the child’s normal development. The psychodrama group
is one method of intervention that seeks to treat psychological and social
problems through drama and provides the child with holding, security,
and protection. The children act figures related to problems that trouble
them and thus free themselves from distresses and drives and learn to see
and understand the self and other people and to create beneficial patterns
of behavior and attachment. Treatment with psychodrama has been
found to be very effective in work with children who experience distress,
both with themselves and with society.

Introduction
The article addresses the influence of group therapy with psychodrama on the
attachment style and goes into depth regarding the different characteristics and
changes that occur in children and adolescents at-risk following their participation
in the group.
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The article consists of three main chapters, children at-risk, attachment style,
and psychodrama group, and describes the influence of the group therapy on the
development of a secure attachment style for children at-risk. The prevalent assumption is that understanding the initial stages that address in the development
of the mother-infant relations, the parental holding, is significant in the understanding of the relations also at a later stage, primarily when there are disruptions
in the relations, as in the case of children at-risk. These relations are motivated by
emotional situations upon which mental representations of the self and others are
built. The potential for emotional distress during adolescence is high, and adolescents at-risk feel additional difficulties to those that already exist in their lives, in
all areas – biological, cognitive, emotional, social, and scholastic. Attachment theory comes to examine the development of the individual, from infancy to adulthood. Children at-risk who have experienced a deficient attachment style and were
rejected have many difficulties. No human being is born with the ability of emotional control, and this control ability is related to the caregiving figure, the system
of relations between the parent and the child, and the presence of an adult who is
sensitive, protect, caring (Bowlby, 1973).
The participation in a dynamic group, since it is composed of a number of participants of the same age, contributes greatly to the individual in it to experience
systems of relations with the rest of the group members and to be aware of his
failures in his systems of relations, communication, and decision making. The
group enables the individual to reach these places and to touch the inhibiting
parts, to cope with failures, to look, to reconstruct, and to correct and to reach
a remedial experience, to empower his sources of strength, and at the end to develop patterns of attachment correct for him and for growth in all areas of his life.
Psychodrama enables the participants to open up to the ‘self’, to research and to
examine internalized objects from the past, and to touch upon patterns of attachment that lead to destructive behavior and to build a new self. In psychodrama
through role play and different fundamental techniques, the participants can nonverbally express their emotions and release tensions, drives, and desires that were
not expressed anywhere else and create a secure and effective attachment style.

Children At-Risk in Israel
In Israel, in recent years, there are more than two million children. Of these children, approximately 350,000 children and youths are defined as found in situa-
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tions of risk and distress, when 40% of them suffered from verbal violence, 18%
suffered from physical violence, and 5% suffered from sexual assault (Shmidt,
2006: 17). Children at-risk are defined by the welfare authorities as living in situations that endanger them in their family and in their environment, and as a result
of these situations their ability to realize their rights is harmed in the areas of
physical existence, health and development, belonging to the family, learning and
acquisition of skills, welfare and emotional health, belonging and social participation, protection from others and from their own endangering behaviors (Shmidt,
2006). The concept of children at-risk ranges on a continuum when levels of risk
are expressed in the composition of a number of different areas in which the problem exists, in the severity of the problem in each field, and in the duration of time
that the child suffers from the problem or problems. In general, it can be said that
at one end are found those defined as low risk and at the other end are those defined as high risk (Ben Rabi & Kahan-Starvinsky, 2003).
Children at-risk are defined as children who may be found in physical, mental,
or emotional situations of risk. Most of them come from families that do not function, from great poverty, and/or from a delinquent social environment. The problems of these children are expressed primarily in the emotional, educational, social
and behavioral realms and lead to many absences from the school, low educational
achievements, behavior problems, and social difficulties. Considerable attention is
dedicated in the Israeli educational system to the identification and treatment of
these children.
The treatment approach accepted in Israel divided the population of children
at-risk into three primary groups:
• Children and youths found in direct and immediate danger – these are children who are victims of abuse and neglect, children and youths with behavior problems, delinquent youths, youths who use drugs, and victims of
abuse in the family.
• Children and youths who live in an endangering environment and are found
in indirect risk – these are children who witness violence between their parents, addiction, delinquency, children who live in poverty, and children who
live in communities that endanger them.
• Children and youths who live under circumstances that may create risk –
these are children from families that are suffering a crisis because of divorce,
from single-parent families, from families that suffer from unemployment,
and from immigrant families.
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The results of this situation of risk may lead the children in terms of personality to have low self-esteem and behavior problems, to suffer from alienation and
rebelliousness, deficient social skills, isolation, and social rejection, to have a tendency to evade dealing with situations and difficulty meeting social pressures, and
sometimes even to have deviant and/or delinquent behavior.
The educational influences also are apparent. It was found that the educational
achievements of these children are significantly lower than those of their classmates, and this situation frequently causes them to drop out of the studies.

Attachment style
The attachment theory of Bowlby is a theory well known to developmental psychologists and in the past decade to psychoanalysts, mainly those from the relational school. Its first clinical uses developed in the field of relations of young people and parents. Today this theory is considered most rich in conceptual terms and
well established in research terms. It provides a basis for the steadily expanding
explanations of individual development in the social-emotional realm from infancy to adulthood. In the field of human emotional development the initial system of regulation, involved in the regulation of anxiety and distress, is the attachment system. No person is born with the ability to control his emotional responses
by himself: since the human infant is so powerless he experiences situations of
distress that change in their intensity and sources. The control of these situations
occurs in the pair of caregiver and infant.
The theoretical and research literature proposes a number of complementary
explanations of the relation between the quality of system of relationships between
the parent and the infant and the development of the emotional control ability in
the developing child and the adult person. The developers of attachment theory,
with Bowlby (1973, 1969) at their head, assumed that when changes from moment
to moment in the infant, which indicate his situation, are interpreted successfully
by the caregiving figure and controlled by her, then the infant learns that in situations of distress he does not reach lack of control and that the presence of an adult
helps him create again equilibrium of sense of comfort. Moreover, as the presence
of a sensitive, caring, and protective adult is more felt, a safe basis for a steadily
broadening investigation is created. Bowlby (1973) described the phenomenon of
the safe basis, which allows the infant to take the risk in distance from the safe area
and from the parental protection in favor of the drive of curiosity, daring, and
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learning: the physical and psychological presence of the parent in the background
allows the infant to return to him for the purpose of control of a situation of anxiety or excessive arousal. The tension between the infant’s need for security and the
drive to investigate, as well as the child’s gradual exposure by the parent to easy
and temporary situations of tension, challenge in the child the development of new
abilities and strategies for control, which do not depend on the parent’s physical
and immediate presence. Thus, from the initial innate abilities of attachment behavior – adherence, crying, search for closeness – more advanced abilities develop,
such as communication through a call from a distance, speaking abilities, courtship behaviors, provocation, and so on. The child learns to use other symbolic and
imaginary ‘transition objects’ and other symbolic and imaginary means of selfcalming.
Already at the end of the first year, a consistent and stable attachment pattern
has been created in the child, based on the accumulation of real experiences. This
is, in essence, an internal work model, which includes inner representation of the
self, of the other, and of relations and which constitutes an internalized system of
expectations or an instrument for the interpretation of the reality. This pattern is
awakened and is especially prominent after infancy in situations of anxiety and
distress. Children who have formed a secure attachment experience themselves as
deserving of love and support and as competent and experience others as somebody who is beneficial and whom they can rely upon. These children have flexible
and enjoyable interpersonal relations.
Additional works of researchers of attachment theory, such as Insworth,
Maine, and Saroff (in Fonagy, 1999), clarified the maladaptive patterns of emotional control that develop and form as a part of the personality of children who
did not receive appropriate emotional control on the part of a sensitive caregiver.
Children who experienced parental rejection during their first year of life and
whose needs for security and calm were not provided by an adult (children who
are classified as anxious avoidant in terms of attachment) learn to adopt on their
own mechanisms of defense for emotional control. They protect themselves from
dependence and expected rejection and attempt to excessively control their emotions. Through denial and avoidance of a sense of anxiety they display behaviors of
extreme self-reliance, while taking risks and testing boundaries, or alternatively
they limit ahead of time their area of interest and their needs, so that they will not
enter situations of dependence and distress (for instance, “I’m not interested”,
“This is stupid”, and “Who needs a hug”). These two strategies are adaptive for the
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purpose of controlling anxiety in conditions where it is impossible to rely on the
adult, but they are not adaptive in developmental terms, since they limit the development of flexibility and creativity and the range of significant interpersonal experiences. These solutions do not preserve the two extremes of the inner conflict
but rather eliminate one (the need for relationship, warmth, and security) in favor
of the other (independence), and consequently there is a loss of complexity, flexibility, and a variety of possibilities. Another group of children (who are classified
as having ambivalent anxiety or opposition attachment) who experienced ineffective or inconsistent care display sub-control in emotional situations and find it
difficult to control themselves even with small amounts of distress. They are found
in a chronic situation of the broadcast of distress and the dependence on the adult
and all their energies are invested in the monitoring of the relationship with the
adult. The child is always frustrated, since the adult does not succeed in satisfying
him. In these two groups, the control mechanisms the child adopts do not allow
him to successfully uphold the tension between the ability to investigate and the
ability to be calm, between the need of dependence and for the other and the need
for independence and sense of self-confidence. This situation has a high cost in the
process of development of interpersonal relations and of many different aspects of
adjustment, especially in situations of coping with situations of pressure, as indicated by many longitudinal research studies (Cassidy & Shaver, 1999).
It is possible to see in this coping an inability to contain the conflict of dependence and independence and a surrender of the complexity in favor of the development of dependence alone. An even more serious situation in terms of the acquisition of strategies of emotional control occurs when the parent is a source of
pressure and threat for the child. In this situation the child may develop disorganized attachment. This pattern is characterized by a sense of ‘being stuck’ that
cannot be resolved of situations of extreme fear, since the figure who is supposed
to help with the control of the fear is also the frightening figure. The behavior of
these children shows lack of control strategies and hence dissociative characteristics and behaviors; their development is characterized by social difficulties and
considerable difficulties in emotional control .
The explanations presented until now for the development of emotional control
ability are incorporated in innovative tasks that engage in neuro-psychological-developmental aspects and primarily in the examination of the conditions under
which the control ability develops both on the level of the brain and on the behavioral level. Siegel (2001, 2004) asserted that the brain is a social organism. in other
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words, development is not only because of genetic influences but also due to interpersonal external stimuli. Research studies showed that experiences lead to nerve
activity that activates genes to produce proteins enabling the creation of new synapses. It is thus possible to assume that experiences in the framework of attachment
relations shape the relations in the developing brain and primarily the regional development in the peri-frontal brain, which is the region in which messages from
different parts of the brain collect for integrative functioning. When there is good
integration along with rich differentiation, flexible, creative, and stable functioning
is enabled.
Bowlby (1988) proposed that these internal work models are the building
blocks of the individual’s attachment style, which are stable models of the individual’s cognition, emotions, and behaviors in the systems of relations. According to
Bowlby (1980), the individual organizes and assimilates the attachment behavior
into his personality in such a way that this becomes the pattern of emotional context throughout his life.
The tripartite typology of attachment style in adulthood was widely supported
in many research studies. In general, it is found especially relevant to the understanding of the interpersonal differences in cognition, emotions, and behaviors
(Brennan & Shaver, 1993; Freeney & Noller, 1990, 1991; Mikulincer & Erev, 1990).
In particular, this typology was also found to contribute to the explanation of difference of beliefs regarding control (Collins & Read, 1990), self-worth (Bartholomew & Horowitz, 1991; Mikulincer, 1995), cognitive processing of the information (Mikulincer, 1995), conflict resolution (Pistole, 1989), defense mechanisms
(Mikulincer & Horesh, 1999), and psychopathological responses (for instance,
Brennan & Shaver, 1995).
According to Bowlby (1969), it is possible to conceptualize behaviors intended
to achieve closeness as a psycho-evolutionary system for the management of distress. In his opinion, attachment figures function as a safe haven where the individual can go when he needs comfort, support, and re-approval in situation of
pressure. These figures also act as ‘auxiliary egos’ in the management of distress
and as a ‘secure base’ where the individual can develop his personality in a supportive and approving atmosphere. On this basis, it is possible to see the closeness to
the significant others as an innate device for the regulation of emotions, which
enables the individual to cope and manage his distress with the other’s help (Mikulin & Florian, 1998).
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In the case of non-secure attachment, negative attachment experiences may
disrupt effective implementation of the system of attachment and adoption of less
effective ways of control of the emotions. The assumption is that these people experience the pressuring event as overwhelming, stifling, and awakening fear and
threat of collapse. They experience themselves as having insufficient resources for
coping, and therefore they find it difficult to adjust well to changes and remain
behind weakened in powers and connect this attempt to the strengthening of their
basic belief that the availability of others is not stable and that their ability to cope
with these situations is deficient (Mikulincer, 1998).

The Group
In group work there is a parallel of the system of relations between the mother and
infant and the instruction and the group. The instructor must provide the members of the group with the experience of a good enough mother, concurrently with
the framework of reference that will enable the participants of the group to reexperience the deficiencies in the initial system in a remedial manner (Birne, in
Rosenwasser, 1997). Foulkes, S.H., and Anthony, E.J. (1965) was the first to define
the phenomenon of reflection, the mirror responses that arise in the encounter
among a number of people. The person sees himself or part of himself through his
reflection in interactions with other people in the group :Subgroups as a promoting source, for belonging, cohesion, reciprocity, and mutual relations, and also as
a disrupting source that distorts the life and development of the group.
Projective identification and interpersonal relations in the group, according to
Klein (in Anderson, 1992) and Bion (1992), in which the individual is exposed to
different situations in the experience in the here and now, in which images and
dyads arise from the systems of relations internalized from childhood and deeper
from the past, which cause the expression of emotions, memory, and selfdiscoveries. The exposure creates high involvemen.
In these situations, the group touches the primordial layers of the mind, the
first mother, the group, sibling rivalries, struggle for place and control, love and
esteem, the instructor’s authority and dependence on him, and the person projects
bad and/or good parts from the parts of his self, and copes with emotional situation that he could not deal with in the past. A person undergoes a remedial emotional experience against the object of projection and the parthe met in him, good
or bad, which is his part, and eventually achieves insights. In an interpersonal
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process, the exposure enables aggression against the objects of projection, pain,
disconnection of connections, and difficulties in separation and the desire for individuation, which the individual in the group undergoes as a whole. Alongside
these, the individual has development and growth and taking back part from the
projections he projected as a step for the beginning of a process of correction in
interpersonal relations and acceptance of these aspects of the self that were considered originally to be bad or undesired.

Group Work
The concept of the group can be presented on a continuum, when the power of the
group is determined by the intensiveness of the relationship and the mutual dependence. This definition emphasizes primarily contacts among people (Rosenwasser, 1997). Ziv and Baharav (2001) in their book Group Journey and Rosenwasser (1997) quoted Levin, who contributed greatly to the study of groups and
defined the group as a dynamic whole based on reciprocal dependence among the
members of its parts. In addition, he maintained that the group is more than the
sum of all its elements, namely that the ‘we-ness’ is greater than the sum of the
individual elements of the group. Reciprocal dependence among the group members is an indicator of the group. This dependence exists when the action of the
individual and its results are influenced by the activity of the others and when the
action of the individual influences the action of others and the results of their activity.
Rioch (1970) in his article, The Work of Bion on Groups wrote that Bion defined a group as a dynamic realm found in a relationship with other areas. He was
not interested in individuals but in the group as one functioning unit and spoke of
the relationship between the need for company and belonging and the need for
independent identity. The common reality, according to him, is reciprocal dependence. We want to believe that we are free from ‘unconscious forces’ outside or
inside of us, but frequently these forces flood us and become a source of nonrational group behavior. He differentiated between two main tendencies in the life
of the group: the tendency to work on the main task and the work group mentality,
which frequently is unconscious, and the tendency to avoid work on the main task.
Bion called this the basic assumption mentality. These contradictory tendencies
can be thought of as a wish to cope with the reality and the wish to avoid it when it
is painful or causes a psychological conflict in the group or among its members.
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According to Bion, there are three basic assumptions: dependency, fight-flight,
and pairing.
Much of the supposed non-rational and chaotic behavior that we see in the
group can be seen as deriving from basic assumptions shared by all the group
members. Every assumption raises another complex system of emotions, thoughts,
and behavior. Bion (1967) also called the assumption of the group that it is meeting to be helped by its instructor the dependence assumption, according to which
the group members assume that they have gathered to receive treatment and protection from the instructor. The group members will act like a wandering flock and
will attribute to the instructor traits of omnipotence and omniscience. The basic
assumption is found at the basis of the behavior and is unconscious, and although
this fantasy cannot be actualized in reality, the group members act as if they really
can create a situation that fits their desires. Bion thought that people can learn
about their earlier problems with authority and thus will understand their natural
adjustment ability and basic assumptions and thus can build more equal and satisfactory relations. This theoretical orientation led to a unique style of intervention,
in which the instructor tends not to intervene, although infrequently he will offer
interpretations that will help the group members examine the ways of expression
of the basic assumption according to which they function.
Birne (in Rosenwasser, 1997) described the development of the group in relation to the phases described by Klein in object relations theory. Birne cited Kernberg (1980), who defined the object relations theory as an analytical approach to
internalized interpersonal relations that studies how interpersonal relations determine intra-psychic constructs, how these intra-psychic constructs are retained
or changed, and how they cause re-awakening of the internalized relations from
the past, in the context of current personal relations. Object relations theory addresses the interactions between the subjects’ internal world and the current interpersonal relations. Thus it will be possible to explain a person’s behavior in his
relations with others in the present as an externalized expression of his relations
with significant figures in his past in his first years of life. Birne looked at the group
through the theory of Klein; the relations between the infant, the group, or the
patient (the subject) and the mother, the instructor, or therapist (object) are the
relations that the subject experiences and connects through them with his social
world. The person brings a pattern, introjection, something emotional from childhood and projects them onto other people with whom he forges relations. In the
group, which is like a family, a person can make a change in his object relations
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and be reborn. Object relations are the psychology of two, since there is no infant
without a mother. The conceptualization of Birne describes parallelism in the relations between the instructor and the group and the mother and the infant. The
group’s normal development is related to the instructor’s ability to be good
enough. This is the challenge that the instructor faces. Just like the mother needs to
function to the best of her ability and not be perfect, the instructor too needs
to provide experiences of the non-perfect mother along with providing space for
the participants to return to their initial patterns, to where things went wrong, and
to enable the group to use them as an object of projection throughout the sessions.

Importance of the Group and Its Healing Factors
Foulkes (in Pines, 1985: 211-231), like Bion, addressed the group as a whole but in
a different manner. He asserted that through the experience in group work we can
evaluate the extent of our shared situation caused through unconscious forces. He
said that the fact that we can easily understand one another and that this understanding extends to such a depth is a symbol of our membership in a shared culture.
He called this shared culture the foundation matrix (Foulkes, 1964). The matrix is
a concept based on the communication network fashioned by its participants over
time. On the basis of this communication network a form of psychological organization develops in the group, based on shared experiences, system of relations, and
understandings. The shared history of interpersonal systems of relations in the
group and the shared work lead to meaning and form the matrix of this dynamic
group. The members of the group for the most part enter the group hoping to find
ease from some suffering without a radical change. The search for self-understanding gradually becomes the main motive, when people discover that this is the
main point that the situation has to offer: help in self-understanding through work
with others who also engage in this. Self-understanding is the search for what unifies the diverse experiences with our illusions, our relations with others.
The group has power, and belonging to it is the connection to the peer group,
which is most important for children and especially for children at-risk. Children
at-risk frequently have social problems, and therefore they are alone and rejected
by their peers. In the group there is universal space to share the difficulties with
others and to know that the others also have similar difficulties. This knowledge is
calming, provides correct proportion on the personal situation, and increases the
sense of normativity. In the group there is the opportunity to realize that every-
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body has conflicts and everybody experiences both difficult emotions and emotions considered undesirable (anger, anxiety). Thus, the group members are freed
from feelings of fear, frustration, and guilt, and the self-acceptance increases. In
addition, the encounter grants the children who participate in them tools for the
development of their personal and social abilities, which lead them to build relations with children their age and to assess the true powers innate in them.

The Group and the Process of Individuation
Erikson (1987) and Blos (1962) see adolescence to be another birth or the end of
the psychological birth that began at age three. The departure from the symbiotic
relationship at birth is parallel to the departure from the family dependence in
adolescence. Only at the end of separation-individuation during childhood does
the child begin to perceive himself as a separate self with borders of his own. In
this stage the child is free of the internalized objects, so as to create an autonomous
ego, which will enable individuation and achievement of the development tasks,
which also include finding an object of love outside of the family, with the possibility of ‘mergence’ with another without being afraid of losing the self.
In the system of relations of object-subject, Mitchell and Black (2006) in their
book Freud and beyond addressed one of the most important contributions of
Fairbairn to psychoanalytic theory, in its presentation of an alternative viewpoint
regarding the libido. In contrast to Freud, who presented the libido as guided by
pleasure, Fairbairn considered the libido as object-oriented, or in other words, as
oriented to create a relationship with another person. The most significant and
primary relationship is the relationship created by the child and his parents, a relationship that leads to a very strong connection between them and shapes his emotional life. The initial objects of the parents constitute a prototype for future relationships, and thus the initial relationship with them largely determines the child’s
emotional experiences in the continuation of his life. He maintained that the objects that the child acquires in his initial stages of life constitute a model for all his
future experiences that pertain to relationships with others. The inner object relations describe relationships that are held in the person’s mind. Normal parents
created in the child an orientation directed towards real people and the formation
of real relationships. When the child’s psychological needs are not satisfied by his
parents, pathology of avoidance of the referral to the outside reality is created and
instead of true relations with others the person develops inner, imaginary objects
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and holds with them fantastical relations. According to Fairbairn, a child of parents who are emotionally unavailable will separate between the responsive aspect
in his parents (the good object) and the non-responsive aspect (the unsatisfying
object). The child internalizes the non-responsive aspects in his parents and perceives these characteristics as a part of him, since they are not present in reality.
This defense mechanism is called ‘self-split’, and in it the parent’s good and bad
characteristics are separated and there is no room to combine between the two
parts and to feel a process of separation-individuation.
Kohut (2005) noted that abnormal development is the fault of a nonempathetic parent who is not attentive to the child’s needs. The infant cannot internalize the necessary objects and consequently will become a narcissistic ‘vacuum’ that requires another to satisfy his needs and is never satiated. Therefore, he
cannot build a true and adult relationship.

Psychodrama
Psychodrama, developed by Moreno (1921), is a method in group psychotherapy
that constitutes a part of the methods of art therapy. The word psychodrama is
composed of two words in Greek: psyche (mind, soul) and drama (action). In other
words, it means the mind in action. The work method in psychodrama is based on
dramatic action and role play through which the participant presents problems,
difficulties, and personal and interpersonal difficulties as well as solutions and ways
of coping, so as to reveal the individual’s inner world, understand his system of
relations, and clarify patterns of behavior. Through psychodrama it is possible to
change inadequate and/or undesired situations and responses and to act in new
and more suited ways, such as the identification and release of emotional barriers
so as to achieve mental balance (Israeli Association for Psychodrama Website,
http://www.iafp.org.il). Psychodrama enables the participant, through physical and
verbal action, to reconstruct his experiences, in the framework of the group and
with the help of the group members. In this way, psychodrama accompanies the
participants into their inner world, which they describe and express in drama.
Through the group activity in psychodrama, the participant has the possibility of
experiencing a corrective experience of the original event, of changing his perspective on it, and of finding alternatives for coping with the loaded mental topics
(Artzi, 1991; Blatner, 1973; Naharin, 1985.
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Psychodrama enables the reconstruction of the participant’s experiences in the
group framework and with the help of the other group members. In psychodrama,
through physical and verbal activity, the participant relives parts of his life, which
he can investigate from the raising of feelings, observation, and coping. After the
activity there is the possibility of changing the events, re-organizing them for clarification, and finding alternatives for dealing with the loaded topics (Artzi, 1991;
Blatner, 1973; Naharin, 1985). Dayton (1994) maintained that psychodrama is
a method of treatment in which emotions that have been repressed in the past are
released and surface in the present, all in an atmosphere that inculcates a sense of
safety and holding.

Structure of Psychodrama
There are three important stages in classic psychodrama (Naharin, 1985): warm-up, enactment, and sharing and closure.
Warm-up. This is the stage in which the group and instructor prepare themselves for action. This is a transition stage between the outside world and the internal world that occurs in the group, the preparation of the grounds. This is the
stage in which the warm-up is sometimes the goal that achieves the entry into the
group work. This stage is characterized by opening conversations between the
participants, short games, movement exercises, and guided imagery. The goal of
the warm-up is the creation of trust among the participants, the creation of a feeling of safety and closeness, while reducing the anxiety, before the participants
exposure. During the warm-up it is possible that a participant will stand out
and/or the instructor will direct the exercise to a certain participant so that in the
continuation, in the stage of action, his topic will be processed in psychodrama.
This participant is called the protagonist .
Enactment. The beginning of the presentation presented on a defined space,
such as a stage. Some of the participants take part actively in the presentation and
others serve as observers. First, the protagonist tells about himself and the problem
that is taken from his life (in the past or in the present) or from the world of his
fantasies and dreams .
Sharing and closure. This is the transition from the world of the group to the
world of reality. In this stage the protagonist returns to the group circle and needs
encouragement, protection, acceptance, and support. The group members are
given the opportunity to share their emotions, ideas, and experiences with the
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protagonist and to share with one another the experience they experienced with
him in particular and in the group as a whole .

Participants
Protagonist. According to the translation from the Greek, it means the ‘first to the
struggle’. Following the ancient tribal drama, Greek classics defined the protagonist as the one whose story of suffering is told on the stage. The coping and the
purification at the end of the drama represented a process experienced by each and
every person in the tribe or community. Thus in the group it is possible to find
a relation to this rationale, when the group chooses the protagonist as the representation of the group topic/voice. He goes after the maximum warm-up relative
to the group, when he is ready and willing to research a problem, topic, or conflict.
During the event he lives in his world, a world that he raised and revealed with
great power through the different psychodrama techniques. He raises the true
figures and experiences (even if he imagined them, their core is true), he acts his
life. With the instructor’s help, he guides the auxiliary ego and the action. Thus,
through the activity of psychodrama the protagonist meets with the figures involved in his mental conflicts (Artzi, 1991). .(
Instructor. According to Moreno (1921), the instructor has different roles: he
is a director, a therapist, and an analyst. Kellerman (2007) added a fourth role, the
instructor of the group. He chooses the protagonist or helps him be chosen, and
encourages him to expose himself, to overcome his objections, and to be at the
center of the activity. He is attentive to absorb every hint that arises from the protagonist, verbal or nonverbal, and to convert it to a dramatic activity, through
warm-up, presentation of the problem, experience of a variety of roles, and involvement of members in the group. The instructor leads the participants in the
group to high reciprocal identification, and at the end the participants return to sit
in a circle and share the feelings they experienced during the action and at its end
(sharing closure).
Auxiliary Ego. This is any member of the group participating in psychodrama
(aside from the instructor), who can help the protagonist work through his issue.
The auxiliary ego is a member of the group who mustered to represent the protagonist’s feelings and emotions as they arose in the session. Psychodrama enables
this entire cosmos to be brought into the acting. The auxiliary ego can act close
figures, such as husband, wife, son, or daughter, parents, and siblings, or distant
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figures. The auxiliary ego can also represent figures who are absent or abstract,
such as an absent father or mother, ideals, God or the devil, life or death. For the
most part the protagonist chooses the auxiliary ego, the member who in his opinion can contribute to him in acting confidently one of the figures (Moreno, 1921).
Group. There are two references to it; the first when the group is at the center,
in the group process, and the second when the protagonist stands at the center and
the group members function as an auxiliary ego. In addition, it is possible to combine between the two. Since the protagonist is a person who acts his true life
(unlike an actor), the scenes that are acted by the group members create the life
story that constitutes together the story of the group as a whole.

Psychodrama Techniques
There are many psychodrama techniques, including the use of the following.
Double. The double is another ego auxiliary, which helps the protagonist express his inner voices and thus promotes him for the encounter with repressed
conflicts. The double speaks only in the first person: “I want … I am angry”. The
goal of the role is to express parts that the protagonist did not dare say aloud or is
not aware of them. The double awakens the protagonist to be emotionally involved
in his experience (Naharin, 1985).
Role reversal. In role reversal one of the members acts the figure of the protagonist as it is expressed. He switches chairs with the protagonist, sits in his place,
and continues from where he stopped. The member can continue to directions
different from that of the protagonist. However, the ability to perform role reversal
indicates trust and confidence in the boundaries and integrity of the self. (Artzi,
1991).
Empty chair. The instructor places an empty chair and invites the participants
openly to sit in it and reveal at the center of the circle a person with whom he has
to continue clarification, with whom he has unfinished business, etc. The chair can
also symbolize an absent significant figure and it is then possible to turn to him
with a request, with a plea, in anger. The participant can sit on two chairs that can
serve as different parts of the self. One chair will be for the part that is submissive,
scared, small, and powerless, while the other chair will be for the part that is angry,
exploding, recognizing the value of the self, and returning war.

Influence of Group Therapy in Psychodrama

91

Advantages of Psychodrama Work with Children At-Risk
According to Tomison (1996), emotional and physical neglect prevents the essential conditions for the child’s healthy emotional and physical development. Therefore, when the child is found at-risk, he will apparently search for his way to survive in his environment. This child will do everything possible to survive: he will
fight, he will close up in himself and will attack to protect himself, and he will feel
lack of trust and inability to create interpersonal relations. According to Kohut (in
Miller, 1992), since these children lack normal emotional structures that include
essential patterns and skills through which they can connect with significant figures, the group provides a mirror through which the child’s image, feelings, and
emotions are reflected. This mirror, this reflection, of what is good and what is
bad, is important for these children, because they do not receive direction for life
and alternatives from the significant figures in their lives, as other children do.
They need a mirror to create a separate and distinct identity. There is a tremendous advantage to work with children with psychodrama because of the fact that
the acting is at the center of the psychodrama occurrence. Through shared acting
with the instructor and the rest of the children, the child externalizes the inner
drama occurring in him. This externalization enables awareness, process, and
change desired for the child who reveals his innerness through psychodrama.
Therefore, the treatment with psychodrama is very effective in work with children who experience distress, both with themselves and with society. It enables
these distresses to be presented openly and to be examined together in an experiential manner and allows the insights that arise from psychodrama for everyday
life to be achieved.

Literatura
Ainsworth M.S.D., Blehar M.C., Waters E., Wall S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological
Study of the Strange Situation. Hillsdale (NJ).
Anderson R. (1992). Clinical Lectures on Klein and Bion. Modan publishers.
Artzi E. (1991). Psychodrama. Dvir Publishing House (Hebrew).
Bartholomew K., Horowitz L.M. (1991). Attachment Styles among Young Adults: A Test of Four Category Model. “Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 61, pp. 226-244.
Bartholomew K. (1990). Avoidance of Intimacy: An Attachment Perspective. “Journal of Social and
Personal Relationships”, vol. 7, pp. 147-178.

92

ZIVIT VAXBERG

Bartholomew K. (1997). Adult Attachment Process: Individual and Couple Perspectives. “British Journal of Medical Psychology”, vol. 70, pp. 249-263.
Ben-Rabi D., Kahan-Starvinsky P. (2003). Planning Services and Interventions for Children and Youths
at the Edge of the Risk Continuum. Jerusalem (Hebrew).
Bion W.R. (1992). Experiences in the Group and Additional Articles. Tel Aviv (Hebrew).
Blatner, H.A. (1973). Acting-in: Practical Applications of Psychodrama Methods. Springer Pub. Com.,
Inc., pp. 27-30.
Blos P. (1967). The Second Individuation Process. [In:] Adolescent Passage Developmental Issues. New
York, pp. 141-170.
Bowlby J. (1969). Attachment and Loss: Attachment. New York.
Bowlby J. (1973). Attachment and Loss: Separation, anxiety and anger. New York.
Bowlby J. (1980). Attachment and Loss: Loss, sadness and depression. London.
Bowlby J. (1988). Developmental Psychiatry Comes to Age. “American Journal of Psychiatry”, vol. 145,
pp. 1-10.
Brennan K.A., Shaver P.R. (1993). Attachment Styles and Parental Divorce. “Journal of Marriage and
Divorce”, vol. 21, pp. 161-175.
Collins N.L., Read S.J. (1990). Adult Attachment, Working Models, and Relationship Quality In Dating
Couples. “Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 58, pp. 644-663.
Dayton T. (1994). The Drama Within: Psychodrama and Experiential Therapy. Deerfield Beach (FL).
Erikson E. (1987). Identity: Youth and Crisis. Tel Aviv.
Fonagy P. (1999). Transgenerational Consistencies of Attachment: A New Theory. Paper presented at
the American psychoanalytic Association, Washington (DC). Available online at Psyche Matters.
Foulkes S.H. (1964). Therapeutic Group Analysis. New York.
Foulkes S.H., Anthony E.J. (1965) Group Psychotherapy: The Psychoanalytic Approach. London.
Freeney J.A., Noller P. (1990). Attachment Styles Predictor of Adult Romantic Relationship. “Journal of
Personality and Social Psychology”, vol. 58, pp. 281-291.
Kellerman P.F. (2007). Let’s Face It: Mirror in Psychodrama. [In:] Psychodrama: Advances in Theory
and Practice. Ed. by C. Baim, J. Burmeister, M. Maciel. London.
Kohut H. (2005). How Does Analysis Heal. Tel Aviv (Hebrew).
Lazarus R.S., Folkman S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York.
Mikulincer M. (1998). Attachment Style in Adulthood and Strategies of the Control of Emotions –
Work Assumptions and Review of Findings. “Psychology”, vol. 7, no. 1, pp. 33-48 (Hebrew).
Mikulincer M., Erev I. (1991). Attachment Style and the Structure of Romantic Love. “British Journal
of Social Psychology”, vol. 30, pp. 273-291.
Mikulincer M., Florian V. (1998). The Relationship between Adult Attachment Styles and Emotional
and Cognitive Reactions to Stressful Events. [In:] Attachment Theory and Close Relationships. Ed.
by J.A. Simpson & W.S. Rholes. New York, pp. 143-165.
Mikulincer M., Horesh N. (1999). Adult Attachment Style and the Perception of Others: The Role of
Projective Mechanisms. “Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 76, no. 6, pp. 1022-1034.
Miller A. (1992). The Drama of the Gifted Child. Tel Aviv (Hebrew).
Mitchell S., Black, M. (2006). Freud and Beyond: History of Modern Psychoanalytic Thinking. Tel Aviv
(Hebrew).
Moreno Z.T. (1921). Psychodrama, Surplus Reality and the Art of Healing. London and Philadelphia.
Naharin A. (1985). Stage Instead of Sofa. Tel Aviv (Hebrew).
Pines M. (1985). Mirroring and Child Development, Psychodynamic and Psychological Interpretation.
“Psychoanalytic Inquiry”, vol. 5, no. 2, pp. 211-231.

Influence of Group Therapy in Psychodrama

93

Pistole M.C. (1989). Attachment in Adult Romantic Relationships: Style of Conflict Resolution and
Relationship Satisfaction. “Journal of Social and Personal Relationships”, vol. 6, pp. 505-510.
Rioch M.J. (1970). The Work of Bion on Groups. “Psychiatry”, vol. 33, pp. 56-66.
Rosenwasser N. (1997). Group Instruction – A Reader. Jerusalem (Hebrew).
Shmidt H. (2006). The Prime Minister’s Committee for Children and Youths At-Risk. Report of the
Public Committee for the Examination of the Situation of Children At-Risk and in Distress
(Hebrew).
Siegel D. (2001). Toward an Interpersonal Neurobiology of the Developing Mind: Attachment Relationships, `Mindsight`, and Neural Integration. “Infant Mental Health Journal”, vol. 22, no. 1-2,
pp. 67-94.
Tomison A.M. (1996). Understanding the Child towards the Year 2000, “Abuse of Children – Prevention”, vol. 4, no. 2, Melbourne.
Williams D.R., House J.S. (1990). Stress, Social Support, Control and Coping: A Social Epidemiological
View. [In:] (Ed.), Health Promotion Research. Ed. by B. Badura, I. Kickbusch. New York, pp. 147-175.
Ziv Y., Baharav Y. (2001). Group Journey: The Guide for the Instructor of Groups. Gal Press (Hebrew).
Źródła internetowe:
Israeli Association for Psychodrama; http://www.iafp.org.il/ (Hebrew).

Wpływ grupowej terapii w psychodramie na styl przywiązania
u dzieci w grupie ryzyka: aspekt edukacyjny, emocjonalny,
społeczny oraz behawioralny
Streszczenie
Dzieci ze środowisk defaworyzowanych to osoby, które często znajdują się w sytuacjach ryzyka
fizycznego i psychicznego, doświadczają bowiem wielu problemów emocjonalnych i społecznych
będących efektem braku poczucia bezpieczeństwa psychicznego, kompetencji i sprawstwa. Trudności
w relacjach interpersonalnych oraz pojawiające się niepowodzenia szkolne mają swoje korzenie
w dzieciństwie. To, jak funkcjonuje człowiek, w znacznej mierze zależne jest bowiem od stylu przywiązania przyjętego przez podstawowych opiekunów dziecka oraz innych doświadczeń związanych
z systemem rodzinnym, które mogły znacząco zakłócić rozwój i nie pozwolić dziecku na zbudowanie
wysokiego, realnego poczucia własnej wartości.
I choć negatywne przekonania o sobie samym trudno zniwelować w kolejnych latach – uczenie
się nie jest bowiem neutralnym procesem istniejącym poza indywidualnym potencjałem jednostki
oraz jego społeczno-kulturowymi stymulatorami i inhibitorami – skuteczną metodą pracy z dziećmi
może okazać się psychodrama. Pozwala ona zahamować tendencję do tworzenia się, czy nasilania już
istniejącej, negatywnej samooceny, uwalnia od niepokojów i zachowań agresywnych, sprzyja stopniowemu rozwojowi samoświadomości, akceptacji siebie, odpowiedzialności za podejmowane wybory, asertywności, umiejętności wyznaczania sobie celów, a przede wszystkim osobowej integralności.
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The aim of this paper is to analyse the infant prodigy discourse in popular
Polish internet portals for parents. As a result of Critical Discourse Analysis, key rhetoric strategies, constructing the representation of a child and
its family, have been identified. Subsequently, the analysis of particular
discursive strategies, including professionalization of parenthood and
discursive construction of a family as an entrepreneur of the self, have
been conducted.

Na polskim rynku wydawniczym znaleźć można dużą liczbę poradników dla rodziców. Rosnąca popularność, a także wielość publikacji oraz poruszanych przez
nie tematów pozwala przypuszczać, że polscy rodzice chętnie czerpią z poradników wiedzę na temat wychowania. Rola poradników niewątpliwie wzrasta, co
przypisać można poczuciu niepewności, jaka – zdaniem Zygmunta Baumana –
towarzyszy naszym czasom (Bauman, 2007). Jak zauważa w tym kontekście Edyta
Zierkiewicz, w świecie, w którym każda sfera życia podlega nieustannym zmianom, poradniki pełnią dla niektórych osób funkcję przewodników po życiu (Zierkiewicz, 2011: 110).
Obok tradycyjnych publikacji, prężnie rozwija się rynek portali internetowych
przeznaczonych dla rodziców (tzw. serwisy parentingowe). Podobnie jak inne
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wydawnictwa, mają one rozbudowane działy tematyczne, a ponadto dają swoim
czytelnikom możliwość komentowania, budowania społeczności czy też pisania
blogów na temat wychowania dzieci. Serwisy parentingowe posiadają już setki
tysięcy użytkowników i stają się jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów
portali tematycznych. Wystarczy wspomnieć, że już w 2011 roku, według raportu
PBI, korzystało z nich pięć milionów osób1, i liczba ta ciągle wzrasta.
Jednym z najczęściej pojawiających się tematów w mediach przeznaczonych
dla rodziców, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych, jest wychowanie rozwijające zdolności dzieci. Dużo miejsca poświęca się kwestii wychowania dziecka na
„małego geniusza”, który osiągać będzie sukcesy w szkole, a w przyszłości – w pracy zawodowej.
Już pobieżny przegląd prasy parentingowej pokazuje, że „wychowaj małego
geniusza” to jedno z najbardziej nośnych w naszym kraju edukacyjnych haseł
ostatnich lat. Jego popularność niewątpliwie związana jest ze wzrostem aspiracji
edukacyjnych Polaków. W ostatnich latach odnotowuje się lawinowy wzrost specjalnych programów edukacyjnych oraz ofert zajęć mających na celu pomoc dzieciom w rozwoju talentów. W Internecie znaleźć można niezliczone artykuły poświęcone metodom oddziaływań wychowawczych, które sprawią, że dziecko
wyrośnie na błyskotliwego odkrywcę, przed którym świat stanie otworem. „Bycia
geniuszem można się nauczyć” – przekonują media i reklamy szkół. W XXI wieku
kształcenie małego geniusza zależy od zaplanowanego rozwoju i kształcenia.
Popularność tematyki oraz wielość artykułów jej poświęconych zachęca do
przyjrzenia się dyskursowi wychowania małego geniusza w artykułach skierowanych bezpośrednio do rodziców i zamieszczonych w najpopularniejszych polskich
portalach internetowych poświęconych kwestii wychowania dzieci. Celem niniejszej analizy będzie odpowiedź na pytania: w jaki sposób w dyskursie małego geniusza kreowane są role i wizerunek dziecka oraz jego rodziców, jakie dyskursy je
tworzą oraz jakie mają one społeczne i kulturowe znaczenie?
Kategoria geniusza w perspektywie kulturowej
Postać Wunderkinda, wybitnego dziecka, którego cudowne zdolności budzą podziw, na trwałe wpisała się do kultury popularnej, chociaż genialne dzieci funkcjo________________
1

Serwisy parentingowe w Polsce: zawartość serwisów, popularność wśród internautów, profil użytkowników, Polskie Badania Internetu, luty 2011; http://pbi.org.pl/raporty/Serwisy_parentingowe.pdf (dostęp:
01.10.2014 r.).
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nowały w kulturze dużo wcześniej – wystarczy wspomnieć małego Mozarta. Współcześnie media wielokrotnie opisują historie małych studentów kończących najlepsze uczelnie na świecie z pierwszymi lokatami.
W kulturze popularnej na trwałe zadomowili się nastoletni lekarz Doogie
Howser, bohater amerykańskiego serialu dla młodzieży, oraz posiadający niezwykłe zdolności czarodziej Harry Potter.
Pojęcie małego geniusza wywodzi się z koncepcji geniusza, która funkcjonuje
w kulturze europejskiej od czasów starożytności. W filozofii i historii sztuki rozwijana była ona przez stulecia, będąc nieodłącznym elementem rozważań z zakresu
estetyki.
Ze względu na ograniczoną objętość, niemożliwe jest uwzględnienie w niniejszym tekście historycznej rekonstrukcji koncepcji geniusza. Przytoczyć można jedynie wybrane ujęcia oraz związany z nimi kontekst społeczno-kulturowy. Interesujące
są również współczesne dekonstrukcje pojęcia geniusza, które miały wpływ na obowiązujące obecnie pojmowanie roli jednostki oraz jej talentu. Z tego też powodu
przegląd rozpocząć należy od epoki romantyzmu, w której rozwinął się kult wielkiej jednostki, naznaczonej darem twórczości oraz przywództwa. Romantyczny
geniusz, symbolizowany przez postaci Napoleona, Beethovena czy Goethego, na
trwale wpisał się do historii kultury. Można wręcz powiedzieć, że przez dwa stulecia romantyczna figura geniusza rządziła, a w niektórych kontekstach rządzi nadal,
zbiorową wyobraźnią (Skórczewski, 2010: 118). Romantyczny geniusz należał do
sfery niemalże boskiej, dostępnej jedynie dla wybrańców, zamkniętej natomiast dla
zwykłych śmiertelników. Geniusz jest w tym ujęciu kategorią na poły mityczną, na
poły natomiast boską, zgodnie z chrześcijańskim rozumieniem genialności jako
daru od Boga (Kasperski, 2012: 12).
Dopiero w drugiej połowie XX wieku koncepcja geniusza poddana została krytyce, między innymi przez feminizm. W eseju Dlaczego nie było wielkich artystek?
Linda Nochlin przekonywała: „Za pytaniem o kobiety artystki kryje się więc mit
Wielkiego Artysty – istoty wyjątkowej, obdarzonej boskimi cechami, bohatera
setek monografii – który od urodzenia nosi w sobie tajemniczą esencję, niczym
grudkę najczystszego złota. Owa tajemnicza esencja, zwana Geniuszem lub Talentem, jak morderstwo zawsze wyjdzie na jaw, nawet w najbardziej nieprawdopodobnych bądź niesprzyjających okolicznościach” (Nochlin, 2007). Krytyka ta, nawiązująca do kwestii braku w historii sztuki znanych postaci genialnych malarek,
wskazuje na społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia genialności, ukryte za
jego mitologizacją, oraz praktykę przypisywania tej cechy osobom posiadającym
dostęp do zasobów, przede wszystkim do edukacji.
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W obrębie nauk społecznych na koncepcję geniusza warto spojrzeć poprzez
teorię Pierre’a Bourdieu. Jak przytacza David Harris, w badaniach nad szkolnictwem wyższym, które Bourdieu przeprowadził wraz ze swoim zespołem, zaobserwowano, że postawa romantycznego twórcy, który w swobodny i lekki sposób
kreuje swoją pracę, jest ceniona wyżej niż postawa zakładająca ciężką pracę. Badani
studenci z klasy wyższej oraz profesorowie przyjmowali częściej postawę romantycznego twórcy, stojącą w opozycji do zajmowania się rzeczami przyziemnymi
(Harris, 2013: 414). Biorąc pod uwagę fakt, że ciężka praca, nawet intelektualna,
ma symboliczne konotacje z klasą robotniczą, postrzeganą – jak wykazuje Bourdieu – jako nieposiadająca wystarczającego kapitału społecznego oraz naturalnych
predyspozycji, preferowany wizerunek naturalnie uzdolnionej i inteligentnej jednostki może być interpretowany jako jeden z wyrazów przemocy symbolicznej
oraz budowania relacji klasowych (Harris, 2013: 414).
Analiza dyskursu naturalnych zdolności i predyspozycji ma również ugruntowaną pozycję w pedagogice krytycznej. Douglas E. Allen i Paul F. Anderson zwracają, za Bourdieu, uwagę, że w szkole, która jest ważną agendą reprodukcji klasowej, nieobiektywne w gruncie rzeczy kategorie talentu wykorzystywane są do
reprodukowania nierówności społecznych. Szkoła częściej bowiem niż „utalentowanych” przedstawicieli mniejszości etnicznych, rasowych czy klasy robotniczej,
promuje wysoki kapitał kulturowy (Allen, Anderson, 1994: 70-74).
Koncepcja talentu, naturalnych predyspozycji i geniusza spotkała się też z podobną krytyką ze strony teorii postkolonialnej. Teoretycy związani z tym nurtem
zwrócili uwagę na europocentryczność kategorii geniusza, która, podobnie jak
racjonalny rozum, budowana jest w oparciu o wyłącznie europejskie doświadczenie kulturowe (Ghandi, 2008: 42-43). Współcześnie w amerykańskich badaniach
zwraca się również uwagę na ukryty przekaz rasistowski oraz klasowy, jaki stoi za
koncepcjami naturalnych uzdolnień oraz predyspozycji. Geniuszami w zakresie
sztuki, literatury czy też nauk ścisłych są zazwyczaj osoby białe. Osoby kolorowe,
przede wszystkim czarnoskóre, mogą być natomiast co najwyżej geniuszami
w sporcie (Wagg, 2005). Symbolicznie pokazuje to relacje władzy w społeczeństwie, w którym możliwości awansu dla osób z marginalizowanych grup etnicznych i klas społecznych są ograniczone do określonego zestawu działań, najczęściej
związanych z aktywnością fizyczną.
W kontekście polskim jednym z najbardziej znaczących zastosowań kategorii
talentu i geniusza jest ich obecność w dyskursie neoliberalnym, opierającym się
przede wszystkim na koncepcji Richarda Floridy, autora głośnej książki Narodziny
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klasy kreatywnej. Florida odmitologizował bowiem geniusza, stawiając jego, do tej
pory nadludzkie, umiejętności w szeregu tych, które każdy, jeśli tylko chce, może
osiągnąć. Nazwał je kreatywnością, która, według niego, jest zdolnością właściwą
każdemu praktycznie człowiekowi (zob. Florida, 2010). Florida zrzucił geniusza
z piedestału, a na jego miejsce postawił klasę kreatywną, ludzi wolnych i twórczych,
którzy dzięki własnym chęciom i talentowi popchnąć mogą świat ku nowoczesności.
Koncepcja Richarda Floridy ma duże znaczenie dla obecnego pojmowania talentu, zdolności, a także geniusza. W koncepcjach neoliberalnych talent stał się wyznacznikiem wysoko wyspecjalizowanej klasy rządzącej, nazywanej właśnie klasą
kreatywną. Stał się również podstawą dyskursu braku ograniczeń, promującego
przedsiębiorczość i odpowiedzialność jednostki za własne życie. Krytycy tego podejścia, jak na przykład Can Sancar i Mine Sancar, zwracają uwagę na fakt, że filozofia ta promuje skrajny indywidualizm, wykluczający słabość czy niedoskonałość,
oraz całkowicie przenosi na jednostkę odpowiedzialność za wszelkie działania
w sferze materialnej i emocjonalnej. Według nich, w świecie, w którym każdy odpowiedzialny jest za rozwój swojego talentu, prawa dyktuje wyłącznie logika konkurencyjności (Sancar, Sancar, 2012).
W tym kontekście istotnym wydaje się, że – jak podaje Danuta Michałowska –
neoliberalizm zakłada, jako naturalne, genetyczne i społeczne zróżnicowanie kapitałów (Michałowska, 2013: 239). Idąc tym tropem, warto zauważyć, że w neoliberalizmie mówi się o istnieniu nierówności, których likwidacja jest niemożliwa,
albowiem są one częścią porządku świata. Podobnie postrzegane jest zróżnicowanie talentów, predyspozycji i umiejętności, które wyposażone w nie jednostki mają
prawo (i wolność) rozwijać w nieskrępowany sposób. Można wysnuć wniosek, że
bycie geniuszem, czy też posiadanie talentu, jest zatem w filozofii neoliberalizmu
pożądane, gwarantuje bowiem sukces zarówno zawodowy, jak i prywatny.
Ten krótki przegląd rozwoju pojęcia geniusza nie wyczerpuje oczywiście
wszystkich znaczących koncepcji, pozwala jednak zarysować współczesną ewolucję
samego pojęcia oraz przedstawić w szerszej perspektywie dyskurs wychowania
małego geniusza, którego analiza jest celem mojego tekstu.
Analizie poddane zostały artykuły zamieszczone w trzech najpopularniejszych
– według rankingu portalu Wirtualne Media – portalach internetowych dla rodziców. Są to: Onet Dziecko, Dzieci.pl oraz e-dziecko.pl2. Aby pokazać fenomen dyskursu wychowania małego geniusza, przeanalizowanych zostało kilkadziesiąt arty________________
2

Onet Dziecko, Dzieci.pl i eDziecko.pl na czele, w dół Rodzice.pl i Dobramama.pl (TOP15 serwisów
parentingowych), Wirtualne Media, 16.05.2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/onet-dziecko-dziecipl-i-edziecko-pl-na-czele-w-dol-rodzice-pl-i-dobramama-pl-top15-serwisow-parentingowych (dostęp:
18.05.2014 r.).
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kułów oraz wypowiedzi eksperckich z lat 2009-20133. Wybór mediów internetowych wynika z jednej strony z przytoczonych w cytowanym wyżej raporcie Serwisy
parentingowe w Polsce: zawartość serwisów, popularność wśród internautów, profile
użytkowników danych na temat ich popularności, z drugiej zaś z przekonania, iż
współcześnie media internetowe, dając możliwość udostępniania artykułów poprzez portale społecznościowe oraz telefony komórkowe wraz z opcją budowania
społeczności oraz komentowania, oddziaływać mogą z coraz większą siłą. Ponadto,
ich treści osiągalne są również dla osób, które nie chcą lub nie mogą zapłacić za
poradnik wydany w tradycyjnej formie.
W artykule zastosowana została metoda krytycznej analizy dyskursu, będąca,
jak definiują ją Anna Duszak i Norman Fairclough: „analizą procesów społecznych, skupiającą się głównie na ich wymiarach semiotycznych – innymi słowy, jest
to semiotyczny punkt wejścia w procesy społeczne, które są wewnętrznie ukonstytuowane jako dialektyczne relacje między rozmaitymi elementami i momentami
społecznymi, obejmującymi dyskurs i momenty dyskursywne” (Fairclough, Duszak, 2008: 15).
Zastosowana została metoda analizy przekazów medialnych według schematu
George’a Gerbnera, uwzględniająca pojawianie się lub brak pewnych problemów
i tematów, nadawanie priorytetu pewnym tematom, przypisywanie określonych
wartości, kontekst strukturalny wypowiedzi4.
Przeprowadzając analizę, przyjęto, że krytyczna analiza dyskursu wychowania
małego geniusza pozwoli mi przyjrzeć się nie tylko retorycznym strategiom konstruowania wizerunku małego geniusza oraz jego otoczenia, w tym rodziców, ale
również odnieść się w szerokim kontekście społecznym do procesów dyskursywnego konstruowania tożsamości, w tym wypadku – dziecka i rodziców.

Jak wyhodować małego geniusza?
Dziecko tradycyjnie znajduje się w centrum zainteresowania pedagogiki. Historia
wychowania pokazuje, że podejście do samego dziecka, jak również celów jego
wychowania, zmieniały się w czasie, rozwijając się w stronę koncepcji upodmiota________________
3

Dostęp do wszystkich artykułów uzyskany został w dniach 18-25.05.2014 r., a następnie ponownie
sprawdzony w dniu 31.05.2014 r. W dalszej części tekstu data dostępu nie jest podawana. Nazwisko
autorów analizowanych artykułów przytaczane jest w przypadkach, gdy zostało podane.
4
Metoda zaczerpnięta na podstawie artykułu: K. Sztop-Rutkowska, Meandry dialogu. Polacy i Żydzi
w dyskursie prasowym międzywojennego Białegostoku, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2007, nr 2(3).
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wiających dziecko. Poszczególne filozoficzne ujęcia wychowania – od koncepcji
klasycznych poprzez koncepcje pajdocentryczne aż po nurty antyautorytarne i antypedagogiczne rozwijane w XX wieku, nazywanym stuleciem dziecka – radykalnie
różniły się w sposobie patrzenia na cele wychowania.
Zagadnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka zdolnego jest również
szeroko rozwijane w pedagogice oraz psychologii. Literatura przedmiotu koncentruje się przede wszystkim na kwestii stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi zdolności, a także problemów i barier, z jakimi stykać może się dziecko zdolne, zwłaszcza problemów przyspieszonego rozwoju (zob. Kozyra-Cieślak, 2012;
Dyrda, 2000; Limont, Cieślikowska, Jastrzębska, 2012).
Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło zasadniczą zmianę w postrzeganiu dziecka
oraz społeczno-kulturowego kontekstu jego funkcjonowania. Jest on rozumiany
nie tylko jako zmienny w czasie, miejscu i przestrzeni, ale również uwarunkowany
szeregiem czynników społecznych, w tym relacjami władzy w obrębie społeczeństwa. Perspektywie tej towarzyszy rozwój badań pokazujących różnorodność dyskursów stosowanych współcześnie w procesie wychowania. Dorota Klus-Stańska,
kierując się kryterium postrzegania dziecięcych kompetencji, wyróżniła sześć kategorii dyskursów. Pierwszy to dyskurs systemu z deficytami, w ramach którego
dziecko jest niezapisaną kartą, wdrażaną w procesie wychowania we właściwe zachowania. Następny z wyróżnionych dyskursów to dyskurs słodkiego elfa, którego
beztroskie dzieciństwo chronić mają dorośli. Trzeci to dyskurs infantylnego badacza, poznającego świat poprzez swoje ograniczone, dziecięce kategorie w ramach
bezpiecznej przestrzeni do eksperymentowania, którą organizują dla niego dorośli.
Kolejnym jest dyskurs aktywnej niepełnosprawności – dziecko wymaga tutaj ukierunkowanej pomocy dorosłego. Następnie Klus-Stańska wyróżniła dyskurs demiurga/konstruktora, który tworzy własne koncepcje świata oraz pokonuje trudności, i wreszcie dyskurs kontestatora, uczącego się w procesie angażowania się
w różne sprawy oraz zabierania głosu (Klus-Stańska, 2008: 59-73).
Wydaje się, że spośród typów wyróżnionych przez Dorotę Klus-Stańską dyskursowi wychowania małego geniusza najbardziej odpowiada dyskurs demiurga/konstruktora. Mały geniusz, którego wizerunek wyłania się z analizowanych tekstów, to dziecko pomysłowe, aktywne i niesprawiające kłopotów wychowawczych.
Posiada swoje pasje i zainteresowania, efektywnie wykorzystuje każdą chwilę.
Dzisiejszy Wunderkind nie jest już małym naukowcem, odstającym od rówieśników, zamkniętym w hermetycznym świecie nauki i eksperymentów. Do takiego
wizerunku małego geniusza, który prosto z przedszkola trafia na studia, przyzwy-
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czaiła nas kultura popularna. Współczesny mały geniusz jest dzieckiem uzdolnionym, które swój talent z powodzeniem wykorzystać może w różnych dziedzinach
życia. Dyskurs wychowania małego geniusza, zawarty w analizowanych portalach
parentingowych, przedefiniowuje dawne elitarne pojęcie geniusza, określając w ten
sposób wysoki poziom rozwoju intelektualnego dziecka.
W analizowanych artykułach wychowanie dziecka zdolnego odbywa się w każdej sferze życia. Rodzice otrzymują przykłady działań, jakie mogą realizować, aby
wpływać na rozwój swojego dziecka. Warto przytoczyć kilka przykładów:
Dajmy dzieciom szansę wyjść poza utarte schematy, wspierając poszukiwanie rozwiązań, np.
podczas zabawy. Zadawajmy mnóstwo pytań: Co by było, gdyby wszyscy ludzie chodzili na czterech kończynach? Co by było, gdyby na świecie nie istniały pieniądze?5
Nic lepiej nie przekonuje niż zasłyszane lub przeczytane opinie innych mam. Natalia, mama
prawie trzyletniej Mai i pięciomiesięcznego Kostka, zaczęła naukę liczenia ze swoimi dziećmi.
Okazało się, że kropki fascynują córkę, a na synka wpływają uspokajająco (…). Rzeczywistość
pokazała, że Maja w sposób dynamiczny domagała się większej ilości kart z kropkami, a Kostek
ze swojego leżaczka zafascynowanym wzrokiem chłonął zarówno to, co widział na kartach, jak
i to, jak zachowywała się jego siostra6..

Działania związane z wychowaniem małego geniusza nie są przypadkowe. Rodzice przypisują tu swojemu działaniu konkretne znaczenie edukacyjne, a przed
swoimi dziećmi, nawet jeśli są one jeszcze niemowlętami, stawiają konkretne zadania.
Dyskurs poradników na temat małego geniusza oraz wchodzące w jego zakres
zagadnienie wychowania dziecka zdolnego konstruowane są wokół pojęcia rozwoju. Słowo to jest jednym z najczęściej pojawiających się w analizowanym materiale
i dotyczy każdej praktycznie sfery życia: mowa jest zatem o rozwoju społecznym,
intelektualnym, emocjonalnym czy neurologicznym. Dopełniają go następujące
czasowniki: wpływać, stymulować, wspierać, wspomagać, a wreszcie inwestować,
co odsyła do skojarzeń z ekonomią i przedsiębiorczością. Wychowanie stanowi
w dyskursie poradników wręcz projekt rozwojowy, który realizowany jest przez
rodzinę i szkołę.
Ważną cechą dyskursu kształtowania młodego geniusza jest tegoż geniusza racjonalność. Artykuły zachęcają do zachowania umiaru i liczenia się z możliwo________________
5

Jak wychować geniusza?, 17.02.2011; http://dzieci.pl/gid,13138964,img,13138992,title,Jak-wychowacgeniusza,galeria.html.
6
Jak nauczyć niemowlaka liczyć?, 11.01.2010; http://kobieta.onet.pl/dziecko/niemowle/jak-nauczycniemowlaka-liczyc/z61zr.
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ściami dziecka („nie chodzi o restrykcyjne wychowywanie dziecka na geniusza”).
Oddziaływania wychowawcze, jakie mają zastosować rodzice, należy zatem dawkować, a nawet podchodzić do nich z dystansem. Analizowane artykuły pełne są
historii dzieci-menadżerów z przepełnionym grafikiem oraz historii trzylatków
zmuszanych do gry na skrzypcach. Poradniki nie pochwalają przymuszania dziecka do nauki, zamiast tego postulują holistyczne podejście do rozwoju talentu. Wydaje się, że źródła koncepcji wychowania zawartej w analizowanych portalach
znajdują się w myśli Jana-Jakuba Rousseau, który w słynnym traktacie Emil, czyli
o wychowaniu postulował rozwijanie wiedzy wychowanka poprzez jego własne
doświadczenia (zob. Rousseau, 1955). Czerpiąc pewne elementy z koncepcji Rousseau dotyczącej wychowania, poradniki skupiają się nie na całościowym rozwoju,
lecz przede wszystkim na rozwoju talentu dziecka, i postulują, aby kształtować go
przy okazji codziennych zabaw, doświadczeń, eksperymentowania oraz w zgodzie
z naturą. Potwierdzają to cytowani eksperci:
Dla nas jest ważniejsze, aby trzylatki długo przebywały na świeżym powietrzu albo zobaczyły, jak
lepi się pierogi, zamiast spędzania kilka godzin na słuchaniu wykładu poświęconego astronomii
– tłumaczy [pracownica przedszkola – M.P.]. Wprawdzie w przyprzedszkolnym żłobku niemowlęta zgłębiają tajniki angielskiego, ale nauka odbywa się mimochodem, przy okazji innych zajęć i
zabaw. Hennig Scheich, profesor neurobiologii w Instytucie Leibnitza w Magdeburgu, potwierdza, że maluchy mają ogromne predyspozycje do nauki języków obcych, pod warunkiem, że danym językiem posługują się członkowie rodziny albo wychowawczyni w przedszkolu7.

Rozwój geniusza następuje tutaj jakby przy okazji, tak naprawdę jest jednak
szczegółowo zaplanowanym procesem. Pedagodzy i rodzice wypowiadający się
w analizowanych artykułach skupiają się na wypełnianiu zadań wychowawczych,
podkreślając, że ważne jest zachowanie umiaru.
Uwagę zwraca medykalizacja dyskursu wychowania, w którym często stosowane są kategorie związane z biologią, medycyną oraz psychologią, na przykład:
Mózg dziecka kształtuje się w pierwszym miesiącu ciąży, a już od chwili narodzin maluch przyswaja niezwykle dużo informacji. Z minuty na minutę zdobywa coraz więcej umiejętności,
a wszystkie procesy poznawcze w jego mózgu odbywają się w zaskakująco szybkim tempie. Potencjał małego geniusza warto więc wykorzystać już od pierwszych chwil życia… a następnie stale pielęgnować8.
________________
7

Jak wychować geniusza?, op. cit.
Na co zwrócić uwagę, chcąc rozwijać talent malucha?, 25.04.2012, http://kobieta.onet.pl/dziecko/
male-dziecko/na-co-zwrocic-uwage-chcac-rozwijac-talent-malucha/dmj0p.
8

104

MONIKA POPOW

Dyskurs wychowania małego geniusza naszpikowany jest słownictwem związanym z anatomią oraz neurologią. Opisywany jest jego odmiennie funkcjonujący
mózg oraz system nerwowy, co podkreśla nie tylko wyjątkowość dziecka, ale również jego biologiczną odmienność:
Mówiąc bardzo ogólnie, lewa półkula mózgowa, analityczna, odpowiada za logiczne rozumowanie, a prawa, intuicyjna, za odczytywanie informacji zawartych w obrazach i kojarzenie. – To
właśnie dlatego myślenie dziecka wybitnie uzdolnionego jest globalne i wielowątkowe – twierdzi
pani Siaud-Facchin. – Informacja przechodzi przez cały mózg, powodując kojarzenie różnych
myśli, które bardzo szybko się zazębiają (…). Inną ważną cechą, która odróżnia takie dzieci od
innych, jest ich nadaktywność emocjonalna, spowodowana szczególną wrażliwością ciała migdałowatego (neurony w naszym mózgu położone w okolicach płata skroniowego) – tłumaczy psycholożka. Nawet drobne zajście może wywołać u takiego ucznia emocjonalny kryzys. – Jedyną
metodą, by uspokoić malca, jest dotknięcie go, pogłaskanie. Żadne wyjaśnienia tu nie pomogą –
zapewnia specjalistka9.

W tym wypadku dyskurs biologicznej odmienności legitymizowany jest poprzez autorytet ekspertki, która w formie naukowego wykładu tłumaczy, czym
szczególnie zdolne dziecko różni się od rówieśników pod względem biologicznym.
Jej wypowiedź zawiera słownictwo specjalistyczne, związane ze sferą medycyny, co
sprawia, że nabiera ona wiarygodności. Wskazuje to na jeszcze jedną cechę analizowanego dyskursu, a mianowicie jego unaukowienie. Zjawisko to charakteryzuje
się włączeniem w obręb dyskursu wychowania – dyskursu naukowego, najczęściej
z nauk zakresu ścisłych, psychologii, biologii, co służy legitymizacji produkowanej
w ten sposób wiedzy, w tym wypadku na temat wychowania. Unaukowienie wiedzy
sprawia, że staje się ona pewna, autorytet ekspertów natomiast – niepodważalny.
Co ciekawe, poradniki pokazują też, że biologiczny rozwój genialnego dziecka
można stymulować, na przykład poprzez podawanie odpowiednich posiłków czy
też utrzymywanie odpowiedniej diety, która pobudza rozwój mózgu10.
Medykalizacja i unaukowienie dyskursu wychowania małego geniusza, a zwłaszcza wątek biologicznej odmienności, przywodzą na myśl dyskursywne zabiegi urasawiania, na które zwraca uwagę Monika Bobako (2011). Według niej, służą one
naturalizowaniu cech przypisywanych danej grupie społecznej, tworząc w ten sposób ich dyskursywne charakterystyki. Praktyki te mają najczęściej na celu legitymi________________
9

Geniusze specjalnej troski, 10.01.2010; http://kobieta.onet.pl/dziecko/starsze-dziecko/geniuszespecjalnej-troski/6fpel.
10
Dieta przyszłego geniusza, 25.01.2013; http://dzieci.pl/kat,1033627,page,2,title,Dieta-przyszlegogeniusza,wid,15285067,wiadomosc.html?smgputicaid=612c69.
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zację nierówności społecznych poprzez uwypuklenie, pokazywanych jako naturalne, różnic. Taką funkcję pełni na przykład dyskurs błękitnej krwi, którego celem
było wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy arystokracją a niższymi warstwami
społecznymi (Bobako, 2011: 2).
W przypadku dyskursu wychowania małego geniusza mamy wyraźnie do czynienia z konstruowaniem wizerunku dziecka biologicznie odmiennego, w stosunku do którego podejmować należy inne działania niż w stosunku do zwykłych
dzieci. Mali geniusze to w dyskursie poradników osobny gatunek dzieci, wręcz
osobna rasa, z którą trzeba nauczyć się postępować.
Co istotne jednak, wysoka inteligencja nie jest przedstawiana jako dziedziczona genetycznie. Większość artykułów koncentruje się na problemie przeprowadzenia przez rodziców prawidłowej diagnozy – rozpoznaniu geniusza, a następnie
zastosowaniu odpowiedniej procedury wychowawczej. Można zatem sformułować
tezę, że w dyskursie poradników geniusz może urodzić się w każdej rodzinie, zadaniem rodziców natomiast jest odpowiednie rozpoznanie i skuteczne wychowanie dziecka zdolnego:
Genialne dziecko może pojawić się jak meteor w każdej rodzinie i rozbłysnąć talentem na dowolnym polu (…). Dziecko wzrasta w stymulującej atmosferze, ale nie jest zmuszane ani nawet
nakłaniane do nauki, uczy się z własnej i nieprzymuszonej woli i pędzi do przodu, a rodzice starają się za wszelką cenę dotrzymać geniuszowi kroku11.

Równocześnie poradniki zdają się obiecywać, że dzięki właściwemu wychowaniu każde dziecko osiągnąć może sukces. Nawet jeśli nie jest wybitnie zdolne, może rozwinąć drzemiące w nim talenty, a w przyszłości osiągnąć dzięki temu dobry
zawód i lepsze życie. Poradniki wiele miejsca poświęcają również konieczności
stworzenia dziecku optymalnych warunków do pracy. Opis postępowania z dzieckiem, które rodzice chcą wychować na małego geniusza, zawiera szczegółową listę
sposobów motywowania, karcenia i nagradzania, osadzoną w dyskursie psychologicznym.
Z wątkiem tym powiązany jest dyskurs ekonomiczny, obecny w artykułach,
gdzie zamiast o wychowaniu, mówi się o inwestycji w rozwój lub inwestycji
w przyszłość dziecka. Osiągnięcia małych geniuszy podlegają wycenie rynkowej.
W artykule Dziecięce wynalazki warte miliony! możemy przeczytać:
________________
11

Wunderkind, czyli dziecko z niespodzianką, 14.03.2013; http://kobieta.onet.pl/dziecko/maledziecko/wunderkind-czyli-dziecko-z-niespodzianka/hvmxf.
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Potencjał dzieci jest doskonale znany dorosłym, którzy działają na polu innowacyjności. Stąd
liczne projekty i konkursy skierowane do dzieci i młodzieży. Część z dziecięcych wynalazków
także w Polsce trafia do urzędu Patentowego. Jak czytamy na stronie www.innowacje2009.pl:
„Dziecięce pomysły często zaskakują swoją prostotą i niekonwencjonalnym podejściem do rozwiązania problemów, a szczególnie tych, które dotyczą życia codziennego (...)”12.

Wynalazki małych geniuszy podlegają zatem podobnej logice jak wynalazki dorosłych naukowców, co włącza do dyskursu wychowania małego geniusza, opartego
na idei nieskrępowanego rozwoju, element logiki rynku. Inwestycja w dziecko staje
się tym samym opłacalna.

Profesjonalizacja rodzicielstwa
Jak zauważa Franciszek Adamski, każdy typ rodziny można analizować w kontekście wewnątrzrodzinnym, a więc w aspekcie określonego modelu rodziny, na który
składają się wyobrażenie o małżeństwie, stosunki i powiązania wewnątrzmałżeńskie, relacje rodzice – dzieci, praca zarobkowa rodziców, potrzeby i dążenia kulturalne oraz uznawany system wartości (Adamski, 1991: 47-57). Niewątpliwie, aspekty te składają się na funkcjonujący społecznie, dominujący wizerunek rodziny oraz
rodziców, będący historycznie oraz kulturowo zmiennym konstruktem.
Model rodziny, jaki wyłania się z analizy dyskursu wychowania małego geniusza, należy niewątpliwie do średniej lub wyższej klasy społecznej, charakteryzującej
się wysokim kapitałem kulturowym. Rodzice są na tyle wszechstronnie wykształceni, aby rozwijać w dzieciach talent muzyczny czy plastyczny poprzez użycie różnego rodzaju technik malarskich, rozmawiać z nimi w języku obcym czy też wykonywać wspólnie proste eksperymenty chemiczne.
Rodzice przedstawieni w analizowanych artykułach sprawują nad dzieckiem
ciągłą opiekę, znajdując się tym samym poza kontekstem współczesnych przemian
mikro- i makroekonomicznych, warunkujących między innymi migracje zarobkowe czy też nowe strategie opieki nad dzieckiem. Jak wykazują badania z zakresu
pedagogiki i socjologii, współcześnie mamy do czynienia z powstawaniem szeregu
nowych strategii rodzicielstwa, co związane jest ze zwiększeniem widoczności
określonych zjawisk społeczno-kulturowych, zmianami charakteru relacji międzyludzkich, zarówno w przypadku związków formalnych, jak i nieformalnych, a także
zmianami w zakresie kultury pracy oraz wzrostem roli migracji (zob. Hondagneu________________
12

Dziecięce wynalazki warte miliony!, http://dzieci.pl/kat,1024265,title,Dzieciece-wynalazki-wartemiliony,wid,13224117,wiadomosc.html?_ticrsn=5&smgputicaid=612d68.
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-Sotelo, Avila, 1997; Jaźwińska, Okolski, 2001; Urbańska, 2010). Analizowane poradniki promują model rodziny nuklearnej, składającej się z dwojga rodziców
i dziecka, wokół którego koncentruje się całość ich oddziaływań.
W dyskursie wychowania małego geniusza mamy do czynienia z rezydencjalnym modelem opieki, realizowanej w sposób zbliżony do pracy zawodowej. Wyróżnia się przede wszystkim zjawisko profesjonalizacji rodzicielstwa, które, jak
zauważa Philippe Noens, polega na wytworzeniu potrzeby ciągłego rozwoju, zmierzającego do profesjonalizacji działań rodziców13. W dyskursie profesjonalizacji
rodzice czerpią z wiedzy ekspertów, dążąc do udoskonalenia swoich działań wychowawczych. Stają się również w pełni odpowiedzialni za szczęście, dobrostan
i rozwój swoich dzieci, w związku z czym znajdować powinni się w ciągłej czujności wobec nadarzających się szans i zagrożeń. Rodzicielstwo staje się relacją typu
„jeden na jeden”, zawiązywaną pomiędzy rodzicem oraz dzieckiem, które postrzegane jest jako człowiek mający potrzeby rozwojowe. Rodzicielstwo w takim ujęciu
zamyka się w pojedynczej relacji, w której nie uczestniczą inni aktorzy (członkowie
rodziny, szkoła, rówieśnicy)14. Stefan Ramaekers i Judith Suissa zwracają wręcz
uwagę, że o profesjonalizacji roli rodziców świadczą nowe formy językowe. W języku angielskim funkcjonuje czasownik to parent oraz powstały od niego rzeczownik parenting, co symbolicznie pokazuje, że bycie rodzicem staje się czynnością,
którą należy opanować, aby należycie wypełnić swoje obowiązki (Ramaekers,
Suissa, 2010). Warto zauważyć, że słowo to, jako zapożyczenie, funkcjonuje w języku polskim i używane jest na określenie czynności bycia rodzicem. Słowo partneting używane jest też często w odniesieniu do popularnych źródeł wiedzy – portali
internetowych (parenting.pl), czy blogów (blogi parentingowe).
W analizowanym materiale profesjonalizacja rodzicielstwa widoczna jest
przede wszystkim poprzez ujęcie całokształtu relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem w kategoriach efektywności oddziaływań wychowawczych. Wychowanie jest
tutaj zadaniem, które realizowane może być według określonego scenariusza w celu
osiągnięcia konkretnego celu, jakim jest sukces dziecka. Celowi temu podlega każdy aspekt wychowania dziecka: zabawa, spacer, nauka, relacje pomiędzy rodzicami
a dzieckiem.
________________
13

P. Noens, The Family as “Gathering”: Re-Visiting the Pedagogical Dimension of Parenting in View of the
Socio-Material Turn, Philosphy of Education Society in Great Britain, Annual Conference, New College
Annual Conference 2010;
http://www.philosophy-of-education.org/uploads/2014%20Conference/Papers/Noens.pdf (dostęp:
02.06.2014 r.).
14
Ibidem.
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Na podstawie analizowanych artykułów wysnuć można wniosek, że sukces
wychowawczy, który jest celem wychowania, może być wyłącznie rezultatem zastosowania procedur, które polecają poradniki.
(…) ważne jest, by znać zasady stworzone przez amerykańskiego psychologa: a) Entuzjazm,
b) Dobrana pora na naukę liczenia, c) Bezwzględny zakaz sprawdzania efektów, d) Zawsze kończymy, zanim maluch zacznie się nudzić, e) Po każdej „nauce” chwalimy maluszka (bez względu
na to, czy ma 2 tygodnie czy 2 lata). Metoda polega na systematycznym, częstym pokazywaniu
dzieciom kart, na których najpierw namalowane są kropki, potem cyfry i liczby15.

W dyskursie poradników rodzice skonfrontowani zostają z wiedzą specjalistyczną. W analizowanych portalach cała wiedza na temat wychowania małego
geniusza oparta jest bowiem na diagnostyce ekspertów. Idąc dalej, stwierdzić można, że staje się ona w całości polem działania zewnętrznych ekspertów, natomiast
usunięta z niego zostaje rodzina, której kompetencje są ignorowane. Rodzina zostaje wykluczona z procesu produkcji wiedzy na temat wychowania, a tym samym
z całego procesu.
Rodzice realizujący sprofesjonalizowany program wychowawczy muszą znaleźć złoty środek pomiędzy wsparciem emocjonalnym a racjonalnym kierowaniem
zachowaniami dziecka. Sprofesjonalizowane wsparcie dziecka, podobnie jak każda
inna czynność związana z wychowaniem, nie jest bezcelowe. Realizowane jest
w pełnym zakresie, przy równoczesnym poszanowaniu marginesu wolności
(i rozwoju) dziecka:
Pamiętaj o złotej zasadzie – odtwarzanie zabija twórczość! Spraw, by dziecko zawsze odczuwało Twoją obecność oraz gotowość do pomocy i jednocześnie wzbraniaj się przed kierowaniem
dzieckiem czy też podpowiadaniem mu rozwiązań, do chwili, gdy samo o to poprosi. Wspieraj
w samodzielnym dochodzeniu do celu, zachęcając do szukania nowych, nieznanych dróg.
Bądź przy tym cierpliwy i wyrozumiały. Może okazać się, że Twoje dziecko jest o wiele mądrzejsze, niż Ci się wydawało, i że niepotrzebnie wyręczałeś je w udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania16.

W dyskursie poradników emocjonalne relacje z dzieckiem podporządkowane
są celowi wychowania, w związku z tym należy je kontrolować. Zgodnie z przytoczonym fragmentem, rodzic nie może być po prostu obecny przy dziecku, musi to
robić w sposób przemyślany. W wychowaniu małego geniusza nawet najbardziej
________________
15
16

Jak nauczyć niemowlaka liczyć?, op. cit.
Jak wychować geniusza?, op. cit.
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spontaniczne zachowania stają się częścią technologii wychowania, w ramach której zachodzi zarządzanie emocjami.
W tym kontekście warto przytoczyć zjawisko unaukowienia relacji rodzic –
dziecko, wyróżnione przez Stefana Ramaekersa i Judith Suissę. Według nich,
współczesne rodzicielstwo naznaczone jest niepewnością i strachem przed odpowiedzialnością. Bycie rodzicem przedstawiane jest jako zadanie, do którego można
być dobrze lub źle przygotowanym (Ramaekers, Suissa, 2010). To przekłada się na
zoperacjonalizowanie wychowania w serię zadań, na których wypełnianiu można
się skoncentrować. Lęk przed byciem rodzicem staje się lękiem przed złym wypełnieniem zadania (Ramaekers, Suissa, 2010).
Wydaje się jednakże, że zaobserwowane przez badaczy zjawiska lęku i niepewności rodziców są nie tyle przyczyną, co skutkiem oddziaływań zewnętrznych,
związanych przede wszystkim z dyskursywnym konstruowaniem społeczeństwa
i technologiami siebie. Sprofesjonalizowane rodzicielstwo wpisuje się bowiem
w ciąg podobnych strategii retorycznych, ujawniających się również w innych
sferach życia, takich jak profesjonalizacja opieki czy profesjonalizacja macierzyństwa (zob. Charkiewicz, 2009; Urbańska, 2010).
Ważnym aspektem profesjonalizacji rodzicielstwa jest genderowe zróżnicowanie tego procesu. W analizowanych artykułach oboje rodzice zajmują się dzieckiem, co, zdawałoby się, przedstawiane jest wbrew stereotypowemu postrzeganiu
kobiet jako statystycznie częściej sprawujących opiekę. Głębsza analiza pokazuje
jednak, że nie jest to promowanie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami, a dyskurs poradników jest tylko pozornie genderowo neutralny. W dyskursie rodzicielstwa kulturowa rola kobiet zostaje raczej uniewidoczniona, co odzwierciedlone
zostaje w wyraźnym podziale ról wychowawczych. Mimo iż przekaz kierowany jest
do obojga rodziców, instrukcje dotyczące żywienia i pielęgnacji odnoszą się głównie do matek, na przykład:
O prawidłowy rozwój intelektualny warto zadbać już wtedy, kiedy dziecko rozwija się w łonie
matki, bo to właśnie wówczas następuje kształtowanie się układu nerwowego i mózgu. Całkowita ilość komórek nerwowych wytwarzana jest właśnie w życiu płodowym i jeśli nie będą one
używane – zanikną. Każdy z nas ma świadomość, że dzieci potrzebują zróżnicowanej diety,
bogatej w wiele różnych składników. Dlatego te wszystkie kwasy tłuszczowe i minerały, o których pisaliśmy, powinny znaleźć się już w diecie kobiet ciężarnych i później podczas karmienia maleństwa17.
________________
17

Dieta przyszłego geniusza, op. cit.
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To jeden w wielu przykładów pokazujących, że zgodnie z analizowanym materiałem to kobiety odpowiedzialne są za prawidłowy biologiczny rozwój małego
geniusza. Poprzez swoją rolę opiekuńczą włączone zostają w projekt rozwoju,
o którym mowa była wcześniej, stając się jego wykonawczyniami. Ich rolą jest zapewnienie odpowiednich warunków żywieniowych, pielęgnacji i opieki. Ojcowie
natomiast w analizowanych artykułach przedstawiani są głównie w kontekście
zabawy i nauki, co dodatkowo podkreśla przytaczanie ich tytułów naukowych,
zawodów oraz zainteresowań, które mogą dzielić z dzieckiem, na przykład:
Rodzice dziewczynki szybko zauważyli, że jest bystra, ale sądzili, że to dzięki wcześnie rozpoczętej
nauce czytania. Jednak gdy ojciec Heidi – wykładowca na Uniwersytecie w Southampton – dał jej
do rozwiązania test na inteligencję przygotowany dla dzieci, okazało się, że wyniki przekroczyły
dostępną skalę18.

Celowe zestawienie powyższych fragmentów pokazuje wyraźny podział zadań
wychowawczych pomiędzy kobietami i mężczyznami, pokrywający się ze znanym
kulturowym podziałem na sferę publiczną i prywatną, który opisuje Sherry Ortner.
Zgodnie z nim, role kobiet kulturowo przypisane są do sfery prywatnej, domowej,
związanej z pielęgnacją i opieką, role męskie są natomiast publiczne, wiążą się
z reprezentacją i głosem. Podział ten wywodzi się od dialektycznej opozycji pomiędzy naturą i kulturą, który w kontekście płci interpretowany jest jako przypisanie
kobiet do dzikiej, popędliwej natury, a w konsekwencji – do sfery domowej, prywatnej, mężczyzn natomiast do kultury i cywilizacji (Ortner, 1982). W analizowanym materiale podział ten jest wyraźnie widoczny poprzez przydzielanie matce
i ojcu odrębnych zdań w projekcie wychowania geniusza. Zadania kobiet dotyczą
zatem opieki, żywienia czy dbania o zdrowie i ciało dziecka, podczas gdy ojcowie
dbają o rozwój intelektualny oraz uczenie się dziecka podczas zabawy. Związane
być to może z silnie zaakcentowaną w polskich poradnikach i dyskursie eksperckim obecnością modelu rodziny opartego na schemacie Talcotta Parsonsa, przypisującym matce rolę ekspersyjno-integracyjną, ojcu natomiast instrumentalno-przystosowawczą (Parsons, 1969).
Kolejną kwestią związaną z podziałem ról są upomnienia, jakie dawane są rodzicom. Zarówno ojcom, jak i matkom zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo
przemęczania dziecka nadmiarem nauki i przenoszenia na nie własnych ambicji.
To jednak matki karcone są wprost za nieodpowiednie względem dziecka zachowanie. Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:
________________
18
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Kobiety mają pranie mózgu, wmówiono im, że mają być takie, a nie inne. Dziecko ma być najładniejsze, najzdrowsze i pierwsze z całej wsi siadać na nocnik. W wieku czterech lat chodzić na
angielski i origami, a w szkole mieć same piątki – pisze ledzeppelin3 na forum eDziecko.pl. –
W mediach wmawia się kobietom, że źle wychowują dzieci, za dużo lub za mało nagradzają, że je
za bardzo od siebie uzależniają, nie stosują metody Gordona (…). Tym samym pragną z dziecka
uczynić obiekt podziwu i dumy, bo wtedy spadnie na nie część splendoru: „Zobaczcie, wszystko
mu poświęciłam, ale za to jak wychowałam dziecko”19.

W przytoczonym tu fragmencie artykułu cytowana jest wypowiedź z forum internetowego, która służy autorce tekstu jako ilustracja tezy o nadmiernych ambicjach rodziców. Wyraźnie zarysowane jest rozróżnienie pomiędzy matkami a ekspertami wypowiadającymi się w mediach oraz, co zaskakujące, pomiędzy matkami
a ich dziećmi. Wyraźnie widoczny jest tutaj również wizerunek nadopiekuńczej
i zbyt ambitnej matki, która chce zrekompensować sobie poświęcenie dla dziecka,
sięgając po część jego sukcesu. Podobna teza pojawia się w kolejnym fragmencie:
To naturalne, że jesteś dumna z dokonań swojego dziecka. Kiedy w jednym miejscu znajduje się
kilka matek, atmosfera natychmiast gęstnieje i nieuchronnie pojawia się duch rywalizacji. W zależności od grupy, licytacja może dotyczyć zaangażowania i efektów albo zdystansowania i zwisa
pospolitego. – Pamiętam, jak pierwszy raz spotkałam się z żonami kolegów mojego męża z pracy
– wspomina Justyna, matka dwójki przedszkolaków (…). Odniosłam wrażenie, że te spięte mamy znalazły nową formę autoekspresji – definiowały siebie i swoje dokonania przez wybitne postępy swoich dzieci (…)20.

W przytoczonym fragmencie, podobnie jak we wcześniejszym, widoczny jest
wątek zarzutów wobec matek, które nadmiernie utożsamiają się z sukcesami swoich dzieci. Wydaje się, że oba cytaty w jasny sposób odnoszą się do diagnozowanego przez Sylwię Urbańską stereotypowego postrzegania kobiet jako rozchwianych
emocjonalnie oraz nawiązują do pojawiającego się w poradnikach wątku wyciszania emocji matek. Przykładanie specjalnej wagi do dyscyplinowania matek świadczyć może o powszechnym kulturowym przekonaniu, że negatywne emocje matki
są transmitowane na dziecko (Urbańska, 2010: 29).
Ciekawym wątkiem jest przypisywanie negatywnych cech rodzicielstwa specyfice kulturowej oraz tak zwanemu charakterowi narodowemu:
________________
19

J. Rokicka, Moje dziecko jest najlepsze!, 27.09.2011; http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79361,1030
3312,Moje_dziecko_jest_najlepsze_.html.
20
O. Długołęcka, A moje dziecko to, czyli niekończąca się licytacja matek, 20.07.2013; http://m.
edziecko.pl/edziecko/1,133498,11372901,A_moje_dziecko_to__czyli_niekonczaca_sie_licytacja.html.
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Polacy ponad wszystko pragną dziecka idealnego, to znaczy lepszego od innych (…). Doszukujemy się u innych dzieci wad, słabych punktów, próbujemy złapać na błędzie. Z czego wynika ta
obsesja porównywania, rywalizowania i deprecjonowania innych dzieci przez polskie matki i ojców? (…) Na pewno jako rodzice mamy kompleksy. Często wychowywaliśmy się w czasach
komunizmu, gdy wiele możliwości rozwoju, gadżetów, zajęć i podróży było dla nas nieosiągalnych. Nie zawsze mogliśmy uczyć się języków obcych, rzadko studiować za granicą, jeździć
na zagraniczne warsztaty. Dlatego chcemy sobie to zrekompensować przez napięty grafik zajęć
dodatkowych i sukcesy naszych dzieci, na które liczymy. W ten sposób sami czujemy się dowartościowani i spełniamy oczekiwania innych – czujemy się dobrymi rodzicami, gdy nasze
dziecko przyćmiewa innych21.

W tym wypadku dyscyplinowanie emocji rodziców osadzone jest w dyskursie
negatywnych stereotypów narodowych – kompleksów i braku życzliwości, które
przypisywane są Polakom. Ta surowa diagnoza jest częścią popularnego w naszym
kraju dyskursu piętnującego narodowe wady i przywary, w ramach którego Polacy
przedstawiani są jako narzekający i pochmurni. Tego typu dyskursy odwołują się
do kulturowej koncepcji narodu, w myśl której jego członków łączy wspólnota
krwi, tradycji, religii, a także wspólny charakter narodowy, wynikający albo z urodzenia, albo ze wspólnych dla całego narodu warunków społeczno-kulturowych.
W przytoczonym fragmencie te wspólne cechy wynikać mają z doświadczenia
komunizmu, które wytworzyło w rodzicach poczucie braku oraz kompleksy, które
starają się oni leczyć przy pomocy swoich dzieci.
Przytoczony fragment przywodzi również na myśl dyskursy transformacyjne
związane z ideą modernizacji, zakładającą unowocześnienie poprzez przyjęcie
modelu zachowań oraz modelu gospodarczego wzorowanego na państwach zachodnich.
Współczesne społeczeństwa zachodnie, zdawało by się, wyszły już poza dyskurs
transformacji. Dotyczy to również państw postsocjalistycznych, które włączone
w obieg globalnego kapitału przestały być wyłącznie imitatorami stylu życia oraz
ładu gospodarczego społeczeństw zachodnich. Dyskurs ten dawno już przestał
uwodzić oraz w wystarczający sposób tłumaczyć naszą rzeczywistość. Dlatego też
zaskakuje obecność w ramach dyskursu wychowania małego geniusza właśnie
elementów dyskursu modernizacyjnego, ujawniającego się w podkreśleniu procesu
ciągłego doskonalenia, rozwijania i unowocześniania, przy równoczesnym wytykaniu narodowego zacofania, sięgającego aż do poziomu rodziny. Tym razem
jednak to nie naród, ale rodzina musi się zmodernizować. Jest to wyraźne przeniesienie dyskursu instytucjonalnego oraz narodowego do sfery prywatnej.
________________
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Dyskurs wychowania małego geniusza jest ciekawym przykładem włączenia dyskursu należącego do sfery prywatnej – dotyczy on przecież rodziny – w obręb dyskursu publicznego, dotyczącego wizji rozwoju społeczeństwa, a w jego ramach –
rodziny. Technologia wychowania małego geniusza odzwierciedla konkretny sposób myślenia o społeczeństwie, stając się częścią dyskursu przedsiębiorczego Ja.
Jak zauważa Urlich Bröckling, dyskurs przedsiębiorczego Ja opiera się na Foucaultowskim modelu konstruowania podmiotowości, zgodnie z którym w procesie
tym na jednostkę oddziałuje szereg wewnętrznych i zewnętrznych czynników,
wśród których są między innymi formy poznania, strategie organizacyjne i technologie siebie, jak również wzajemne oddziaływania pomiędzy jednostkami. W procesie „genealogii upodmiotowienia” Foucault odtwarza konstruowanie podmiotu,
pytając, jakich rodzajów wiedzy użyto do mówienia o danym podmiocie oraz jakich technologii użyto, aby go ukształtować (Bröckling, 2005: 3).
Rekonstruując myśl Foucaulta, Bröckling zauważa, że sposób konstruowania
przedsiębiorczego Ja ujawnił się w tekstach ekonomicznych Szkoły Chicagowskiej
po 1945 roku i był nową formą racjonalności, opartej na konkurencyjności jako
ogólnym modelu ludzkiego działania w każdej sferze życia. Przekładając przedstawiane jako uniwersalne prawa ekonomiczne na jednostkę, w dyskursie tym konstruuje się podmiot jako przedsiębiorcę samego siebie: „Jednostka występuje tu
jako ekonomiczna instytucja, której egzystencja, podobnie jak działalność przedsiębiorstwa, uzależniona jest od wyborów spośród wielu możliwych opcji. Na cokolwiek on czy ona się nie zdecyduje, zawsze możliwa jest zmiana i wybór innego kursu
działania. Wychodząc z takich założeń, można przyjąć, iż jednostka zawsze będzie
kierować się swoimi upodobaniami. Przedsiębiorcze Ja to jednostka, która bezustannie podejmuje decyzje, homo oeconomicus, który w każdym momencie życia
zajmuje się alokacją rzadkich zasobów na konkurencyjne cele” (Bröckling, 2005: 3).
Wydaje się, że w analizowanym dyskursie mamy do czynienia z przeniesieniem logiki podmiotu przedsiębiorczego Ja na rodzinę, która dąży do maksymalizacji swoich korzyści w ramach rynku, na którym funkcjonuje. Rodzina dokonuje
w tym dyskursie szeregu zaplanowanych działań, oddziaływań wychowawczych,
które są inwestycją w projekt rozwoju dziecka. Rodzina jest zatem, mówiąc językiem Foucaulta, przedsiębiorcą samej siebie.
Ujęcie rodziny jako podmiotu przedsiębiorczego odsuwa na dalszy plan emocjonalną funkcję rodziny, czyniąc z niej raczej podmiot interesów. Charaktery-
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styczne jest, że w analizowanych artykułach, które stały się podstawą rekonstrukcji
dyskursu wychowania małego geniusza, nie padają słowa o wsparciu dziecka, miłości czy przyjemności spędzania razem z nim czasu. Wychowanie małego geniusza
jest procesem technologicznym, w którym nie ma miejsca na czynności niezwiązane
z osiągnięciem celu. Dziecko staje się tu, jak nazywa to Foucault, „kompetentną maszyną” (competence machine) (Bröckling, 2005: 3), a w przyszłości – przedsiębiorcą
samego siebie. Dzisiaj jednak, póki jest niesamodzielne oraz podatne na wpływ,
należy je rozwijać oraz dostosowywać do wymogów rynku.

Zakończenie
Analiza dyskursu wychowania małego geniusza zawartego w popularnych internetowych poradnikach dla rodziców ujawnia funkcjonujące społecznie wzory rodziny pojmowanej jako samozarządzająca się, racjonalna jednostka, kierująca się logiką inwestycji, w tym wypadku – wychowawczej.
Dyskurs geniusza, mimo iż wywodzi się z kręgu wysokiej kultury i sztuki,
współcześnie stał się powszechny i ogólnie dostępny. Sam geniusz natomiast już
dawno przestał być związany z niedostępną łaską o boskiej proweniencji, spotykającą
wyłącznie elity. Współczesny geniusz urodzić może się wszędzie, od kompetencji
jego rodziców należy natomiast rozpoznanie go oraz zapewnienie mu odpowiednich
warunków rozwoju i kapitału kulturowego. Z analizy dyskursu wychowania małego
geniusza wyraźnie wynika bowiem, że to jego rodzice muszą być zdyscyplinowani
na każdym polu, aby prawidłowo wypełniać powierzone im zadania. Nie mogą
popełnić błędu, gdyż oznacza to, iż zmarnują szansę na rozwój swojego dziecka.
W analizowanym dyskursie wyraźnie wyróżnia się zabieg profesjonalizacji rodzicielstwa, którego celem jest wychowanie dziecka wysokiej jakości. Rodzice pełnią tu jedynie rolę wykonawczą. W całkowicie skonstruowanym i kontrolowanym
świecie małego geniusza nie ma dla nich miejsca. Przestają uczestniczyć w budowaniu wiedzy na temat własnego rodzicielstwa. Wiedza ta natomiast zdominowana zostaje przez dyskurs ekspercki. Proces wychowania staje się zatem wyłącznie
polem działalności ekspertów, którzy produkują całość niezbędnej wiedzy na temat oddziaływań pedagogicznych.
W analizowanych portalach parentingowych dyskurs wychowania małego geniusza jest społecznie zdekontekstualizowany. Wynika z niego, że każda rodzina,
niezależnie od statusu społecznego, sytuacji prawnej oraz kryterium rezydencjal-
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ności, może zapewnić dziecku takie same warunki do rozwoju zdolności. Dyskurs
ten kierowany jest do wszystkich rodzin, każdej z nich stwarzając złudną nadzieję,
że może ona, przy pomocy opisanych metod, zapewnić swojemu dziecku lepszą
przyszłość. W tym celu rodzice muszą zastosować się do wskazówek ekspertów.
Jednakże przedstawione w analizowanym dyskursie, pozbawione kontekstów społecznych modele wychowana nie uwzględniają zróżnicowania rodzin, ich różnych
potencjałów i kapitałów społecznych.
Co więcej, złudna dostępność posiadania dziecka-geniusza jest uwodząca. Bazuje na zrozumiałej chęci do zapewnienia dziecku jak najlepszej przyszłości. Apelując do emocji, dyskurs ten równocześnie dyscyplinuje rodziców, przedstawiając
wychowanie jako uporządkowany proces technologiczny. W praktyce jednak rola
rodziców sprowadza się do wykonywania poleceń oraz nabywania kolejnych produktów edukacyjnych, które sprawią, że będą mogli oni aspirować do narzuconego
wzorca.
Przeanalizowany przeze mnie dyskurs wychowania małego geniusza w internetowych portalach dla rodziców – zanurzony w neoliberalnym rozumieniu pojęć
geniusza i talentu oraz odwołujący się do pojęć związanych z modernizacją, zmianą czy unowocześnieniem – jest przede wszystkim dyskursem indywidualnego
sukcesu rodziny, mierzonego wypełnieniem zadań wynikających z dokładnie zaplanowanego procesu wychowania. Zdefiniowany poprzez dyskursy biologicznej
odmienności, naukowości i profesjonalizacji, wydaje się próbą foucaultowskiego
ujarzmienia podmiotowości rodziny.
Podsumowując, warto też zauważyć, że dyskurs ten jest doskonałym przykładem na to, jak silnie instytucja rodziny powiązana jest z systemem społecznym,
a tym samym zależna od społecznych i kulturowych relacji władzy.

Literatura
Adamski F. (1991). Wychowanie w rodzinie. Kraków.
Allen D.E., Anderson P.F. (1994). Consumption and Social Stratification: Bourdieu's Distinction. „Advances in Consumer Research”, vol. 21.
Andrukowicz W. (2012), By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej.
Kraków 2012.
Bauman Z. (2007). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa 2007.
Bröckling U. (2003). Upłciowienie przedsiębiorczego Ja. „Distinktion”, nr 11, s. 7-25.
Charkiewicz E. (2009). Gender i opieka w reformie systemu ochrony zdrowia. Biblioteka On-Line Think
Tanku Feministycznego.

116

MONIKA POPOW

Dyrda B. (2000). Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych:
diagnoza i terapia. Kraków.
Fairclough N., Duszak A. (2008). Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki
i nauk społecznych. [W:] Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji
społecznej, red. N. Fairclough, A. Duszak. Kraków, s. 7-29.
Florida R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej, przeł. T. Krzyżanowski, M. Pękała. Warszawa.
Ghandi L. (2008). Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański. Poznań.
Harris D. (2013). Leisure and Higher Education. [W:] Routledge Handbook of Leisure Studies. Red.
T. Blackshaw. New York, s. 413-422.
Hondagneu-Sotelo P., Avila E. (1997). “I’m here, but I’m there”: The Meanings of Latina Transnational
Motherhood. „Gender & Society”, no. 11, s. 548-571.
Jaźwińska E., Okolski M. red. (2001). Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa.
Kasperski E. (2012). Romantyzm i poprzednicy. Wokół dyskursów prefundacyjnych. „Świat Testów.
Rocznik Słupski”, nr 10, s. 5-22.
Klus-Stańska D. (2008). Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych.
[W:] Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Red. E. Filipiak. Bydgoszcz,
s. 59-73.
Kosyra-Cieślak T. (2013). Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych. Warszawa.
L. Nochlin (2007). Dlaczego nie było wielkich artystek? „Unigender”, nr 1(3).
Limont W., Cieślikowska J., Jastrzębska D. red. (2012). Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa.
Michałowska D.A. (2013). Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne. Poznań.
Ortner S.B. (1982). Czy kobieta ma się tak do mężczyzny, jak „natura” do „kultury”? [W:] Nikt nie rodzi
się kobietą. Red. T. Hołówka. Warszawa, s. 112-141.
Parsons T. (1969). Struktura społeczna a osobowość, przeł. M. Tabin. Warszawa.
Ramaekers S., Suissa J. (2010). The Scientization of the Parent-Child Relationship. [W:] Negotiating
Childhood. Red. L. Hopkins [et al.]. Oxford, s. 179-191.
Rousseau J.J. (1955). Emil, czyli o wychowaniu, przeł. W. Husarski, t. 1-2. Wrocław.
Sancar C., Sancar M. (2012). Neoliberal Mechanisation of Education. „TOJET: The Turkish Journal of
Educational Technology”, vol. 11, no 3, s. 246-254.
Skórczewski D. (2010). Kilka myśli o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle. „Słupskie
Prace Filologiczne. Seria: Filologia Polska”, nr 8, s. 117-143.
Sztop-Rutkowska K. (2007). Meandry dialogu. Polacy i Żydzi w dyskursie prasowym międzywojennego
Białegostoku. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 2(3), s. 63-81.
Urbańska S. (2010). „Cała Polska liczy eurosieroty”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 61-88.
Urbańska S. (2010). Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza
dyskursów poradnika „Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku. Biblioteka On-Line Think Tanku Feministycznego.
Wagg S. red. (2005). Cricket and National Identity in the Postcolonial Age. New York.
Zierkiewicz E. (2011). Poradnik jako podręcznik życia. Krótka refleksja na temat historii gatunku.
[W:] Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy. Red. M. Chomczyńska-Rubacha.
Kraków, s. 109-129.

Rodzina jako podmiot przedsiębiorczy

117

Źródła internetowe:
Noens P., The Family as “Gathering”: Re-Visiting the Pedagogical Dimension of Parenting in View of the
Socio-Material Turn. Philosphy of Education Society in Grait Britain, Annual Conference, New
College Annual Conference 2010; http://www.philosophy-of-education.org/uploads/2014%20
Conference/Papers/Noens.pdf (dostęp: 2.06.2014 r.).
Onet Dziecko, Dzieci.pl i eDziecko.pl na czele, w dół Rodzice.pl i Dobramama.pl (TOP15 serwisów
parentingowych), Wirtualne Media, 16.05.2014 r.; http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/onetdziecko-dzieci-pl-i-edziecko-pl-na-czele-w-dol-rodzice-pl-i-dobramama-pl-top15-serwisowparentingowych (dostęp: 18.05.2014 r.).
Serwisy parentingowe w Polsce: zawartość serwisów, popularność wśród internautów, profil użytkowników. Polskie Badania Internetu, luty 2011; http://pbi.org.pl/raporty/Serwisy_parentingowe.pdf
(dostęp: 01.10.2014 r.).
Materiał empiryczny:
Artykuły z internetowych poradników dla rodziców: Onet Dziecko, Dzieci.pl oraz e-dziecko.pl z lat
2009-2013.

Family as Enterprising Subject – Critical Analysis
of the Infant Prodigy Discourse in Internet Portals for Parents
Summary
The aim of this paper is to analyse the infant prodigy discourse in popular Polish internet portals for
parents.
The infant prodigy is a well-established concept, historically derived from a concept of genius.
Contemporary it is gaining increasing popularity in educational discourse. It is broadly used in guidebooks for parents, kids products commercials, as well as in curricula and educational materials.
In terms of methodology I have used Critical Discourse Analysis. The overall objective of Critical
Discourse Analysis is to investigate the relation between texts, discourses and social structures, in
order to explain the ideological dominance of some suppressive discourses in society. I have followed
Norman Fairclough and Anna Duszak approach, considering CDA as analysis of rhetoric strategies,
involved in construction of dominating discourses, as well as identity construction processes.
In my paper I have identified few features characterizing the analysed discourse.
The first distinguished feature is rationality and application of the notion “progress”. The texts
promote development in all spheres of life, encouraging parents to take advantage of every opportunity they have to educate children.
The gifted child represented in the analysed material is pictured as active, curious and willing to
learn during every performed activity. He or she constantly develops supported by parents, who are
aware of the importance of progressing.
The infant prodigy discourse is influenced by medicalization and scientization. Scientific vocabulary, mostly related to medicine, psychology and neurology is used. A gifted child is presented as
biologically different from other children, that can be interpreted as discursive process of racialization.
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As far as parenthood is concerned, a phenomenon of professionalization may be distinguished.
As Philipe Noens put it “Parents are conceived as being in need of advice and expertise about childrearing, even to the extent that they are expected to professionalize themselves. Alongside this, parents
are addressed as being responsible for acting on their child’s behalf – this being, the child’s well-being,
happiness, optimal emotional development, and so on; words that point to the presence of the language of developmental psychology in the way we think and talk about childrearing”.
In the analysed material professionalization is manifested by recognition of a child and parent relationship in terms of the effectiveness of upbringing. Education is perceived as a task that can be
performed according to particular scenario in order to achieve specific objectives. Every aspect of
upbringing, including playing, walking, learning, and relationships between parents and a child, is
subjected to achieving the objectives.
Moreover, emotional relation between parents and a child should be controlled, so as not to undermine the process of upbringing. Parents are disciplined, and told to restrain their emotions and
ambition. This particularly relates to mothers, who are presented as emotionally unpredictable and
accused of treating their child’s successes as compensation.
A differentiation of male and female gender roles is identified. Mothers are presented as belonging in the private sphere. Their tasks are related to care and nutrition, while fathers are related to fun
and education.
Knowledge about upbringing is produced solely by experts. Parents become alienated from
knowledge about parenthood, and are expected to follow the directions given by experts.
The other identified feature is scientization of parent-child relation, which means conceptualizing
the relation in the framework of developmental psychology. The scientization of discourse leads to
creating a discursive representation of a good parenting, “aimed at ameliorating social, emotional and
developmental problems”.
Parents negative impact on upbringing is also related to national stereotypes and social transition
and modernization discourse. Parents are presented as influenced by the experience of communism,
and encouraged to change their behavior, and adapt to new reality.
A picture of a family, presented in the analyzed material, is defined by universal categories of quality of the appropriateness of parental choices and actions. It is a normative model of a nuclear middleclass family, taken out of social context, and does not including contemporary family models, such as
patchwork families, and new strategies of care related to migration or work intensification.
The family model represented in the infant prodigy discourse, as well as the preferred upbringing
model, may be related to the notion of self-entrepreneurship. The idea comes from Michel Foucault
theory and relates to the identity construction processes. Self-entrepreneurship means creating individual as self-responsible economic entity, making rational decisions considering his or her life. The
individual may be described as homo oeconomicus, guided by the logic of concurrency. Consequently,
a family presented in the analyzed material, tends to maximize its benefits within the market, and, for
this purpose, it performs the planned activities, perceived as investment opportunity.
The presented model of a family relationship neglects its emotional function. What is more, the
analyzed texts, which have become a basis for reconstruction of the infant prodigy discourse, do not
mention, emotional bonds or emotional security. Parenting is reduced to performing solely activates
related to achieving the planned goals. Following Foucault, it may be said that the analyzed discourse
of the infant prodigy, a gifted child becomes “a competence machine”, and, a succeeding entrepreneur
of the self.
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Podjęcie zasygnalizowanej w tytule problematyki wynika z chęci przybliżenia koncepcji szkoły promującej zdrowie i wskazania, jak istotne znacznie dla praktycznego wymiaru tego projektu mają przesłanki i założenia teoretyczne.

Kluczowe pojęcia dla koncepcji szkół promujących zdrowie
Zanim zostaną zaprezentowane założenia teoretyczne koncepcji szkoły promującej
zdrowie oraz ich wpływ na funkcjonowanie placówki, należy w pierwszej kolejności przybliżyć i omówić istotne dla niej pojęcia. Pierwsze z nich to zdrowie oraz
czynniki je warunkujące. Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie zdrowia.
Wynika to między innymi z istnienia szerokiego spektrum koncepcji pojmowania
zdrowia i choroby (por. Kasperek, 1999), a także, i chyba przede wszystkim, z wysoce subiektywnego pojmowania tegoż zagadnienia przez każdą jednostkę. Dla
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każdej osoby zdrowie można oznaczać zupełnie coś innego. Poniżej zostaną pokrótce omówione wybrane definicje.
W modelu biomedycznym zdrowie rozumiane jest jako brak choroby, dysfunkcji oraz zakłóceń w przebiegu procesów biologicznych w komórkach organizmu
(Kasperek, 1999: 14). W opozycji do powyższej pozostaje definicja zaproponowana
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która przez zdrowie rozumie „nie
tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego i społecznego” (Woynarowska, Sokołowska, 2000: 13). Ciekawą definicję, pozostającą w obrębie modelu socjomedycznego, proponuje Talcott Parsons, dla
którego zdrowie to stan, w którym jednostka przejawia umiejętności efektywnego
pełnienia ról społecznych oraz wykonywania zadań wyznaczonych jej w procesie
socjalizacji (Parsons, 1969: 68). Warto również wspomnieć o modelu salutogenezy
Aarona Antonovsky’ego, gdyż jest on obecnie wykorzystywany w działaniach promocji zdrowia. Zdrowie i choroba w tej perspektywie są krańcami jednego kontinuum. Jednostka zajmuje pewną pozycje pomiędzy biegunami „absolutnego zdrowia”
i „całkowitej choroby”. Jeśli buduje własne zasoby i potrafi skutecznie radzić sobie ze
stresem, to przesuwa się w stronę bieguna zdrowia (Woynarowska, 2007: 32-33).
Obecnie istnieje trend pojmowania zdrowia w ujęciu holistycznym, które traktuje jednostkę jako „całość” i „część całości”. W tej koncepcji wyróżnia się cztery
aspekty zdrowia, które są ze sobą wzajemnie powiązane.
• Zdrowie fizyczne – związane jest z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu, wszystkich jego układów i narządów.
• Zdrowie psychiczne – w obrębie którego wyróżnia się zdrowie umysłowe,
czyli zdolność do klarownego i logicznego myślenia, oraz zdrowie emocjonalne, tj. zdolność do rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób aprobowany społecznie, a także umiejętność radzenia sobie ze stresem, napięciami,
lękiem i depresją.
• Zdrowie społeczne – to przede wszystkim umiejętność nawiązywania oraz
podtrzymywania prawidłowych relacji interpersonalnych oraz pełnienia ról
społecznych.
• Zdrowie duchowe – jest trudne do zdefiniowania. Dla niektórych osób związane jest z wierzeniami i praktykami religijnymi, a dla innych wiąże się z życiowymi zasadami oraz sposobami utrzymywani wewnętrznego spokoju
(Woynarowska, 2007: 27-34).
Zdrowie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Dzieli się je na cztery zasadnicze grupy: styl życia (odpowiada w ok. 50% za zdrowie), środowisko fizyczne

Szkoły promujące zdrowie

121

i społeczne życia (ok. 20%), czynniki genetyczne (ok. 20%), służba zdrowia (ok.
10%). Wskazuje się, że największy wpływ na zdrowie ludzi mają czynniki społeczno-ekonomiczne (dochód, status społeczny, poziom wykształcenia, sytuacja
mieszkaniowa) (Woynarowska, Sokołowska, 2000: 14).
Drugie pojęcie, także istotne w podejmowanej problematyce, to zachowania
zdrowotne i styl życia. Zachowania zdrowotne to wszelkie działania lub ich zaniechanie, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na zdrowie człowieka.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie podstawowe kategorie: (1) zachowania prozdrowotne – sprzyjają zdrowiu, niosą ze sobą pozytywne działania, przyczyniają się do zachowywania i utrzymywania zdrowia, osiągania dobrej kondycji
fizycznej i psychicznej, przeciwdziałają zaburzeniom zdrowia oraz chorobom,
a także ułatwiają powrót do zdrowia w przypadku jego utraty; do zachowań prozdrowotnych zaliczamy m.in. podejmowanie aktywności fizycznej, unikanie używek, racjonalne odżywianie, adekwatne relacje interpersonalne, utrzymywanie
higieny osobistej oraz otoczenia itp.; (2) zachowania antyzdrowotne – zachowania
niesprzyjające zdrowiu, niosące negatywne działania, przyczyniają się do powstawania zaburzeń zdrowia, obniżenia samopoczucia, a także utrudniają powrót do
zdrowia w sytuacji jego utraty; do zachowań antyzdrowotnych zaliczamy m.in.
nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, nadmierne i nieuzasadnione zażywanie
lekarstw itp. (Kasperek, 1999: 30).
Styl życia jest pojęciem szerszym. Według Światowej Organizacji Zdrowia
termin ten oznacza „sposób życia oparty na wzajemnym związku pomiędzy warunkami życia w szerokim sensie a indywidualnymi wzorami zachowań zdeterminowanymi przez czynniki społeczno-kulturowe i cechy indywidualne” (Kasperek,
1999: 38). Jest to świadome zachowanie, które sprzyja poprawie, zachowaniu
i ochronie zdrowia.
Trzecim istotnym zagadnieniem dla omawianej koncepcji jest promocja
zdrowia. Jest to pojęcie wielowymiarowe i złożone. Poniżej zaprezentowano wybrane przykłady definicji, które wzajemnie się uzupełniają, akcentując różne
aspekty tegoż problemu. Promocję zdrowia można zatem rozumieć jako:
(1) „Proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem i jego
poprawę” (Majewicz, 2011: 123).
(2) „Jednolity proces działań zmierzających do poprawy i utrzymania ludzkiego zdrowia, który składa się z trzech ściśle związanych ze sobą elementów, tj. edukacji zdrowotnej, zapobieganiu chorobom i ochrony zdrowia, a wyrażany jest
przede wszystkim poprzez lokalną politykę zdrowotną” (Karski, 2007: 19).
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(3) „Połączenie edukacji zdrowotnej i prozdrowotnej polityki publicznej”
(Woynarowska, 2007: 131).
(4) „Połączenie działań edukacyjnych oraz różnego rodzaju wsparcia – środowiskowego, społecznego, ekonomicznego, prawnego i taktycznego – sprzyjających
zdrowiu” (Woynarowska, 2007: 131).
Pierwsza z wymienionych definicji – przyjęta na Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie w Kanadzie w roku 1986 – jest najczęściej cytowana w literaturze przedmiotu. Wynika to z faktu, iż wpisuje się ona w konwencję
socjoekologiczną, czego rezultatem jest pojmowanie promocji zdrowia jako działalności motywującej oraz utrzymującej procesy społeczne, które pozytywnie
wpływają na zdrowie, rozumiane jako wartość (Majewicz, 2011: 123).
Odwołując się do definicji promocji zdrowia zawartej w Karcie Ottawskiej,
można stwierdzić, iż jej głównym celem jest kontrolowanie i utrzymywanie własnego zdrowia przez jednostki. Cel ten można osiągnąć poprzez spełnienie uwarunkowań dobrego samopoczucia: (1) możliwości pełnego korzystania z praw i swobód
obywateli, (2) uzyskania odpowiedniego wykształcenia, (3) możliwości zatrudnienia,
(4) utrzymywania kondycji psychofizycznej stosownej do wieku i płci, (5) odpowiednich warunków pracy, (6) dobrych warunków mieszkalnych, (7) możliwości
komunikacji i łączności, (8) możliwości rozrywki, wypoczynku i regenerowania sił,
(9) możliwości oszczędzania (10) poczucia bezpieczeństwa, (11) odpowiedniego
odżywiania (Karski, 2007: 39).
Strategia działania w ramach promocji zdrowia obejmuje pięć wzajemnie powiązanych ze sobą obszarów działań:
(1) Budowanie prozdrowotnej polityki publicznej – decyzje polityczne rządu
wpływają na większość czynników warunkujących zdrowie. Mechanizmy prawne,
ekonomiczne i administracyjne winne są gwarantować równość w dostępie do
istotnych zasobów dla zdrowia, takich jak: żywność, ubranie, mieszkanie, satysfakcjonująca praca itp. W polityce publicznej zdrowie winno być traktowane jako
inwestycja społeczna. Ponadto, rząd powinien stwarzać odpowiednie warunki do
wdrażania koncepcji promocji zdrowia.
(2) Tworzenie środowisk wspierających zdrowie we wszystkich miejscach,
w których funkcjonują ludzie, a więc w domu, miejscu pracy, nauki, środowisku
lokalnym.
(3) Wzmacnianie działań społecznych – stwarzanie członkom danego środowiska możliwości uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i realizacji oraz ewaluacji działań na rzecz zdrowia. Ujmując to innymi słowy – uczenie społeczeństwa
odpowiedzialności za swoje zdrowie.
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(4) Rozwijanie umiejętności indywidualnych – poprzez edukację do zdrowia,
która winna obejmować umiejętności życiowe. Ukształtowanie ich pozwoli jednostkom na dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu i rozwojowi. Edukacja
do zdrowia powinna być realizowana zarówno w domu, szkole, miejscu pracy, jak
i w społeczności lokalnej.
(5) Reorientacja służby zdrowia – zakłada uwzględnienie, obok funkcji diagnostycznych oraz leczniczych, działań ukierunkowanych na pomoc jednostkom i całym społecznościom w identyfikowaniu i zaspakajaniu potrzeb związanych z zdrowiem (Woynarowska, 2007: 132-133).
W realizacji założeń promocji zdrowia zastosowano innowacyjne podejścia
i strategie. Należą do nich:
• Podejście siedliskowe – „siedlisko jest to miejsce, w którym ludzie korzystają
i kształtują środowisko oraz gdzie tworzą lub rozwiązują problemy związane
ze zdrowiem” (Woynarowska, 2007: 132). W teorii promocji zdrowia siedlisko jest utożsamiane z systemem społecznym. Obiektem interwencji w tym
ujęciu nie jest jednostka, a całe systemy społeczne. Podejście to daje możliwość utożsamienia się z własnym siedliskiem i podjęcia wspólnego wysiłku
w rozwiązywaniu problemu. Stanowisko to jest podstawą dwóch grup projektów: (1) projekty społeczności, np. zdrowe miasto, szkoła promująca
zdrowie, program zdrowia w zakładzie pracy; (2) systemy opieki zdrowotnej
promującej zdrowie, np. szpitale promujące zdrowie.
• Podejście „od ludzi do problemu” – stanowisko to wskazuje na dwa podstawowe kierunki działań w obrębie promocji zdrowia: środowiska i stylu życia.
Społeczność szkolna sama identyfikuje swoje potrzeby zdrowotne oraz trudności w tym zakresie, określa problemy priorytetowe i podejmuje działania,
aby je rozwiązać, korzystając z pomocy z zewnątrz.
• Podejście uczestniczące – w tym ujęciu instytucje i placówki nadrzędne podejmują próbę odpowiedzenia na pytanie: co ludzie mogą sami zrobić dla
swojego zdrowia i w czym możemy im pomóc? Innymi słowy, angażują jednostki w proces dbania o zdrowie indywidualne i społeczne.
• Strategia dokonywania zmian – efektywny proces zmian uwzględnia trzy zasadnicze etapy:
(1) inicjację – zaaprobowanie decyzji o dokonaniu zmiany oraz budowanie akceptacji i porozumienia dla jej wdrożenia;
(2) wdrażanie – realizacja innowacji poprzez wprowadzenie w życie opracowanego planu działania;
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(3) instytucjonalizację – wprowadzona innowacja z biegiem czasu przestaje
być postrzegana jako coś nowego, a nabiera charakteru rutynowej działalności.
• Demokratyzacja życia w szkole – jest jednym z podstawowych postulatów
Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dokonuje się ono przede
wszystkim poprzez:
(1) rozwój samorządności – uczniowie maja prawo oraz możliwość współdecydowania o swojej klasie, szkole, sobie i swoim zdrowiu;
(2) demokratyzację komunikowania się ludzi.
• Budowanie dialogu i współpracy poprzez wzajemne słuchanie się i wymianę
informacji, a także poprzez empatię oraz szacunek do innych (Woynarowska, Sokołowska, 2006: 131).
Następne pojęcie to edukacja zdrowotna. Powyżej omówione strategie działania i podejścia nie wynikają tylko z koncepcji promocji zdrowia. Zagadnienie to
jest silnie powiązane z pojęciem edukacji zdrowotnej. Edukację zdrowotną definiuje się jako: „całożyciowy proces uczenia się ludzi, jak żyć, aby: (1) zachować i doskonalić zdrowie własne oraz innych, (2) w przypadku wystąpienia choroby lub
niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać
jej negatywne skutki” (Woynarowska, 2007: 103).
Wyróżnia się trzy modele edukacji zdrowotnej:
(1) Model zorientowany na chorobę – głównym celem w tym ujęciu jest zapobieganie konkretnym chorobom.
(2) Model zorientowany na czynniki ryzyka – tutaj podejmowane działania
polegają na eliminowaniu czynników ryzyka w celu zapobiegania nie konkretnej
chorobie, a całej ich palecie.
(3) Model zorientowany na zdrowie – podkreśla pozytywny aspekt/wymiar
zdrowia, a nie tylko czynniki ryzyka. Głównym celem w tym modelu jest wzmacnianie potencjału zdrowia w trzech wymiarach funkcjonowania jednostki: społecznym, fizycznym oraz psychicznym. Charakteryzuje się holistycznym podejściem do zdrowia (Majewicz, 2011: 137).
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia pozostają ze sobą w ścisłym związku.
Ma on charakter hierarchiczny. Promocja zdrowia zajmuje pozycję nadrzędną
względem edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna jest niejako wpisana w promocję zdrowia. Nie ma bowiem możliwości podejmowania działania na rzecz
zdrowia bez umiejętności oraz kompetencji nabywanych w wyniku edukacji zdrowotnej (Majewicz, 2011: 121). Można powiedzieć, iż edukacja zdrowotna odnosi
się do procesu, w którym jednostki uczą się dbać o zdrowie własne, jak i społecz-
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ności, w której przyszło im funkcjonować (Syrek, Borzucka-Sitkiewicz, 2009: 206).
Natomiast promocja zdrowia odnosi się do działań ukierunkowanych na poszczególne systemy społeczne (Woynarowska, 2000: 423).
Promocja zdrowia jest często mylnie utożsamiana z kolejnym pojęciem, profilaktyką. Poniżej zaprezentowana jest tabela ukazująca różnice między działaniami
podejmowanymi w profilaktyce i w promocji zdrowia.
Tab. 1. Różnice między działaniami w profilaktyce chorób i promocji zdrowia (źródło: Woynarowska, 2007: 13)
Cecha

Działania w:
profilaktyce chorób

promocji zdrowia

choroba

zdrowie

uniknięcie choroby – zachowanie
obecnego stanu – status quo,
akcent na wybrane grupy populacji

zwiększenie potencjału zdrowia

Adresaci

zwłaszcza osoby o większym
ryzyku choroby

cała populacja w kontekście
całego życia

Wykonawcy

głównie resort zdrowia (działania
medyczne)

uczestnictwo społeczeństwa,
działania wielosektorowe

Punkt wyjścia

Cel

Profilaktyka jest zatem wszelkimi „działaniami podejmowanymi w celu zapobieganiu pojawienia się i/lub rozwojowi niepożądanych zachowań, stanów lub
zjawisk w danej społeczności. Istotą tych działań jest przeciwdziałanie zagrożeniom (w tym także chorobom, których wystąpienie lub nasilenie się jest w przyszłości prawdopodobne)” (Woynarowska, 2007: 127).
Wyróżnia się trzy poziomy/stopnie działań profilaktycznych
(1) Profilaktyka pierwszorzędowa (pierwotna) – obejmuje całą populację (lub
przynajmniej większą jej część). Głównym celem podejmowanych działań jest
uprzedzenie choroby lub zmniejszenie ryzyka jej rozwoju. W jej ramach stosuje się
działania:
(a) swoiste – zapobieganie konkretnej chorobie, np. szczepienia ochronne;
(b) nieswoiste – zapobieganie wielu chorobom, np. aktywność fizyczna, prawidłowa dieta, wypoczynek.
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Mieć dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne
ŻYĆ TWÓRCZO

aby

ZDROWIE
choroba
Zlikwidować, zahamować,
zmniejszyć skutki
aby
LECZYĆ CHOROBY
(terapia)

ZDROWIE
ZDROWIE
Utrzymać
status quo

ZDROWIE
ZDROWIE
Zwiększyć

aby
ZAPOBIEGAĆ CHOROBOM
(profilaktyka)

aby
PROMOWAĆ ZDROWIE
(doskonalić, tworzyć,
potęgować)

aby

Wiedzieć, rozumieć, umieć, chcieć
aby
EDUKACJA ZDROWOTNA
(kształcenie, nauczanie, wychowanie)

Rys. 1. Schemat powiązań między edukacją zdrowotną a terapią i profilaktyką oraz promocją zdrowia
(źródło: Woynarowska, 2007: 126)

(2) Profilaktyka drugorzędowa (wtórna) – jest skierowana do określonej grupy
populacji, w której występuje wyższy stopień ryzyka zaistnienia choroby. Celem
jest wczesne wykrycie choroby i odpowiednio wczesne wdrożenie leczenia. Na tym
poziomie stosuje się badania profilaktyczne, wśród których można wyróżnić trzy
zasadnicze grupy:
(a) testy przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży;
(b) profilaktyczne badania lekarskie rożnych grup zawodowych;
(c) inne badania profilaktyczne u osób dorosłych w celu wykrycia najczęstszych chorób, np. pomiar ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu w krwi.

Szkoły promujące zdrowie

127

(3) Profilaktyka trzeciorzędowa – obejmuje działania rehabilitacyjne, rewalidacyjne, reedukacyjne. Odbiorcami są osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne.
Na tym poziomie działań profilaktycznych głównym celem jest zapobieganie dalszym negatywnym skutkom chorób lub niepełnosprawności poprzez:
(a) przywrócenie lub zastąpienie uszkodzonych funkcji;
(b) pomoc w radzeniu sobie z chorobą oraz w zaakceptowaniu swego stanu;
(c) pomoc w utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej i fizycznej;
(d) zapobieganie izolacji społecznej, która może doprowadzić do wtórnego kalectwa (Woynarowska, 2007: 127-128).
Podobieństwa, różnice, a także zależności między powyższymi zagadnieniami
zostały przedstawione na rys. 1.

Szkoła Promująca Zdrowie – przesłanki i założenia
teoretyczne dla praktyki
Poniżej zostaną omówione teoretyczne aspekty koncepcji Szkoły Promującej
Zdrowie (SPZ) umożliwiające podjęcie praktyki w zakresie funkcjonowania szkoły
o wspomnianym profilu. Barbara Woynarowska i Maria Sokołowska, korzystając
z bogatego doświadczenia, wskazują pięć istotnych elementów niezbędnych w procesie tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie. Są to: ludzie, koncepcja (idea), strategia,
organizacja i model działania (Woynarowska, Sokołowska, 2000: 19). Zostaną one
poniżej pokrótce scharakteryzowane. W pierwszej jednak kolejności zostanie
przybliżona ogólna historia i idea Szkoły Promującej Zdrowie.

Rodowód powstania koncepcji
Historia powstania koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie rozpoczyna swój bieg
w latach 80. Była ona drugim z kolei przedsięwzięciem po Zdrowych Miastach
podjętym w ramach ruchu promocji zdrowia. Jej założenia teoretyczne opracowano
i rozpowszechniono w 1989 roku (Woynarowska, 1995: 16). Dwa lata później,
tj. w roku 1991, Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy) podjęła decyzję o wdrożeniu tego projektu, który początkowo nosił nazwę Zdrowa
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Szkoła, w życie. Jego realizację zaproponowano trzem krajom Europy Środkowo-Wschodniej – Polsce, Czechosłowacji oraz Węgrom (Woynarowska, 2000: 425).
W roku 1992 na mocy rozporządzeń trzech międzynarodowych organizacji:
Światowej Organizacji Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rady Europy
i Komisji Europejskiej, podjęto decyzję o powołaniu Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSPZ). Za jej działanie odpowiada Międzynarodowy Komitet
Planowania, który mieści się w Kopenhadze (w siedzibie WHO). W roku jej powołania w jej szeregi przyjęto siedem państw: Polskę, Belgię, Danię, Czechosłowację,
Grecję, Irlandię i Węgry. W roku 2005 należały do niej już 43 kraje. Podobne działania zaczęto wdrażać naiwnych kontynentach, np. w Ameryce Północnej czy Australii (Syrek, Borzucka-Sitkiewicz, 2009: 92).
W maju 1997 roku odbyła się I Konferencja Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Miała ona miejsce w Grecji. Podczas jej trwania przyjęto rezolucję,
która zatwierdzała tezę, iż „każde dziecko i młody człowiek ma prawo i powinien
mieć możliwość uczenia się w Szkole Promującej Zdrowie” (Woynarowska, 2000:
425).

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie
Idea Szkoły Promującej Zdrowie jest silnie powiązana z założeniami promocji
zdrowia. Na chwile obecną nie istnieje ogólna definicja Szkoły Promującej Zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia, Szkołę Promującą Zdrowie wyróżniają trzy główne cechy:
(1) Obecność edukacji zdrowotnej w obowiązkowym programie nauczania.
(2) Etos zdrowia w szkole; problem ten związany jest ukrytym programem
szkoły1, który uwzględnia: (a) środowisko fizyczne – czyste, bezpieczne i sprzyjające zdrowiu; (b) środowisko społeczne – właściwe relacje interpersonalne między
jednostkami wchodzącymi w skład społeczności szkolnej; (c) politykę, a także organizację szkoły, wspierające edukację zdrowotną.

________________
1

„Przez ukryty program szkoły rozumiemy wszystko to, czego uczy przebywanie w szkole, a nie nauczyciel” (Meigham, Barton, Walker, 1993: 71).
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(3) Współpraca z rodzicami i społecznością lokalną w celu wzmocnienia i utrwalenia wiadomości, których dziecko uczy się w szkole (Syrek, Borzucka-Sitkiewicz,
2009: 92).
W dokumentach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie z 1997 roku
czytamy, iż głównym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia
wszystkich członków społeczności szkolnej. By go zrealizować, szkoła powinna:
(1) tworzyć wspierające, bezpieczne i przede wszystkim sprzyjające zdrowiu środowisko społeczne oraz fizyczne; (2) umożliwiać swymi decyzjami i działaniami
wszystkim członkom społeczności szkolnej kontrolowanie i poprawianie stanu
swojego zdrowia; (3) dokonywać zmian w stronę demokratyzacji i dialogu w zarządzaniu szkołą, relacjach międzyludzkich, metodach nauczania i uczenia się
(Woynarowska, Sokołowska, 2000: 22).
Warto jednak nadmienić, iż mimo jasno określonych zasad tworzenia Szkół
Promujących Zdrowie, każdy kraj określa własne cele i tworzy własny model Szkoły Promującej Zdrowie. Wynika to z faktu, iż tworzenie takiego modelu jest wynikiem dialogu i porozumienia pomiędzy jego twórcami. Ponadto, zależy on od
uznawanych wartości oraz specyficznego kontekstu społecznego, w jakim jest tworzony, np. reformy systemu edukacji.
W Polsce przyjęto, iż projekt Szkoły Promującą Zdrowie będzie realizowany
w oparciu o podejście siedliskowe, w którym społeczność szkolna:
(1) Podejmuje działania, by poprawić swoje zdrowie i samopoczucie poprzez
zmianę zachowań prozdrowotnych oraz budowanie bezpiecznego i sprzyjającego
zdrowiu środowiska fizycznego i społecznego.
(2) Nabywa umiejętności pełniejszego i zdrowszego życia dzięki edukacji
zdrowotnej oraz osobistemu, społecznemu i zawodowemu rozwojowi.
(3) Zachęca społeczność lokalną (szczególnie rodziców) do podjęcia podobnych działań, czyniąc to poprzez dialog, partnerstwo i współdziałanie (Woynarowska, Sokołowska, 2001: 38).

Klienci szkoły
Ludzie to najistotniejsze ogniwo w tworzeniu koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Bez ich udziału, idea ta nie miałaby podstaw i szans na realizację, gdyż jednym
z kluczowych jej założeń jest wspomaganie rozwoju oraz umiejętności osobistych
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i społecznych jednostek (Syrek, Borzucka-Sitkiewicz, 2009: 100). Szkoła Promująca
Zdrowie wykracza w swych działaniach poza mury szkoły, przez co promowana
przez nią idea zdrowia znajduje szersze grono odbiorców, wśród których znajdują
się: rodzice uczniów, przedstawiciele władz i społeczności lokalnej oraz osoby
wspierające i nadzorujące pracę szkoły.

Strategia szkoły
Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie jest procesem często długotrwałym i wymagającym niejednokrotnie wykorzystywania nowych, niekonwencjonalnych
rozwiązań, a także wielu strategii. Woynarowska i Sokołowska wskazują sześć podejść/
strategii, które były wykorzystywane w praktyce Szkół Promujących Zdrowie. Są
to: podejście siedliskowe, podejście „od ludzi do problemu”, podejście uczestniczące, strategia dokonywania zmian, demokratyzacja życia w szkole oraz strategia
dialogu (Woynarowska, Sokołowska, 2001: 23-35). Zostały one bliżej przedstawione w części tekstu poświęconego zagadnieniu promocji zdrowia.

Organizacja i proces tworzenia szkoły
Jak już zostało wspomniane powyżej, proces tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie
jest długotrwały i wymaga zaangażowania wielu ludzi oraz podjęcia działań na
różnych poziomach organizacji. Wyróżnia się cztery poziomy: szkolny, wojewódzki, krajowy i międzynarodowy. Cechą wyróżniającą organizację ruchu Szkoły
Promującej Zdrowie jest budowanie sieci na wspomnianych poziomach, co tworzy
swoisty system wsparcia dla grup społecznych oraz jednostek i umożliwia wymianę informacji i doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań.
Sieć jest strukturą organizacji, w której nie ma określonej hierarchii. Obowiązują
w niej tymczasowe ustalenia dotyczące obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
specjalizacja wynika z zainteresowań i fachowości, natomiast procedury są w minimalnym stopniu sformalizowane (Syrek, Borzucka-Sitkiewicz, 2009: 100).
Poniżej przedstawiony jest rysunek ukazujący relacje pomiędzy poszczególnymi poziomami organizacji.
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Poziom szkolny
1. Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia – jest główną osobą odpowiadającą za realizację
projektu. Do jego zadań należy: pozyskiwanie członków do projektu wśród społeczności szkolnej i społeczności lokalnej, inicjowanie i koordynowanie działań z zakresu promocji zdrowia,
kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia, współudział w szerzeniu wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wśród pracowników szkoły, współpracowanie z zespołami wspierającymi działania szkoły (zespoły terenowe, wojewódzkie), rozwijanie własnych
umiejętności z zakresu promocji zdrowia.
Warto również w tym miejscu przytoczyć słowa Lesława Kulmatyckiego, który pisze, iż: „koordynator ds. promocji zdrowia w szkole powinien być świadomy tego, że dokonywanie zmian
jest swojego rodzaju wyzwaniem. Wyzwaniem w pierwszej kolejności skierowanym do samego
siebie, następnie inspirowaniem tych zmian w innych, aby sami stawali się autorami tych zmian
u siebie” (Kulmatycki, 1999: 7-13).
2. Szkolny zespół promocji zdrowia – w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup
społeczności szkolnej, a także rodzice i osoby z samorządu lokalnego. Zespół blisko współpracuje z koordynatorem. Każdy zespół ustala samodzielnie swoje reguły, zadania i organizacje
swojej pracy.

Poziom wojewódzki
1. Wojewódzki koordynator Szkół Promujących Zdrowie – jest powoływany przez kuratora
oświaty w porozumieniu z instytucjami i placówkami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zespołu wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie.
2. Wojewódzki zespół wspierający Szkoły Promujące Zdrowie – w jego skład wchodzą przedstawiciele resortu zdrowia i edukacji, a także inne resory i organizacje społeczne zarówno rządowe, jak i pozarządowe, pracujące na rzecz Szkół Promujących Zdrowie na danym terenie. Zespół działa na mocy porozumienia między kierownikami wspomnianych resortów i organizacji.
Współpracuje z krajowym koordynatorem i zespołem wspierającym.

Poziom krajowy
1. Krajowy koordynator ds. projektu Szkoła Promująca Zdrowie – równocześnie pełni funkcję
narodowego koordynatora w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
2. Zespół wspierający pracę szkół.
3. Rada programowa – w skład której wchodzą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych.

Poziom międzynarodowy
1. Międzynarodowy Komitet Planowania – został powołany przez Światowa Organizację Zdrowia, Radę Europy i Komisję Europejską.
Rys. 2. Szkoła Promująca Zdrowie na poszczególnych poziomach organizacji społecznej (źródło:
opracowanie własne na podstawie: Woynarowska, Sokołowska, 2000: 36-47; Syrek, Borzucka-Sitkiewicz, 2009: 101-103)
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Model (technologia) tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie
W Polsce tworzy się Szkoły Promujące Zdrowie w oparciu o strategię rozwiązywania problemów, którą zweryfikowano w czasie trwania projektu w latach 1992-1995. Model ten obejmuje pięć etapów. Ilustruje to tabela nr 2.
Tab. 2. Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie (źródło: Woynarowska, Sokołowska, 2006: 32)
Przygotowanie
1. Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SPZ w społeczności szkolnej.
2. Propagowanie idei SPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej.
3. Pozyskiwanie uczestników i sojuszników. Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia.
4. Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.
Diagnoza stanu wyjściowego
1. Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów, ludzi, warunków funkcjonowania szkoły
itd.
2. Analiza tych danych.
3. Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.
Budowanie planu działań i ich ewaluacja
1.
2.
3.
4.

Wybór problemu/ów priorytetowego/ych.
Określenie przyczyn tych problemów i sposobów usunięcia tych przyczyn.
Ustalenie celów.
Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.
Działania

1. Realizacja planu, monitorowanie działań (ewaluacja procesu) oraz dokonywanie niezbędnych
korekt dla osiągnięcia celu.
Ewaluacja wyników działań
1. Ewaluacja końcowa – sprawdzenie, czy osiągnięto cel.

Zakończenie
Najważniejszym elementem odróżniającym koncepcję SPZ od innych dotychczasowych działań podejmowanych w ramach ruch na rzecz zdrowia jest to, iż wykracza ona swym programem poza obręb szkoły, tj. nawiązuje bliską współpracę
z rodzicami oraz społecznością lokalną w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz ich zapobieganiu.
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Koncepcja SPZ oraz zasady jej tworzenia zostały klarownie opracowane, wyznaczając kierunek zmian funkcjonowania szkół. Mimo szczegółowych wytycznych,
pozostawiono w tym modelu przestrzeń na interpretację celów i zdań stawianych
w ramach promocji zdrowia, co sprawia, iż w każdym kraju, a w nim w każdej szkole, istnieje możliwość tworzenia własnej wizji SPZ i zmierzania do niej. Taki stan
rzeczy wynika również z faktu, iż proponowany model jest wynikiem dialogu,
współpracy oraz porozumienia pomiędzy jego twórcami. Ponadto, zależy on od
uznawanych wartości i specyficznego kontekstu społecznego, w jakim jest tworzony, np. reforma systemu edukacji, zmiana systemu politycznego itp.
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Health Promoting Schools. Theoretical Indications
and Assumption for Practical Activities
Summary
The purpose of this article is to bring the concept, history and organization of schools to promote
health. The author in his considerations indicates how much important for the practical dimension of
the project rationale and theoretical assumptions.
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The idea of promoting school health is strongly associated with the assumptions of health promotion. At the moment there is no general definition of health promoting school. According to the
World Health Organization (WHO) to promote school health are distinguished by three main features:
• the presence of health of education in the compulsory curriculum,
• school health ethos, this problem is related to the hidden school program, which takes into account: (1) physical environment (clean, safe and conducive to health, (2) social environment
(appropriate interpersonal relationships between entities forming part of the school community, (3) policy and school organization in support of health education,
• cooperation with parents and the local community in order to strengthen and reinforce the
messages, which your child learns in school.
In the documents of European Network of Health Promoting Schools in 1997, it is said that the
main objective of Promoting School Health is a healthy lifestyle for all members of the school community to achieve: (1) the school should create a secure and above all supportive social environment for health and physical development, (2) make decisions and actions of all members of the
school community leading to control and improve the condition of your health, (3) make changes
toward democratization and dialogue in the management of the school, relationship, methods of
teaching and learning.
However, it is noted that in spite of the clear definition of health promoting schools, each country determines its own objectives and creates its own model to promotes school health, this is due to
the fact that the creation of such model is the result of dialogue and agreement between its creators. In
addition, it depends on the considered values and the specific social contest in which it is created, for
example the reform of the education system. In Poland it is assumed that health promotion school
project will be implemented on the basis of habitat.
The process of creating health promoting schools is long and requires the involvement of many
people and is taking actions at different levels of the organization. There are four levels: school, district, national and international. The distinguishing feature of traffic organization promoting school
health is to build on these levels, which creates a kind of support system for groups and individuals
and allows the exchange of information or experience and to take joint action.
The network is a structure of the organization, which does not have the specified hierarchy, in its
provisional findings concerning the duties, powers and responsibilities and the specialization according to interests and expertise. Procedures are minimally formalized.
The most important distinctive feature the concept of health promoting schools from other existing activities undertaken under the movement for health is that it extends its program outside school
– establishes close cooperation with parents and the local community in order to solve health problems and their prevention.
The concept of promoting school health and the principles of its creation have been clearly
drawn up, specifying the direction of changes in the functioning of schools. Although specific guidelines were left in this model space for interoperation purposes and sentences placed on the framework
for health promotion, which means that in every country and in every school has ability to create
their own vision of promoting school health and tend to it.
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The primary aim of the article is a discussion on the youth's orientation in
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research subject raised in this article is to show the image of the today’s
youths from the perspective of peers by the designation of some aspects,
especially social orientations, that are being only fragments of the necessary conditions to seize the situation of young people.

Wprowadzenie
Zjawiska socjokulturowe, których podłoże stanowi jakość relacji między jednostką
a teraźniejszą rzeczywistością społeczno-kulturowa, kreowane są w znacznej mierze przez aktualnie panujące warunki środowiskowe. Niniejszy dyskurs zależny jest
od specyfiki czasów płynnej nowoczesności (zob. Bauman, 2006), których głównym kreatorem stały się procesy globalizacyjne. Egzystencja w zaistniałej rzeczywistości społeczno-kulturowej jawi się jako ciąg nieskończonych zmian generowanych przez postępujące procesy związane z nurtem globalizacji. Uchwycenie istoty
globalizacji, wyznaczającej kondycję współczesnego świata, jest podstawowym
warunkiem zrozumienia szeregu trudności stojących przed jednostką zmagającą
się niejednokrotnie z dylematami współczesności.
Procesy, które holistycznie kreują zjawisko globalnej ekumeny (zob. Hannerz,
2006) społeczno-kulturowej, wymagają ujmowania ich przez pryzmat kategorii
zmiany, rozumianej jako brak stabilizacji, konieczność ciągłego dostosowywania
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się do wymogów „rozpędzonego” świata, mobilność i gotowość do podejmowania
nowych wyzwań. Konieczność permanentnej, wymuszonej zmiany niesie za sobą
niepewność, brak stałego odniesienia, co skutkuje lękiem i bezradnością wobec
wyzwań ponowoczesności (zob. Giddens, 2010). Zaistniała współcześnie otwartość
na zmianę prowadzi do zaniku rutyny, przewidywalności i powtarzalności. Odzwierciedla się to w jakości relacji międzyludzkich oraz relacji Ja – świat.
Przedstawiona powyżej płynnonowoczesna retoryka jest szczególnie obecna
w dyskursie nad sytuacją współczesnej młodzieży. Relacje jednostki z rzeczywistością społeczno-kulturową intensyfikują się w okresie adolescencji, kiedy to młodzież świadomie podejmuje refleksję nad swoim miejscem w systemie społecznym
w ramach realizacji szeregu tożsamościowych zadań rozwojowych. Głos młodego
pokolenia stanowić może prognostyk przyszłych kierunków rozwoju współczesnych zjawisk socjokulturowych. Z uwagi na podjęte rozważania teoretyczno-empiryczne należy również podkreślić, iż dążenie do podmiotowości intensywnie
rozwija się w okresie adolescencji za sprawą przebudowy struktury Ja, która następuje głównie w zderzeniu własnej podmiotowości z realizacją zadań społecznych,
kontaktach z rówieśnikami oraz relacjach z rodzicami. Podmiotowość młodzieży
przekłada się bowiem na postrzeganie siebie oraz innych w nawiązaniu do grupy
rówieśniczej. Zatem analiza autoprezentacji młodego pokolenia w kontekście relacji
jednostka – społeczeństwo jest szczególnie istotna z wielu wskazanych powyżej
względów. Niniejszy artykuł stanowi refleksję teoretyczno-empiryczną na ten temat1.

Powiązania jednostki ze społeczeństwem.
Rozważania na temat teorii podmiotowości
Istotnym elementem partycypacji jednostek w życiu społeczno-kulturowym jest
jakość relacji pomiędzy indywidualnymi dążeniami a potrzebami grup społecznych, które wyznaczają postrzeganie innych. Uczestnictwo w świecie społecznym
sprawia, iż funkcjonowanie podmiotów go kształtujących jawi się w sposób dualistyczny, bowiem z jednej strony ludzie zorientowani są na realizację indywidualnych celów, z drugiej natomiast zobowiązani są do wypełniania zadań służących
interesom życia społecznego, które wszyscy współtworzymy. Jednostkowa aktyw________________
1

Zaprezentowane w niniejszym artykule rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych
stanowią fragment rozprawy doktorskiej pt. Obraz współczesnej młodzieży postrzegany z perspektywy
rówieśników napisanej przez autorkę pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej
w 2013 roku.
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ność wpływa na kształt struktury społecznej, jak też struktura społeczna rzutuje na
jednostkową aktywność. Niniejsze założenia, będące podstawą teorii strukturacji
A. Giddensa (2003), stanowią jeden z głównych elementów dyskursu o relacjach
jednostki ze społeczeństwem, będących siłami determinującymi jakość partycypacji w zastanej rzeczywistości społeczno-kulturowej.
Układem relacji pomiędzy jednostkowym działaniem a jakością struktur społecznych (równocześnie pomiędzy tożsamością osobową a społeczną) zajmuje się
również społeczna teoria podmiotowości. Podmiotowość zakłada „istotny, aktywny
wpływ działań ludzkich na kształt struktury społecznej” – jak podkreśla Piotr
Sztompka (1998: 13). Taki sposób ujmowania zagadnienia zakłada wzajemną relacyjność działań i struktur, co każe odrzucić przeciwstawność czynników obiektywnych i subiektywnych, a nakazuje traktować je łącznie, jako splot nieukierunkowanych powiązań przyczyn i skutków. Niniejsze ujęcie prezentowanej problematyki
odrzuca jednoznaczny wpływ czynników mikrosocjologocznych, których reprezentantem są działania, na czynniki makrosocjologiczne, odzwierciedlające charakter struktur społecznych. Można zatem mówić o wzajemnym oddziaływaniu tychże
czynników.
Egzemplifikacją takiego sposobu rozumienia relacji działanie – struktura jest
dialektyczna teoria podmiotowości rozwinięta przez P. Sztompkę. Jej podstawowym założeniem jest „wzajemny wpływ działań i struktur” (Sztompka, 1998: 20-21),
co prowadzi do odrzucenia determinizmu, kładącego nacisk na zewnętrzne czynniki. Związki pomiędzy działaniem a strukturą przybierają postać historycznego
procesu osadzonego w konkretnych realiach czasoprzestrzennych. Proces ten ma
charakter cykliczny. Podkreślone zostaje tu znaczenie aktywności ludzkiej, która
ma właściwości strukturotwórcze. Dialektyczna teoria podmiotowości zakłada, iż
„podmiot działający, który tworzy lub przekształca struktury społeczne, ma sam
charakter społeczny” (Sztompka, 1998: 21). Sztompka uzasadnia tę tezę poprzez
podkreślenie, iż przekształcanie struktur odbywa się zazwyczaj przez grupy społeczne, oraz fakt, iż działania te wymagają uzyskania akceptacji społecznej. Badacz
zaznacza również, iż jednostkowe działania zawsze uwikłane są w kontekst struktury społecznej. Esencją dialektycznej teorii podmiotowości Sztompki jest założenie,
iż podmiotowość stanowi „istotne kryterium postępu społecznego – podstawowy
wymiar emancypacji człowieka” (Sztompka, 1998: 25).
Dialektyczna teoria podmiotowości wskazuje na istotność działania jednostek,
które jest ujmowane w stosunku do struktury społecznej. Autor teorii podkreśla
„strukturotwórczą, kreatywną rolę działań ludzkich” (Sztompka, 1998: 13), która
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odrzuca dotychczasowy pogląd nauk humanistycznych o nadrzędności struktur
społecznych wobec działania jednostkowego. Sztompka rozumie „podmiotowość
jednostek, klas, mas, ruchów społecznych jako zdolność (dysponowanie środkami,
umiejętnościami, motywacjami) do wywierania wpływu na kształt struktury społecznej lub podmiotowość społeczeństwa – rozumianą jako podatność struktur społecznych na tego rodzaju wpływy (ich plastyczność, reformowalność)” (Sztompka,
1998: 13). Autor dialektycznej teorii podmiotowości rozwinął ją na podstawie analiz
szeregu dotychczas sformułowanych koncepcji traktujących o podmiotowości,
przedstawiając siedem założeń, które zaprezentuję poniżej (zob. Sztompka, 1998).
Pierwsza teza dotyczy wzajemnego, obustronnego wpływu działań i struktur,
co wskazuje na odrzucenie determinizmu, mówiącego o wpływie warunków zewnętrznych na działania, oraz fatalizmu, czyli odgórnie ustalonych zdarzeń, na
które jednostka ludzka nie ma wpływu. Z tego wynika kolejne założenie dialektycznej teorii podmiotowości, które w miejsce determinizmu i fatalizmu odwołuje
się do aktywizmu, czyli wpływu aktywności ludzkiej na charakter struktur społecznych. Związek działanie – struktura przybiera postać procesualną, usytuowaną
w konkretnym czasie historycznym. Aktywny podmiot, podejmujący działania,
przekształcający struktury społeczne, samodzielnie osiąga wymiar społeczny.
Sztompka uzasadnia niniejszą tezę, zauważając, iż znaczące historyczne wydarzenia,
będące skutkiem działań wybitnych jednostek, mogły mieć miejsce jedynie za sprawą
grupy społecznej, którą mobilizowała do działania owa wybitna jednostka. Innym
jeszcze argumentem przytaczanym przez autora dialektycznej teorii podmiotowości jest uwaga o zależności kondycji podmiotu od miejsca w strukturze społecznej.
Kolejnym założeniem dialektycznej koncepcji podmiotowości jest istotność
warunków społecznych, mających wpływ na kreowanie stopnia możliwości podejmowania działań jednostkowych. Kolejna teza mówi o istotności działań niezaplanowanych, spontanicznych, będących motorem napędowym wszelkich zmian
strukturalnych. Ostatnie założenie przedstawianej koncepcji to ujmowanie podmiotowości jako „istotnego kryterium postępu społecznego – podstawowego wymiaru emancypacji człowieka” (Sztompka, 1998: 25).
Zagadnienie podmiotowości, według koncepcji P. Sztompki, ujmuje tę kategorię
poprzez wpływ jednostkowego działania na struktury społeczne, ukazując szereg
sprzeczności i niejasności tkwiących w polu znaczeniowym niniejszego pojęcia. Poprzez zestawienie wymienionych przeciwieństw (determinizm – fatalizm) w obrębie
jednej, zwartej teorii, uwidacznia się wieloznaczność natury pojęcia „podmiotowość”, co czyni omawianą teorię szczególnie cenną i rzuca jasne światło na podjętą
problematykę.
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Psychologiczny wymiar podmiotowości rozwinął Janusz Reykowski, odnosząc
się do kategorii aktywności podmiotowej, którą definiuje on jako „aktywność kierowaną przez cele wybrane lub wytworzone przez sam podmiot” (Reykowski, 1998:
199). Podmiotowość ujmowana jest jako możliwość kreowania własnego życia przy
sprowadzaniu do minimum wpływu czynników zewnętrznych, a skupianiu się na
osobistej motywacji, własnych możliwościach oraz wewnętrznej potrzebie. Wewnętrzne, realne przekonanie o stopniu wpływu na własne losy, kształtowane już
od dzieciństwa, zależne w dużej mierze od grupy społecznej, w której partycypuje
jednostka, należy odróżnić od pożądanego stopnia wpływowości. Sytuacja, w której
„poziom wpływu jest zgodny z osobistym standardem” (Reykowski, 1998: 200),
daje jednostkom poczucie podmiotowości. Stopień poczucia wpływu jest znaczący
dla kształtowania własnej tożsamości, bowiem – jak wyjaśnia J. Reykowski – „atrybucje efektów do siebie jako sprawcy stanowią podstawę powstawania przeświadczenia o sobie samym jako o istocie, która zdolna jest wywierać zamierzony wpływ
na otoczenie, a tym samym posiadać zdolność do podmiotowej nad nim kontroli;
przeświadczenia takie stają się składnikiem własnej tożsamości. Innymi słowy,
integralnym składnikiem własnego Ja jest ujęcie siebie jako podmiotu, czyli dyspozycyjne poczucie podmiotowości” (Reykowski, 1998: 200-201). Dyspozycyjne poczucie podmiotowości to kategoria indywidualna, która zależna jest od: wiodącego
obszaru życia realizacji podmiotowości, zasięgu, wpływu i wykształcenia. Mając na
uwadze dychotomię między postrzeganym a pożądanym poziomu wpływu, autor
wprowadził pojęcie „dążenia do podmiotowości”, które zdefiniował jako „aspiracje
do tego, aby uzyskać obiektywne możliwości kontrolowania własnego losu i wpływania na otoczenie” (Reykowski, 1998: 201). Owa chęć zwiększenia wpływu na
własne losy, przy ograniczaniu znaczenia czynników zewnętrznych, stanowi cechę
charakterystyczną okresu adolescencji, kiedy to dążenie do podmiotowości jest
szczególnie intensywne. Następuje wówczas „wyodrębnienie siebie jako samodzielnej istoty o własnych przekonaniach i specyficznych dążeniach” (Reykowski, 1998:
202). Poczucie bezradności, pokora, pasywne podporządkowanie, poczucie uzależnienia – wszystko to potęguje ograniczenie poczucia podmiotowości.
Dążenie do podmiotowości2, pomimo różnorodnej intensywności, cechuje
wszystkich ludzi, co wywołuje szereg konfliktów na tym polu. Pierwszy z nich dotyczy faktu, iż indywidualne dążenie do podmiotowości realizuje się w zbiorowości
społecznej, co rodzi niebezpieczeństwo zderzenia się z innymi jednostkowymi
________________
2

Zwarty przegląd koncepcji dotyczących problematyki podmiotowości w świetle różnych nauk społecznych przedstawiony został w: Cichocki, 2003.
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motywacjami i działaniami będącymi w obszarze podmiotowości innych. Konflikt
ten jest wyraźnie widoczny w relacjach dziecko – dorosły lub w kontaktach międzyrówieśniczych, gdzie każda ze stron dąży do realizacji swoich podmiotowych
celów. Ograniczenie własnej podmiotowości wynika często z konieczności realizacji zadań społecznych, które nierzadko stoją w opozycji do dążeń indywidualnych.
Drugi rodzaj konfliktów wokół podmiotowości ma swoje źródło w przeciwstawnych dążeniach wewnętrznych jednostki: dążeniu do podmiotowości oraz dążeniu
do uzależnienia się, które stanowią naturalną cechę charakterystyczną człowieka.

Indywidualizm/kolektywizm jako postawy obrazujące
stosunek jednostki do świata społecznego
Interesującą propozycję ujmowania relacji jednostka – społeczeństwo wysnuł J. Reykowski, który posługiwał się terminami indywidualizm i kolektywizm. W świetle
podjętej problematyki, warto podjąć refleksję nad tymi orientacjami normatywnymi, które obrazują jednostkowe tendencje normatywne, jak również stosunek jednostki do świata społecznego. Według J. Reykowskiego, „ujęcie indywidualistyczne
zakłada, że świat społeczny to zbiór odrębnych indywiduów, samodzielnie starających się o znalezienie optymalnych dla siebie form i warunków życia (…). Człowiek definiuje samego siebie jako wyodrębnioną jednostkę, której tożsamość zasadza się na ostrym rozróżnieniu Ja – inni” (Reykowski, Skarżyńska, Ziółkowski,
1990: 17).
Dokonując charakterystyki pojęcia indywidualizmu, Reykowski wymienia następujące wartości: „autonomia jednostki, niezależność emocjonalna, osobista inicjatywa, prywatność, wyraźna świadomość swojego ja (…). Jednostka sama odpowiada za siebie, sama określa, co jest dla niej dobre lub złe, względnie w innej
interpretacji, sama rozpoznaje dobro i zło” (Reykowski, 1999: 25). Z drugiej jednak
strony, czasy późnej nowoczesności ograniczają niezależność jednostek i ich poczucie kontroli nad biegiem zdarzeń życiowych. „W zaawansowanej nowoczesności
indywidualizacja realizuje się w ramowych warunkach takiego procesu uspołecznienia, który w coraz większym stopniu uniemożliwia usamodzielnienie się: jednostka jest wprawdzie uwolniona od tradycyjnych więzi i źródeł zabezpieczenia
bytu, musi za to wypełniać nakazy rynku pracy i wieść egzystencję konsumenta,
podlegając odnośnym standaryzacjom i mechanizmom kontroli. Zamiast tradycyjnych więzi i form społecznych (klasa społeczna, rodzina nuklearna), występują
wtórne instancje i instytucje, które wpływają na życiorys jednostki i czynią z niego
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– wbrew indywidualnej dyspozycji, która urzeczywistnia się jako forma świadomości
– igraszkę mód, stosunków, koniunktur i rynków” – pisze Urlich Beck (2002: 197).
Z kolei kolektywizm zakłada, że: „jednostka nie jest bytem odrębnym, lecz częścią większej społecznej całości. Świat społeczny ujmowany jest jako układ stosunków między pewnymi społecznymi całościami (…). Tożsamość jednostki ujmowana jest w kategoriach przynależności grupowej. Jej tożsamość społeczna odgrywa
rolę decydującą w określaniu siebie samej, granice Ja – my są nieostre, natomiast
ostro zaznaczone są granice swój – obcy (my – oni). Rozwój orientacji normatywnych indywidualistycznych bądź kolektywistycznych wynika z rodzaju ukształtowanej tożsamości: osobistej lub społecznej. Jednakże oba te typy tożsamościowe są
zrównoważone tak, aby jednostka przejawiała odpowiednie proporcje między chęcią upodabniania się do innych a chęcią odróżniania się od innych” (Reykowski,
Skarżyńska, Ziółkowski, 1990: 18).

Sprawczość/wspólnotowość jako wymiary
spostrzegania społecznego
Obie siły, zarówno podmiot, jak też struktura, stanowią „motor napędowy” wszelkich działań człowieka skierowanych w kierunku realizacji celów osobistych lub
wspólnotowych. Niniejsze zagadnienie stanowiło główny wątek pogłębionych analiz teoretycznych oraz badań empirycznych poczynionych przez Bogdana Wojciszke (2010), który traktuje owe kategorie jako podstawowe wymiary spostrzegania
społecznego, noszące miano sprawczości i wspólnotowości3.
B. Wojciszke ujmuje kategorię sprawczości jako „wyraz egzystencji człowieka
jako odrębnej jednostki, [jego] dążeń do indywiduacji i separacji poprzez realizację
własnych celów, pewność siebie i ekspansję «Ja»; [sprawczość] wiąże się z koncentracją na sobie i dominacją. Osoby sprawcze to jednostki, u których dominują motywy osiągnięć, dominacji i niezależności” (Wojciszke, 2010: 39).
Z kolei wspólnotowość definiowana jest przez badacza jako „wyraz egzystencji
człowieka jako części większego organizmu, [jego] dążeń do integracji z bytami społecznymi poprzez troskę o innych i współpracę; [wspólnotowość] wiąże się z koncentracją na innych, dbaniem o nich i intymnością. Osoby «wspólnotowe» to jednostki,
u których dominują motywy intymności i afiliacji” (Wojciszke, 2010: 39).
________________
3

Terminy te zostały zaczerpnięte od Davida Bakana, który ujmował je jako odrębne wymiary egzystencji ludzkiej. Podaję za: Wojciszke, 2010.
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Jednostka będąca częścią powiązań społecznych przyjmuje postawę zmierzającą do podejmowania działań prowadzących do realizacji osobistego celu (orientacja sprawcza) lub też zmierzających do zrozumienia działań innych ludzi (orientacja wspólnotowa). Zatem „kategorie sprawcze i wspólnotowe są podstawowymi
kategoriami opisu i wartościowania ludzi” (Wojciszke, 2010: 66), czyli niejako powiązane są również z cechami osobowości oraz stylami zachowań, które ujawnia
podmiot.
W skład skali orientacji sprawczej wchodzą takie cechy, jak: pewność siebie,
skuteczność, konsekwencja, ambicja, energia, przedsiębiorczość, siła woli, sprawność, przywódczość, siła przekonywania, przebojowość, zaradność, zdecydowanie
(za: Wojciszke, 2010). Są to zatem atrybuty jednostkowe, które prowadzą jednostkę
w stronę realizacji celów oraz korzyści indywidualnych.
Z kolei nastawienie indywidualne w połączeniu z grupowym ujawnia się
u osób zorientowanych wspólnotowo, które posiadają takie cechy, jak: życzliwość,
wyrozumiałość, opiekuńczość, skłonność do kompromisu, wrażliwość (zob. Wojciszke, 2010).
Powyższe rozważania odnosiły się do umiarkowanych form sprawczości
i wspólnotowości, które nie prowadzą do negatywnych skutków odczuwanych
przez podmiot oraz jego otoczenie społeczne. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy owe
niepożądane konsekwencje występują. Dlatego obok umiarkowanych form orientacji sprawczej i wspólnotowej, wyszczególnione zostały ich skrajne postaci, noszące miano niepohamowanej orientacji sprawczej oraz niepohamowanej orientacji
wspólnotowej4.
Niepohamowana postać sprawczości rozumiana jest przez B. Wojciszke jako
„koncentracja na sobie i własnych celach tak silna (niepohamowana przez wymogi
wspólnotowości), że prowadzi do zanegowania relacji z innymi ludźmi oraz ignorowania ich celów (…); prowadzi do niepożądanych konsekwencji, takich jak negatywny stosunek do ludzi, czemu towarzyszy wdawanie się w konflikty, destrukcyjne
zachowania o charakterze dominacji, zemsty i zimnego traktowania innych, opór
przed poszukiwaniem wsparcia społecznego i brak umiejętności społecznych”
(Wojciszke, 2010: 173). W skład skali niepohamowanej orientacji sprawczej wchodzą takie postawy, jak: skupianie się na realizacji swoich zadań tak bardzo, że zapomina się o reszcie świata; realizowanie swoich celów niezależnie od tego, co inni
________________
4

Niniejsze kategorie zbadane zostały za pomocą kwestionariusza opinii o sobie autorstwa B. Wojciszke (2010).
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pomyślą; poświęcanie zbyt małej ilości czasu na zajmowanie się problemami innych (zob. Wojciszke, 2010).
Niepohamowana wspólnotowość oznacza natomiast „tak silną koncentrację na
innych ludziach i relacjach z nimi, że prowadzi do zanegowania własnej sprawczości oraz do zaprzestania realizacji własnych celów (…); prowadzi do niepożądanych
konsekwencji, takich jak niedomaganie się wsparcia społecznego od bliskich (co
skutkuje brakiem owego wsparcia) i destrukcyjne zachowania w bliskich związkach, takie jak nadopiekuńczość, inwazyjne, bo nadmierne wkraczanie w życie
partnera, nadmierna kontrola partnera” (Wojciszke, 2010: 174). Niepohamowana
orientacja wspólnotowa ujawnia się poprzez takie postawy, jak: stawianie potrzeb
innych nad własnymi; brak umiejętności odmawiania, gdy ktoś prosi o pomoc;
stawianie dobrych relacji z innymi przed sukcesem (zob. Wojciszke, 2010).
Orientacje sprawcze i wspólnotowe stanowią niejako pokłosie sposobu interpretacji zachowań jednostkowych, wynikają zatem z wyjaśnienia przyczyn danego
zachowania (atrybucje zewnętrzne lub wewnętrzne), jak również z innych mechanizmów psychospołecznych rządzących ludzkimi działaniami oraz poglądami (np.
schematy i skrypty poznawcze). Autor wyjaśnia, iż „nasze postępowanie bardziej
zależy od tego, jak swój świat rozumiemy, niż od tego, jaki ów świat w istocie jest.
Co prawda, sposób rozumienia świata w dużym stopniu odzwierciedla rzeczywistą
jego naturę, ale w pewnej mierze zależy także od zawartości i stanu umysłu człowieka, wskutek czego ta sama sytuacja bywa różnie odczytywana przez różnych
ludzi, a nawet przez tego samego człowieka przy różnych okazjach. Powodem tego
zróżnicowania jest odmienność struktur umysłowych, do których ludzie się odwołują, interpretując znaczenie obserwowanych wydarzeń czy próbując zrozumieć
zachowanie spotykanych przez siebie osób” (Lewicka, Wojciszke, 2000: 27).
Postrzeganie współczesnej młodzieży przez przedstawicieli tejże kategorii pokoleniowej powiązane jest z tendencjami sprawczymi oraz wspólnotowymi. Ze
względu na powyższe kwestie, realizowane badania własne, których wyniki przestawione zostaną w niniejszym artykule5, miały na celu diagnozę owych ukierunkowań, dzięki czemu możliwe było również zbadanie postawy młodzieży wobec
sprawczego/wspólnotowego wymiaru funkcjonowania człowieka. Cel ten został
zrealizowany za pomocą narzędzia badawczego opracowanego przez B. Wojciszke
________________
5

Badania zostały zrealizowane w 2013 roku za pomocą kwestionariusza ankiety. Z populacji generalnej
wyłoniona została grupa osób biorących udział w badaniu – 439 uczniów klas I-III szkół średnich różnego
typu (liceum, technikum, szkoła zawodowa) zlokalizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego,
umiejscowionych na terenie Poznania, Kościana, Opalenicy, Rokietnicy oraz Pobiedzisk Letniska.
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w postaci kwestionariusza samoopisu, który bada skalę sprawczości oraz wspólnotowości za pomocą trzydziestu określeń różnorodnych cech, wobec których osoby
badane ustosunkowują się poprzez deklarację nasilenia owej cechy.

Prezentacja i analiza wyników badań własnych
Wyniki badań własnych, ujawniające ogólne średnie skal sprawczości i wspólnotowości, wykazały wyższy wskaźnik wspólnotowości (4,10)6 w porównaniu do sprawczości (3,83) deklarowany przez respondentów. Można zatem domniemywać, iż
wśród badanej młodzieży przeważa tendencja do koncentracji na pozostałych
członkach systemu społecznego oraz podejmowaniu działań służących nawiązaniu
poprawnych relacji z innymi. Skłanianie się respondentów w stronę orientacji
sprawczej wynika być może ze specyfiki przeżywanego przez nich aktualnie etapu
rozwojowego, jakim jest adolescencja, kiedy to wzrasta znaczenie uczestnictwa
w grupach społecznych. Grupy te pełnią bowiem szereg funkcji, które służą realizacji zadań rozwojowych, rozumianych przez Roberta J. Havighursta jako „zbiór
sprawności i kompetencji nabywanych przez jednostkę w trakcie jej kontaktów
z otoczeniem” (za: Brzezińska, 2004: 224). Niniejsza definicja jednoznacznie podkreśla znaczenie otoczenia społecznego dla rozwoju osobowego młodzieży, która
stojąc przed zadaniem kształtowania własnej tożsamości, odnosi się do grupy społecznej po to, aby móc ustrukturyzować się w rzeczywistości społecznej, przejść od
egocentryzmu do socjocentryzmu (określenie Ireny Obuchowskiej), rozumianego
jako poczucie bycia istotnym elementem współtworzonej społeczności. Owo przejście stanowi istotę okresu adolescencji, zatem wyniki badań własnych, ujawniające
przewagę wspólnotowości w stosunku do sprawczości (która była domeną mniejszej części osób badanych), wykazały, iż respondenci są aktualnie na etapie „pomiędzy” egocentryzmem a socjocentryzmem. Deklarowane przez nich poczucie
wspólnotowości, wyrażające się w rozumieniu działań innych, chęci współpracy,
nastawieniu na korzyści grupowe, a nie jednostkowe, oznaczać może również identyfikację z grupą społeczną oraz rozumienie zjawisk społecznych przez pryzmat
większego wpływu zależności międzyjednostkowych aniżeli indywidualnych dążeń
czy potrzeb.
Wyniki badań własnych, mówiące o przewadze kategorii wspólnotowych, stanowić mogą potwierdzenie tezy o silniejszej dostępności niniejszych właściwości
________________
6

Wartości podane są w postaci średniej arytmetycznej.
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w pamięci oraz większej ich istotności w procesie postrzegania siebie i innych, co
wyraża się interpretacją zachowań jednostki na podstawie jej relacji z innymi. Zatem można sądzić, iż badana młodzież bardziej ceni i rozwija te cechy osobowościowe oraz style zachowań, które wspierają jednostkę w harmonijnym połączeniu
indywidualnych celów z interesem społecznym7.
Rezultaty badawcze wykazały, iż orientacje sprawcze/wspólnotowe są powiązane z płcią8. Wśród grupy badanej dziewczęta częściej od chłopców ujawniały dążenia wspólnotowe (dziewczęta – 4,27; chłopcy – 3,92). Zatem respondentki częściej
od respondentów postrzegają siebie jako podmioty życia społecznego, realizujące
się na obszarze uczestnictwa w grupie społecznej oraz międzyjednostkowych powiązań zmierzających do działania na jej rzecz. Powyższe tendencje wynikać mogą
z odmiennej względem płci jakości oddziaływań socjalizacyjnych oraz zróżnicowań natury osobowościowej, jak również ze stereotypowego postrzegania roli społecznej kobiety/mężczyzny. Na różnice międzypłciowe w kontekście sprawczości/wspólnotowości zwrócił uwagę B. Wojciszke, uznając powiązanie stereotypu
męskości ze sprawczością, natomiast kobiecości ze wspólnotowością, za wynik
społecznego postrzegania, które potępia u kobiet zachowania sprawcze, natomiast
u mężczyzn pochwala obie kategorie, traktując je jako ich indywidualny wybór.
Teza B. Wojciszke, mówiąca o częstszym ujawnianiu przez kobiety orientacji
wspólnotowych, natomiast przez mężczyzn orientacji sprawczych, znalazła potwierdzenie w wynikach badań własnych.
Dokonując analizy kategorii sprawczości niepohamowanej oraz wspólnotowości niepohamowanej w świetle wyników badań własnych, warto zauważyć, że
B. Wojciszke wskazuje na silniejsze powiązanie wspólnotowości umiarkowanej
z niepohamowaną aniżeli sprawczości umiarkowanej z niepohamowaną. Znajduje
to potwierdzenie w wynikach badań własnych, gdzie wyższą średnią osiągnęła
kategoria wspólnotowości niepohamowanej (3,36) w porównaniu do sprawczości
________________
7

Ze względu na podjęty problem badawczy oraz jego rezultaty, interesujące są wyniki badań
Agnieszki Cybal-Michalskiej nad indywidualizmem i kolektywizmem współczesnej młodzieży (zob.
Cybal-Michalska, 2006).
8
Średnia mówiąca o skali wspólnotowości w grupie dziewcząt wynosi 4,27; natomiast chłopców –
3,92. Badana grupa młodzieży była proporcjonalnie zrównoważona pod względem płci: 51,3% stanowili
chłopcy, 48,1% stanowiły dziewczęta. W celu określenia związków pomiędzy zmiennymi, zostały zastosowane określone procedury statystyczne: model regresji (R), oparty na wybranej metodzie wprowadzania,
biorącej pod uwagę wpływ wszystkich zmiennych uwzględnionych w modelu z wyjątkiem kategorii referencyjnych; korelacja rangowa, wyznaczona w oparciu o współczynnik korelacji rangowej Rho – Spearmana (S).
Określono poziom istotności statystycznej o wartości p < 0,05, którą przyjmuje się w naukach społecznych.

146

PAULINA PERET-DRĄŻEWSKA

niepohamowanej (2,95). Należy przypomnieć, iż umiarkowana orientacja sprawcza
wynosiła 3,83, natomiast umiarkowana orientacja wspólnotowa wynosiła 4,10.
Wyższa średnia niepohamowanej orientacji wspólnotowej może oznaczać, iż jednostki w większym stopniu potrafią zrównoważyć bilans pomiędzy dążeniami indywidualnymi a grupowymi, ujawniając tendencje sprawcze, w porównaniu do
wspólnotowego wymiaru postaw interpersonalnych, kiedy to łatwiej jest dokonać
przejścia z jego optymalnego do niepohamowanego charakteru. Zatem można
domniemywać, iż cechy świadczące o ujawnianiu orientacji wspólnotowej wywierają istotniejszy wpływ na (re)konstrukcje (Agnieszka Gromkowska-Melosik) poglądów podmiotu oraz jego stylu życia, jak również stanowić mogą bodziec tak
silny, że jednostka w większym stopniu „narażona” jest na „niepohamowanie się”
we wspólnotowości (w porównaniu do „niepohamowania się” w sprawczości), co
skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla funkcjonowania jednostki.
Badana młodzież częściej ujawnia niepohamowane orientacje wspólnotowe, zatem
można sądzić, iż częściej neguje własną sprawczość na rzecz silnej koncentracji na
relacjach z innymi, co może prowadzić do zaprzestania realizacji indywidualnych
celów i przewagi ujawniania „myślenia grupowego” kosztem ujawniania swoich
osobistych poglądów. Niniejsza postawa może pełnić rolę tożsamości nadanej (James Marcia), przez co młodzież może zaprzestać podejmowania działań zmierzających ku osiągnięciu tożsamości dojrzałej. Zbyt silne poczucie wspólnotowości może niejako zwalniać młodzież z konieczności podjęcia własnych, indywidualnych
poszukiwań odpowiedzi na pytanie: „kim jestem?”, co można uznać za czynnik
hamujący rozwój.
Wyniki badań własnych wskazują iż chłopcy przejawiają wyższy poziom niepohamowanej orientacji sprawczej (3,04) w porównaniu do dziewcząt (2,86). Dokonując analizy wyników badań własnych w postaci średniej niepohamowanej
orientacji wspólnotowej pod względem płci, można zauważyć, iż to dziewczęta
osiągnęły wyższy wynik (3,45) w porównaniu do chłopców (3,27). Fakt ten pozwala wnioskować, iż różnice międzypłciowe widoczne są nie tylko w ramach sprawczości i wspólnotowości, ale także w ich niepohamowanych postaciach. Zatem
można domniemywać, że stereotypy oraz czynniki socjalizacyjne są silnymi determinantami prezentowanych wymiarów spostrzegania społecznego oraz stylów
zachowań. Wyniki badań własnych ujawniły coraz większy zwrot mężczyzn ku
sprawczości, prowadzący do jej niepohamowanej postaci, oraz coraz większy zwrot
kobiet w stronę wspólnotowości, prowadzący do jej niepohamowanej postaci.
Oznaczać to może, iż wśród badanych występuje silna tendencja ku jednoznacz-
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nemu określeniu własnego Ja oraz nadawania swojej osobowości silnego rysu poprzez rezygnację z umiarkowanych skal ujawniania własnej osoby na tle relacji
z innymi.
Biorąc pod uwagę deklarowane przez respondentów warunki materialno-bytowe rodziny9, zauważalna jest najwyższa średnia skali sprawczości niepohamowanej u osób deklarujących bardzo dobrą sytuację finansową, natomiast najwyższa
średnia skali wspólnotowości niepohamowanej dotyczy respondentów określających
warunki materialne jako złe. Zatem można uznać, iż sytuacja materialno-bytowa
rodziny jest nie bez znaczenia dla ujawnianej orientacji sprawczej/wspólnotowej.
Zwrot ku niepohamowanej orientacji wspólnotowej u osób mniej zamożnych może
świadczyć o zachowaniu konformistycznym i asekuracyjnym, gdzie sprawczość
traktowana jest jako zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego, z drugiej jednak
strony może też stanowić skutek owej złej kondycji materialnej rodziny. Niemniej
jednak, niniejsze powiązania warte są podkreślenia, bowiem stanowić mogą istotny
czynnik w analizach dotyczących poczucia sprawstwa młodzieży jako czynnika
wpływającego na sytuację materialną.

Zakończenie
Niniejszy artykuł, poświęcony orientacjom sprawczym/wspólnotowym młodych
ludzi partycypujących w świecie płynnej nowoczesności, a oparty na wynikach
badań własnych, wskazuje, iż jest to istotny element obrazu współczesnej młodzieży postrzeganego z perspektywy rówieśników. Dwukierunkowe relacje pomiędzy
jednostką a otoczeniem społecznym sprawiają, iż warunki, w jakich partycypuje
młodzież, mają wpływ na jej poglądy i dążenia, co uwidacznia się w wynikach badań własnych. Dążenia badanej młodzieży w kierunku wspólnotowego wymiaru
relacji Ja – społeczeństwo można uznać za wyraz postrzegania własnych możliwości jako działań służących na rzecz szerszych grup społecznych oraz intensyfikacji
________________
9
Najliczniejszą grupę stanowili respondenci, którzy warunki materialne swojej rodziny określili jako
dobre, czyli takie, które wystarczają nie tylko na zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych, ale też potrzeb
rozwojowych oraz/lub służą zwiększeniu stanu posiadania. Bardzo dobre warunki materialne rodziny,
które dają możliwość zaspokojenia wyrafinowanych potrzeb oraz umożliwiają dynamiczne powiększenie
stanu materialnego posiadania, zadeklarowało 22,2% osób badanych. Zdecydowanie mniej ogółu populacji badanej oświadczyło, że sytuacja materialna jest przeciętna (9,8%), czyli taka, że środki materialne
pozwalają jedynie zaspokoić podstawowe potrzeby egzystencjalne. Jedynie 0,9% respondentów wskazuje
na złe warunki materialne rodziny, to znaczy takie, że środki finansowe nie wystarczają na zaspokojenie
podstawowych potrzeb egzystencjalnych.
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jakości relacji międzyludzkich. Wyniki badań własnych wykazały, iż powiązania
na linii jednostka – społeczeństwo ukierunkowane na wspólnotowość nie stoją
w sprzeczności z indywidualistycznymi tendencjami stanowiącymi cechę konstytutywną czasów ponowoczesnych.
Podsumowując podjęte rozważania, pragnę podkreślić, iż refleksje nad orientacjami sprawczymi/wspólnotowymi współczesnej młodzieży stanowić mogą płaszczyznę do dalszych dyskusji nad jej kondycją w świecie permanentnej zmiany, co
nabiera szczególnego znaczenia, gdy postrzega się młodzież jako aktywną grupę
społeczną stanowiącą podmiot zachodzących zmian społeczno-kulturowych.
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Causative and Community Orientations
of Contemporary Youths
Summary
The essential element of unit's participation in socio-cultural life is the quality of relations between
individual endeavours and needs of social groups which sets the perception of other people. Participation in the social world makes the functioning of subjects shaping its appearance in dualistic way,
because on one hand, people are oriented in realisation of individual aims, where on the other hand
they are required to fulfill the tasks that help the interests of social life which we all co-create. Both
forces are the ground for any human actions, turned more in the direction of personal implementation
or community's aims. That issue was the main plot of thorough teoretical analysis and emphirical
studies made by B. Wojciszke, who sees those cathegories as basic dimentions of social perception,
named causativity and communality. Those definitions were borrowed from D. Bakana who took
them as different dimentions of human existence.
B. Wojciszke definies the causative cathegory as ,,an expression of human existance as a different
unit, efforts to individuation and separation by implementing their own goals, self-confidance and the
'I' expantion; bindes to the focus on yourself and and domination. The causative people are the units
who have dominant motives of achievement, domination and independence”. Whereas communalism
is ,,an expression of human existance as a part of bigger organism, efforts to integrate with social
beings, by caring for others and collaborating; binds to the focus on others, caring for them and intimacy. The community people are units who have dominant motives of intimacy and affiliation”. The
unit, being a part of social relations adapt and attitude aimed at taking action which leads to achieving
a personal goal (advantage of communality) or also aimed at understanding the actions of others
(advantage of causativity). Then ,,casuative and communality cathegories are the basic cathegories of
description and evaluating people” – as written by B. Wojciszke.
The perception of today's youth made by representatives of that generational cathegory is linked
to the causative and community tendencies. Due to that issue, performed research of which results
will be presented in this chapter, was aimed at the diagnosis of those orientation, that as well can show
the attitude of youth towards causative/community dimention of human functioning. That aim was
realized with the help of a research tool developed by B. Wojciszke in the form of questionnaire of selfdiscription, that tests the scale of causativity and communality by using 30 various terms of features to
which the subjects relate to, by declaring the intensity of that feature.
The results revealing the general average scale of causativity and community, declared by the respondents showed a higher rate of communalism (4,10) than causativity (3,83). Therefore it can be
assumed that among those young people the prevailing tendency is to concentraite on other members
of social system and taking action to establish the correct relations with others. Based on, resulting
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from the research dominance of intensity community's orientation of respondents, it can be prejudged
about the greater relevance of negative information in assesing the behavior based on specific properties, which leads to form of limited trust and secure behavior that requires you to refuse positive features in process of viewing people. In case of community orientation, the power of negative properties
is bigger, therefore the general negative conclusion is drawn more often. The results showing the
superiority of community cathegory, confirm the thesis of stronger availability in mind of those properties and their bigger significance in process of viewing yourself and others, which reflects on the
interpretation of people's behavior based on those properties.
The outcome of research has shown that the causative/community orientations are linked with
gender. Among the studied groups, girls showed the community aspirations more often than boys.
Therefore female respondents see themselves as subjects of social life, persuing participation in the
area of a social group and the inter-individual links that are aimed at actions for it's benefits. The
above tendencies may be the results of the opposite in gender quality of social impacts and the differences in personality. The foregoing considerations were related to moderate forms of causativity and
communit, that do not lead to positive consequences. However, there are situations when those unwanted consequences do happen. Therefore in addition to the moderate forms of causativity and
community orientations, their extreme forms named as unrestained causativity and community orientations were specified. Those cathegories have been examed using questionnaire about opinion of
myself by B. Wojciszke.
B. Wojciszke interprets the unrestrained form of causativity as ,,focus on yourself and your own
goals being so strong (unrestrained by community's requirements), that it leads to a denial of relations
with other people and ingnoring their goals (…), leads to unwanted consequences such as negative
attitude towards people, accompanied by elaborating in conflicts, destructive behaviors of dominant
nature, revenge and giving people the cold shoulder, resistance in seeking social support and lack of
social skills”. Whereas unrestrained community means ,,that strong focus on other people and relations with them, that it leads to unwanted consequences such as not demanding a social support from
loved ones (which effects in lack of that support) and disruptive behavior in close relatinships, like
overcaring, invasive – because excessive entering in partner's life, and partner's excessive control”.
B. Wojciszke highlights the stronger link of moderate community with unrestrained and not the
moderate causativity with unrestrained.
This is confirmed in the results of research, where higher average was achieved by the cathegory
of unrestrained community (3,36) in comparison to unrestrained causativity (2,95). It should be noted
taht moderate causative orientation was 3,83 while moderate community orientation was 4,10.
Boys show higher level of unrestrained causative orientation (3,04) compared to girls (2,86). Analysing the results in the form of average unrestrained community orientation, considering gender, it
can be seen that girls achieved higher results (3,45) than boys (3,27). Considering the material and
living conditions of family, declared by the respondents, directly proportional growth tendency in the
area of unrestrained causativity and community is noticable. Summing the foregoing considerations,
emphasized should be the high level of moderate community orientation of residents, which is an
important information in the research of image of today's youth as seen from the peers' perspective.
This article on causative/community orientation of young people participating in the world of
modernity in the light of results, indicates that it is a significant element of the today's youth image
seen from the peers' perspective. two-directional relations between a unit and social environment
cause the conditions in which th youth participates have an impact on their views and aims, which
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reflects on the results. Aspirations of the tested youth in direction of community dimention of me –
society relations can be taken as perception of their abilities, as actions aimed in favor of wider social
groups and intensification of the quality of interpersonal relations. In the light of results, the links
between the unit and society, directed at communalism, are not in conflict with the individualistic
tendencies forming a constitutive feature of post-modern times.
Reflections on the causative/community orientation of today's youth can be the ground to further
reflections on its condition in the world of permanent change, which aquires a particular meaning in
viewing the youth as an active social group, being the subject of ongoing socio-cultural changes.

Obraz ponowoczesnego świata z perspektywy współczesnej młodzieży

153

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (6) 2014 POZNAŃ

Lucyna Myszka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obraz ponowoczesnego świata
z perspektywy współczesnej młodzieży
KEYWORDS

ABSTRACT

youth, postmodernity,
contemporary view of
the world, research

Myszka Lucyna, Obraz ponowoczesnego świata z perspektywy
współczesnej młodzieży [Image of Postmodern World from the Perspective of Contemporary Youth]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(6)
2014, Poznań 2014, pp. 153-173, Adam Mickiewicz University Press.
ISBN 978-83-232-2869-1. ISSN 2300-0422
Modern reality is ambivalent, heterogenous, ambiguous and unpredictable. The living conditions it creates aren’t easy for adolescing people
forced to realize many developmental tasks. Among theese tasks is forming a mature vision of reality. This article presents the postmodern view of
the world from the perspective of young people, based on research conducted on high school graduates. It shows young people as very reflective, critical towards certain aspects of postmodernity but at the same
time, due to highly developed adaptational skills, able to find their place
in the world and make use of its possibilities.

Współczesną rzeczywistość zwykło określać się jako nieprzewidywalną, ambiwalentną, trudną do zrozumienia, wieloznaczną, niekonsekwentną, złożoną. Niektórzy obdarzają ją mianem płynnej nowoczesności (Bauman, 2006), kultury instant
(Melosik, 2010), McŚwiata (Benjamin, 1997), globalnej wioski (McLuhan, 1962),
postmodernizmu. Jednak najbardziej popularnym terminem używanym do określania obecnej rzeczywistości jest ponowoczesność. Z łatwością można się domyślić, że ponowoczesność pojawiła się jako następstwo nowoczesności i jest jej przeciwieństwem. Nowoczesność była określana jako rzeczywistość uporządkowana,
kierująca się ściśle zdefiniowanymi regułami, które wyznaczały jej kierunek działania. Pokładała ogromną wiarę w odkryciach naukowych, za pomocą których
tłumaczono świat. Z czasem okazało się jednak, że obowiązujące normy przestają
być wystarczające, o czym świadczą chociażby wydarzenia mające miejsce w okresie II wojny światowej (zob. Bauman, 2000), co uznano za początek nowej fazy
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życia ludzkości. Jej nazwę stworzono poprzez dodanie przedrostka „po” do słowa
„nowoczesność”, by w ten sposób podkreślić fakt definitywnego zakończenia tej
drugiej (Dziamski, 1995: 147).
Po raz pierwszy słowa „ponowoczesność” w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości użył Arnold Toynbee w swoim traktacie Study of History. Później jej
analizą zajęli się również inni badacze. Określają ją rozmaicie: jako formę życia,
refleksję nad ograniczeniami nowoczesności, kształt egzystencji lub integralną
część nowoczesności. Zdaniem Barry’ego Smarta, era ponowoczesności skończyła
się w XX wieku i pozostawiła tylko ślad w istniejącej kulturze (Smart, 1998: 12).
Z kolei Anthony Giddens twierdzi, że ponowoczesny świat jeszcze nie istnieje i na
razie potrafimy tylko uchwycić charakterystyczne dla niego formy funkcjonowania, które odbiegają od tych prezentowanych w rzeczywistości nowoczesnej (Giddens, 2008: 37). Angielski socjolog traktuje ponowoczesność jako przyszłość społeczeństwa, która zaistnieje, gdy ludzie zapomną o nowoczesności. Podaje również
pewne cechy ponowoczesności, takie jak: „konsumpcyjna harmonia, powszechna
aktywność demokratyczna, demilitaryzacja, a także humanizacja technologii”
(Giddens, 2008: 116-117). Zygmunt Bauman postrzega rzeczywistość ponowoczesną jako składową przypadkowych części, które jednak nie stanowią całości, tylko
autonomicznie się rozwijają. System, który tworzą, jest niestabilny, nie ma w nim
spoistości i równowagi (Bauman, 1991: 10), w związku z czym nie istnieje również
żaden koherentny system wartości, który jednostka mogłaby przyjąć za własny
(Matysek, 2007: 26). „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).
Ponowoczesność stanowi zatem bardzo złożone zjawisko, będące konsekwencją
wcześniejszej epoki, która ujawnia w niej swoje wady i niedoskonałości. Nie tylko nie
sposób jej zdefiniować ze względu na mnogość aspektów, których dotyczy, ale także
trudno określić jej ramy czasowe. Według niektórych badaczy, ponowoczesność
stanowi rzeczywistość aktualnie przeżywaną, ale pojawiają się również głosy, że ma
ona dopiero nastąpić. Fakt ten sprawia, że problem jest interesujący i zachęca do
pogłębionej refleksji. Nieprzewidywalna i niełatwa do zrozumienia rzeczywistość
kryje w sobie niezgłębioną tajemnicę. Ze względu na swoją złożoność staje się trudnym przedmiotem egzemplifikacji badawczych, dlatego też poświęcane jej publikacje
mają często charakter teoretyczny. Dyskursy poruszające zagadnienia związane
z ponowoczesnością oscylują wokół wybranych aspektów ją dookreślających.
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Nie sposób analizować współczesnego świata bez przyjrzenia się kondycji żyjącego w nim człowieka. Jedną z podstawowych potrzeb jednostki ludzkiej jest poczucie bezpieczeństwa (zob. Maslow, 1987), możliwe do osiągnięcia w warunkach
względnej stałości i znajomości otoczenia. W związku z tym rodzi się pytanie: czy
ponowoczesność zapewnia człowiekowi bezpieczeństwo? Permanentna zmienność
i ambiwalencja wymaga rozwinięcia umiejętności adaptacji i elastyczności na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też można pokusić się o stwierdzenie, że właśnie
owa niestałość, balansowanie pomiędzy różnymi płaszczyznami, stanowi dla jednostki pewien punkt odniesienia i stabilizacji. Tak naprawdę to, w jaki sposób jednostka poradzi sobie w warunkach oferowanych przez ponowoczesność, w dużej
mierze uzależnione jest od posiadanych predyspozycji psychologicznych, świadczących o jakości ukształtowanej orientacji prorozwojowej (zob. Cybal-Michalska,
2006). Umiejętność permanentnego aktualizowania swoich możliwości przez jednostkę ma kluczowe znaczenie dla rangi odnoszonego przez nią sukcesu życiowego. W związku z tym jej zainteresowanie powinno się koncentrować na psychologiczno-społecznych determinantach prorozwojowych, wśród których ogromne
znaczenie ma motywacja wewnętrzna, poczucie sprawstwa oraz pozytywne nastawienie w kierunku przyszłości.
Współczesnego człowieka można z jednej strony scharakteryzować jako osobę
poddającą się oddziaływaniom istniejącej rzeczywistości, a za atrybuty jego życia
uznać „niespójność, niekonsekwencję postępowania, fragmentaryzację i epizodyczność rozmaitych sfer aktywności” (Bauman, 1993: 7). Jednak z drugiej strony,
podobne cechy, świadczące o konformizmie i bierności wobec ponowoczesności,
można uznać za jego siłę i świadectwo zaradności. Obecny świat w dużej mierze
jest kreowany przez człowieka, i pomimo tego, że w pewnym sensie niejednokrotnie traci on nad nim panowanie – świat stanowi płaszczyznę jego życia. Jednostka
przyjmuje w nim różne postawy: włóczęgi, spacerowicza, turysty czy gracza (zob.
Bauman, 1993), lub przejawia zachowania charakterystyczne dla tożsamości globalnej, upozorowanej, typu: supermarket, amerykańskiego lub brzytwy (zob. Melosik, 1998). Oczywiście, posiada również prawo do tego, by samodzielnie kreować
swój wizerunek lub reprezentować różne style funkcjonowania. Ponowoczesność
stwarza szerokie pole możliwości krystalizowania tożsamości. Istotę stanowi umiejętność udzielenia odpowiedzi na jedno z podstawowych pytań egzystencjalnych –
„kim jestem?”, „kim się staję?”.
Kondycja człowieka nie jest wolna od determinującego wpływu jakości współczesnego społeczeństwa. W literaturze można napotkać różnego rodzaju terminy
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służące dookreśleniu tego ostatniego. Definicyjne credo najczęściej uwzględnia
dodawanie przedrostków „po”, „post”, „późne”. Karl Popper nadaje mu miano
„społeczeństwa otwartego” (Popper, 1993). Charakteryzuje się ono brakiem harmonii i niepewnością. Kreowane jest poprzez zbiór indywidualnych jednostek,
mających prawo do wolności i posiadania własnego światopoglądu (Popper, 1993:
223-224). Z kolei Jean Baudrillard nazywa je „społeczeństwem konsumpcyjnym”,
a za dominującą ideę uznaje posiadanie jak największej ilości dóbr i towarów, których chęć nabycia jest wiecznie niezaspokojona i nieustannie pobudzana przez
perspektywę osiągnięcia nowych możliwości. Dlatego też znaczenie ludzi jest
obecnie uzależnione od ich majątku (Baurdillard, 2006). Inny myśliciel, Manuel
Castells, jest propagatorem koncepcji „społeczeństwa sieci”, istniejącego dzięki
rozwojowi przemysłu informatycznego i mediów, za pośrednictwem których tworzy się sieć relacji międzyludzkich (Castells, 2007). Podobna do powyższej jest idea
„społeczeństwa informacyjnego”, której twórcą jest Tadao Umesao (1963), zaś jej
późniejszy propagator, John Naisbitt, podkreśla, że istotę funkcjonowania zbiorowości ludzkich stanowi tu informacja, a dostęp do niej gwarantuje ich istnienie
(Naisbitt, 2003). Ulrich Beck nazywa współczesne społeczeństwo „społeczeństwem
ryzyka”, gdyż zagrożone jest ono różnego rodzaju niebezpieczeństwami, takimi jak
katastrofy ekologiczne, społeczne, informatyczne, które są wywołane nie tylko
przez czynniki zewnętrzne, ale również poprzez działanie człowieka (Beck, 2002).
Daniel Bell (1999) ukuł pojęcie „społeczeństwa postindustrialnego”, którego głównym wyznacznikiem jest jakość życia, natomiast Alvin Toffler (2001) nadał mu
miano „społeczeństwa trzeciej fali” – nastawionego na tworzenie nowej wiedzy
i kwestionowanie istniejących reguł. Marek Kwiek rozpatruje współczesne społeczeństwo z perspektywy wspólnoty ponadnarodowej, tworzonej przez mieszkańców całego globu, pomiędzy którymi zacierają się różnice regionalne, i nazywa je
„społeczeństwem po-narodowym” (Kwiek, 2000).
Mnogość terminów używanych na określenie współczesnego społeczeństwa
świadczy o tym, że prezentuje ono różne oblicza, które nie wykluczają się wzajemnie,
ale są względem siebie komplementarne. Społeczeństwo poddawane jest ciągłym
zmianom, natomiast jakość jego przeobrażeń może dookreślić permanentna fluktuacja. Stałą jego właściwość stanowi rozwój, a jego konsekwencją jest wszechobecne ryzyko dotyczące niemalże wszystkich sfer egzystencji człowieka.
W obliczu powyższych rozważań, warto zadać sobie pytanie, jak będzie wyglądało społeczeństwo przyszłości i w jakim kierunku zmierza ów rozwój? Ponowoczesną rzeczywistość często określa się jako świat „końców” (Kwieciński, 2004:
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203) lub „kryzysów” (Kargulowa, 2004: 163-167). Początki nowej epoki zawsze
wiążą się z zakończeniem zjawisk charakterystycznych dla czasów wcześniejszych
i wykształceniem się innej, nowej jakości. To, co nowe i nieznane, zawsze budzi lęk
oraz pewne obawy. Partycypując w rzeczywistości ponowoczesnej, można zastanowić się nad tym, w jakich kierunkach będzie podążał globalizujący się świat.
Niestety, antycypacja tego, jaki będzie świat przyszłości, jest trudna do uchwycenia. Potwierdzają to słowa laureatki Nagrody Nobla, Iliji Prigogine, traktujące
o tym, że „nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy się na nią przygotować” (Prigogine, 1994). Wypowiedź ta zawiera bardzo dużo racji, a jednocześnie
pociąga człowieka do dużej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za
przyszłość pokoleń. Oznacza to, że każde swoje działanie należy poddawać krytycznej ocenie i starać się przewidzieć jego skutki, w związku z czym funkcjonowanie ludzi powinno opierać się na refleksyjnej prewencji i antycypacji przyszłych
wydarzeń (Mayor, 2001: 485). Staje się to ich moralnym obowiązkiem ze względu
na swój własny los.
Młodzież zmuszona jest do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.
Osoby przeżywające okres dojrzewania poszukują nie tylko swojego miejsca w świecie, ale również kształtują poglądy na jego temat. Jednym z zadań rozwojowych (zob.
Havighurst, 1981; za: Oleszkiewicz 1995: 72) przypadających na okres dojrzewania
jest ukształtowanie własnego stosunku do świata, systemu wartości oraz opanowanie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym – zadania te nie mają już
tylko charakteru odtwórczego, jak w przypadku socjalizacji pierwotnej, ale skupiają się również na krytycznym rozumieniu zachodzących sytuacji. Co więcej,
w obliczu kultury prefiguratywnej, z którą mamy do czynienia we współczesnych
czasach, młodzież zmuszona jest nie tylko sama nabywać nowe umiejętności, ale
również przekazywać je swoim rodzicom, nieradzącym sobie ze zmianami (Mead,
2000: 23). Dlatego też młodzi ludzie powinni wykazać się ogromną czujnością, aby
każde z napotykanych przeobrażeń potraktować jako szansę na rozwój i wykorzystać w najbardziej konstruktywny dla siebie sposób.
Dziecko często reprezentuje fragmentaryczny i bardzo zmienny „światopogląd
naiwny” (Obuchowska, 1983: 69), natomiast nastolatek stoi przed zadaniem nabycia przekonań o świecie opartych o własne przemyślenia. Nie powinien przejmować ich konformistycznie od poprzednich generacji, których reprezentantami
najczęściej są rodzice, ale samodzielnie konstruować je w odniesieniu do istniejącej
rzeczywistości. Zdobyte w ten sposób wyobrażenia odgrywają doniosłą rolę w życiu jednostki – pozwalają jej na wyznaczanie sobie ukierunkowanych dążeń, sta-
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nowią podstawę oceny swojego postępowania oraz zachowań innych ludzi, zapewniają poczucie harmonii, a także zrozumienie świata (Reykowski, 1958). Można nawet pokusić się o konkluzję, że światopogląd pomaga w odnalezieniu sensu
życia. Ukształtowana struktura wyobrażenia rzeczywistości pozwala na wygenerowanie celu swojego istnienia. Okazuje się, że młode jednostki tworzą go na podstawie wizji swojej przyszłości (Bakiera, 2009: 104).
Każdy człowiek posiada własne wyobrażenie na temat istniejącej rzeczywistości. Jest ono uwarunkowane nie tylko powszechnie panującymi przekonaniami, ale
również indywidualnie przeżywanymi doświadczeniami. Głębsze analizy pokazują,
że stworzenie jednoznacznego i kompletnego wizerunku obecnego świata staje się
niemal niemożliwe, ponieważ kryje on w sobie różne oblicza i poddawany jest
nieustannym zmianom. Co więcej, trudno określić go jednym sformułowaniem,
chociażby z tego względu, że każda jednostka posiada prawo do obdarzania go
wybranymi epitetami, podobnie jak badacze mogą nadawać mu różnorodne
przymioty, koncentrując się na różnych jego aspektach.
Współczesna rzeczywistość, pomimo tego, że niesie ze sobą bardzo wiele niebezpieczeństw, stanowi również optimum szans dla dojrzewającej jednostki, która
posiada zdolność do samodzielnego kreowania swojego wizerunku, jak również
kształtowania na tej podstawie swojego poglądu na świat.
Badania, na podstawie których zrekonstruowano obraz ponowoczesnej rzeczywistości z perspektywy adolescentów, przeprowadzono 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 wyrazili zgodę na przeprowadzenie eksploracji badawczych. Badania poświęcone były przede wszystkim autoidentyfikacjom młodych ludzi
w dobie ponowoczesności, jednak na postawie pytań zawartych w kwestionariuszu
ankiety, którym się posłużono, można również udzielić odpowiedzi na pytanie:
„jaki jest obraz ponowoczesnego świata z perspektywy młodzieży?”1.
Badaniami objęto łącznie 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 – ze względu na dłuższy okres pobytu w instytucjach
________________
1

Przytoczone rozważania stanowią fragment dociekań naukowych i eksploracji badawczych poczynionych przez autorkę w pracy naukowej pt. Autoidentyfikacje młodzieży w dobie ponowoczesności napisanej pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.
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kształcenia – uczniowie techników. Uwagę na tę grupę wychowanków zwrócono
z powodu osiągnięcia przez nich wieku, w którym powinni odznaczać się relatywnie
ustabilizowanym światopoglądem i stosunkiem do współczesnej rzeczywistości2.
Sposób postrzegania świata przez badaną młodzież pozwala wnioskować o jej
stosunku do rzeczywistości oraz o tym, jak się w niej odnajduje. Obraz stworzony
przez adolescentów jest bardzo złożony, co czyni go niezwykle interesującym.
Przedstawia ciekawą poznawczo interpretację ponowoczesności oraz ukazuje szerokie spektrum wiedzy o młodych ludziach i ich sposobie myślenia oraz umiejętności odczytywania znaczeń. Świat, w którym zmuszeni są funkcjonować, zostaje
przez nich postrzegany raczej w kategoriach negatywnych (aż 70% skojarzeń dotyczących współczesności zakwalifikowano jako niepozytywne). Zjawisko to świadczy
o bardzo krytycznym podejściu do przestrzeni swojego życia oraz przyjmowaniu
pewnego rodzaju postawy buntowniczej (zob. Oleszkiewicz, 2006), charakterystycznej dla okresu dojrzewania.
Wniosek taki wysnuto na podstawie skojarzeń respondentów dotyczących ponowoczesnego świata, które skategoryzowano w trzech grupach: pozytywnych,
negatywnych i neutralnych. Z powodu stworzenia licznego zbioru określeń współczesności, zajęto się szczegółową analizą epitetów podawanych na trzech kolejnych
pozycjach. Okazało się, że tylko 15,6% ankietowanych w pierwszym wskazaniu
postrzega współczesny świat w kategoriach pozytywnych; dane wykazują niewielką
tendencję rosnącą w przypadku następnych skojarzeń (16,7% w drugim wskazaniu
i 18,5% w trzecim wskazaniu). Odsetek określeń neutralnych stanowił odpowiednio: 13,9% w pierwszym wskazaniu, 7,5% w drugim wskazaniu i 11,5% w trzecim
wskazaniu.
Współczesny świat, postrzegany przede wszystkim w kategoriach negatywnych, jawi się jako „niesprawiedliwy” (13,9%), „zakłamany” (13,3%), „zły” (9,8%),
„fałszywy” (9,2%), „brudny” (8,1%), „okrutny” (7,5%), „dążący do samozagłady”,
„podzielony na lepszych i gorszych”. Stworzenie tak licznej grupy nieprzyjemnych
określeń świadczy o ogromnych trudnościach egzystencjalnych, jakich doświadcza
młodzież. Funkcjonowanie w rzeczywistości zmierzającej do samozatracenia jest
________________
2
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.
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wręcz niemożliwe. Obraz ponowoczesności jawi się młodym ludziom jako pełen
zagrożeń i niezadowalający. Niecały procent badanych (0,6%) scharakteryzował ją
wyłącznie w kategoriach pozytywnych. Do najczęściej pojawiających się określeń
dotyczących tej kategorii skojarzeń na temat współczesnego świata należą takie,
jak: „nowoczesny” (19,1%), „ciekawy” (9,2%), „piękny” (7,5%). W grupie pozytywnych epitetów znalazły się również takie przymiotniki, jak: „rozwinięty”, „pracowity”, „wygodny”, „cywilizowany”, „dobry”, „rozbudowany”, „innowacyjny”,
„cudowny”, „radosny”, „pełen możliwości”, „otwarty”. Z kolei do zbioru nazw
neutralnych zaliczano takie, jak: „inny”, „skomputeryzowany” (11,0%), „zmieniający się”, „wielokulturowy”, „dziwny” (9,2%), „zaskakujący”, „tajemniczy”, „różnorodny”, „wielki”.
Interesującym z perspektywy swojej złożoności zjawiskiem jest fakt, że teraźniejszość zostaje odczytywana przez młodzież jako pełna sprzeczności. Potrafi być
jednocześnie „nudna” i „ciekawa”, „biedna” i „bogata”, „wsteczna” i „rozwinięta”,
„pełna możliwości” i „zmierzająca ku zagładzie”. Sytuacja ta wskazuje na fragmentaryczność wielu zjawisk, które nie tylko w całości można odbierać różnie, ale także odmiennie interpretować ich poszczególne składowe. Można nawet pokusić się
o stwierdzenie, że wyobrażania adolescentów odzwierciedla charakter ponowoczesności. Badani podkreślali jej nieprzewidywalność i wieloaspektowość, a także
możliwość prezentowania się w skrajnych postaciach, w zależności od aktualnie
rozpatrywanej płaszczyzny. Świadczy to o ich dojrzałym sposobie spostrzegania
obecnych czasów, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że właściwości i specyfika
ponowoczesnych realiów może być różnorodna, a nie wyłącznie jednorodna. Ponadto, własnym przykładem badani udowadniają, że do tak skomplikowanych
warunków, jakie stwarza dzisiejszy świat, można się przystosować. Co więcej, odnajdują w nim szereg wartości, z których czynią podstawę własnych identyfikacji.
Wyniki badań wskazują na istnienie pewnego paradoksu myślowego wśród
młodych ludzi. Polega on na tym, że oceniają oni świat w kategoriach bardzo negatywnych oraz wróżą jego bliską zagładę, jednak snują dalekosiężne i bardzo optymistyczne plany przyszłościowe oraz, co ważniejsze, we wszystkich 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). Stwier-
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dzenie to pozwala zrozumieć, dlaczego młodzież wyraźnie ocenia ponowoczesność
jako pełną sprzeczności.
Zbiór skojarzeń na temat ponowoczesności stworzony przez przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych można interpretować nie tylko jako odzwierciedlenie subiektywnych przekonań z nią związanych, ale także jako swoisty sposób
autoidentyfikacji, wpływający na poczucie bycia sobą, ponieważ często to, za kogo
siebie uważamy, zależne jest od otoczenia, w którym funkcjonujemy. Zgodnie ze
stwierdzeniem Kazimierza Obuchowskiego, „spostrzegamy świat w sposób zmodyfikowany przez nasze oczekiwania, dopatrując się w nim tego, co jest w istocie w nas,
i odwrotnie, pewne stany świata zewnętrznego traktujemy tak, jakby były naszymi
stanami” (Obuchowski, 2000: 135). W myśl niniejszego założenia, jednostka w pełni
utożsamia się ze sobą dopiero wówczas, gdy oddzieli Ja od tego, co nim nie jest,
dzięki czemu uzyska łączność z otaczającą ją rzeczywistością i stanie się za nią odpowiedzialna. Taka postawa przyjęta przez młodych ludzi może świadczyć o stawianiu przez nich oporu wobec niektórych atrybutów ponowoczesności, które,
z ich punktu widzenia, są istotne i wymagają naprawy. Na podstawie udzielonych
odpowiedzi można wywnioskować, że należą do nich czynniki służące do kategoryzacji jednostek, takie jak zamożność, miejsce urodzenia, władza, obecny kryzys
gospodarczy, szybkie tempo życia i zakłamanie.
Podział uzyskanych wyników ze względu na wybrane zmienne, do których należy między innymi płeć, dowodzi, że mężczyźni częściej spostrzegają współczesność w kategoriach pozytywnych w przypadku wszystkich trzech wskazań, jak
również przejawiają do niej stosunek bardziej neutralny. Z kolei kobiety prezentują
zdecydowanie bardziej negatywną postawę względem ponowoczesności. Okazuje
się również, że uczniowie technikum interpretują współczesność najbardziej neutralnie, licealiści negatywnie, zaś przyszli absolwenci szkół zawodowych odnoszą
się do niej w sposób najbardziej pozytywny. Co więcej, licealiści używają najbardziej
urozmaiconego słownictwa, tworząc bogaty zbiór skojarzeń. Ciekawym spostrzeżeniem jest także fakt, że zmienna miejsce zamieszkania różnicuje obraz ponowoczesności. Mieszkańcy wsi definiują ją jako „zabieganą” (17,8%), „złą” (13,9%), „okrutną” (8,9%) oraz „podzieloną na lepszych i gorszych”. Uczniowie z wielkich
aglomeracji miejskich przypisują jej głównie takie cechy, jak: „niesprawiedliwa”
(22,4%), „szybka” (20,4%) oraz „brudna” (12,2%). Prawidłowość ta ukazuje, że
miejsce pochodzenia warunkuje zbiór aspektów, do których przywiązuje się uwagę. Mieszkańcy małych miejscowości czują się bardziej przytłoczeniu szybkim
tempem życia i podziałami społecznymi, których często ofiarami się stają, nato-
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miast osoby zamieszkujące miasta w większym stopniu dostrzegają nieporządek
panujący w swoim otoczeniu.
Analiza dostępnych w literaturze egzemplifikacji badawczych na temat młodzieży ukazuje bardzo podobny do opisanego powyżej obraz nastolatków. Zgodnie
z rezultatami dociekań Hanny Świdy-Ziemby (2005: 35-38), postrzegają oni obecną rzeczywistość w kategoriach bardzo krytycznych. Uważają, że współczesny
świat jest źródłem wielu możliwości i można w nim odnaleźć zadowolenie, jednak
występuje w nim zbyt mało aktywności kulturalnych związanych z obcowaniem ze
sztuką, historią i muzyką. Badania pozwoliły również na wyłonienie grupy młodzieży niezadowolonej, cynicznej, narzekającej na powszechną żądzę pieniądza
i powierzchowność kontaktów interpersonalnych. Zadaniem autorki, takie różnice
w postrzeganiu świata są zależne od uznawanych wartości, światopoglądu oraz
poczucia sensu życia.
Heterogeniczna gramatyka ponowoczesności przyczynia się do wielorakiego
jej interpretowania. Każdy z jej uczestników zwraca uwagę na inne aspekty. Sytuacja taka spowodowana jest tym, że złożoność współczesności nie pozwala na jej
całkowite zrozumienie. Co więcej, różnorodność jej odbioru nie oznacza również,
że któraś z metod jej postrzegania staje się niewłaściwa, ponieważ każda jednostka
ma prawo do przypisania istotności innemu wymiarowi. Chcąc dowiedzieć się,
który ze sposobów jej określania jest najbardziej uznawany przez przyszłych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, poproszono ich o wybór jednego z podanych twierdzeń. Niektóre z nich skonstruowano na podstawie definicji współczesnej rzeczywistości stworzonych przez interesujących się nią badaczy.
Młodzież utożsamia najczęściej pojęcie ponowoczesności z przemianami cywilizacyjnymi, wiążącymi się ze zmianą stylów funkcjonowania i zachowywania się
ludzi (31,2%). W taki sposób w swoich pracach tłumaczył ją wybitny badacz tej
epoki – Zygmunt Bauman (zob. Bauman, 2007). Można na tej podstawie stwierdzić, że interpretacja tego autora pozostaje najbliższa młodym jednostkom, które
zauważają, że współczesny człowiek zaczyna przejawiać coraz bardziej różnorodną
gamę zachowań. Młodzi ludzie obserwują pojawianie się form, które wcześniej,
nawet w ich krótkim okresie życia, były niespotykane albo nie mieściły się w obszarze społecznie akceptowanych, natomiast obecnie występują na porządku
dziennym. Podobne przekonania mogą kształtować się również na podstawie informacji uzyskiwanych od starszych pokoleń, w tym głównie od rodziców, którzy
opowiadają im o życiu z czasów swojej młodości. Analiza danych ze względu na
zmienne ukazuje, że kobiety prawie dwukrotnie częściej niż mężczyźni wiążą poję-
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cie ponowoczesności z przemianami cywilizacyjnymi i zmianami zachowań ludzi
(kobiety – 43,2%, mężczyźni – 22,2%).
Inną, także często wybieraną przez respondentów opcją było określenie umiejscawiające ponowoczesność w obszarze światopoglądowym, związanym z pojawianiem się nowych sposobów myślenia o rzeczywistości (28,9%). Propozycję takiego
jej rozumienia odnaleźć można w jednej z pozycji Anny Zeidler-Janiszewskiej
(1995). Sytuacja taka świadczy o spostrzeżeniu przez adolescentów pewnej prawidłowości, zgodnie z którą środowisko egzystowania jednostki zawsze w pewien
sposób kształtuje jej sposób patrzenia na świat. Obecne czasy także narzucają określoną ideologię, która wpływa na formułowanie się pewnych postaw. Te zaś z kolei
w dużej mierze decydują o zachowaniu człowieka.
Wiele osób zauważa również, że współczesna rzeczywistość przyczynia się do
zerwania z wszelkimi dotychczasowymi normami, wartościami i tradycjami uznawanymi przez wcześniejsze pokolenia (10,4%). Jest to bardzo powszechna opinia,
niejednokrotnie wyrażana przez wielu ludzi. Często można spotkać się ze stanowiskami głoszącymi hasła o zdemoralizowanym społeczeństwie pozbawionym uniwersalnych reguł. W takim przypadku rodzi się pytanie o to, czy osoby zgadzające
się z powyższym sformułowaniem same stanowią grupę postępującą zgodnie
z jego myślą, czy też się z niej wykluczają? Jednostka zaznajomiona z kanonem
wartości może bowiem dostrzegać zanik ich uznawania zarówno u siebie, jak
i u innych. Sytuację taką należy interpretować także jako powstawanie nowych,
bardziej elastycznych reguł, dostosowanych zarówno do zmiennej, jak i fragmentarycznej rzeczywistości.
Ze stwierdzeniem Anthony’ego Giddensa (2008), wskazującym na oddziaływanie ponowoczesności w sferze kulturalnej, co wyraża się w pojawianiu się nowych nurtów w literaturze i sztuce, zgadza się 9,8% badanych. Powyższe prawidłowości zawsze towarzyszą każdej nowej epoce. Bez trudu można zauważyć, że
styl pisania czy choćby wysławiania się starożytnych odbiega od tego, który obowiązywał w średniowieczu. Podobna właściwość zachodzi w architekturze, ponieważ współczesne budowle zdecydowanie różnią się od tych, które powstawały
w czasach baroku. Dostrzeganie tego faktu może dowodzić orientacji młodych
ludzi również na tej płaszczyźnie.
Kwintesencją wszystkich przytoczonych definicji ponowoczesności jest sformułowanie traktujące o tym, że stanowi ona przeciwieństwo nowoczesności, po
której następuje. Popiera je 9,8% ankietowanych. Wyjaśnienie to przyjmuje postać
bardzo ogólną i zawiera w sobie praktycznie wszystkie pozostałe, ponieważ skoro
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współczesną rzeczywistość utożsamia się z samymi zmianami i przeobrażeniami
w różnych sferach, to w konsekwencji musi charakteryzować się ona odmiennością
w porównaniu do czasów minionych – inaczej byłaby ich kontynuacją, więc trwałyby nadal. Stosunkowo rzadki wybór tego wariantu wskazuje na to, że adolescenci
wolą postrzegać obecne czasy w odrębnych kategoriach.
Najrzadziej wybieraną przez młodzież opcją było rozumienie ponowoczesności jako zerwania z monopolem wielkich mocarstw, takich jak Stany Zjednoczone
i kraje europejskie, i ustaniem ich przywództwa na płaszczyźnie ekonomicznej,
politycznej i kulturalnej (6,9%). Zjawisko takie można interpretować dwojako,
albo jako powszechnie utrzymujące się przekonanie o tym, że sytuacja taka nadal
ma miejsce i światem zarządzają najbardziej zamożne państwa, albo jako brak
tendencji młodych ludzi do interesowania się tą płaszczyzną lub nieuznawanie jej
za istotną w odniesieniu do ponowoczesności.
Niewielka liczba badanych podjęła się także próby samodzielnego skonstruowania odpowiedzi na pytanie o to, jak rozumieją ponowoczesność (3,0%). Można
wśród nich odnaleźć następujące propozycje: „Ponowoczesność stanowi pogłębiające się stadium upadku ludzkiego, trzebionego przez bezsensowne wojny oraz
dbanie tylko o własne interesy”; „Ponowoczesność wskazuje na ciągłe powstawanie
czegoś nowego”; „Ponowoczesność powoduje zniszczenie za przyczyną pojawiających się nowych słabości”. Definicje te tworzone są poprzez wymienianie tych cech
charakterystycznych dla obecnych czasów, które uznane zostały za kluczowe.
Wszystkie jednak uwzględniają czynnik zmiany.
Kwestii ponowoczesności nie da się rozpatrywać się bez odniesienia do ludzi,
którzy ją tworzą. To właśnie człowiek kształtuje współczesną rzeczywistość, tak
samo jak ona oddziałuje na niego. Dlatego też obecne społeczeństwo charakteryzuje się ogromną złożonością i zróżnicowaniem. Pojawia się w nim niezliczona liczba
sposobów bycia i stylów egzystencji, co skłania także do uznawania odmiennych
wartości. Pragnąc zapoznać się ze zdaniem respondentów dotyczącym tej problematyki, zadano im pytanie, w jaki sposób można określić współczesne społeczeństwo. Chodziło o to, by wskazać stopień, w jakim reprezentuje ono podane cechy.
W celu ich wyodrębnienia, posłużono się zbiorem ukierunkowań społeczeństwa
zaproponowanym przez Agnieszkę Cybal-Michalską (2006).
Analiza odpowiedzi udzielonych na to pytanie ukazuje, że młodzież bardzo
często przejawia niezdecydowanie, zaznaczając odpowiedź „nie wiem”. Fakt ten
stanowi zjawisko bardzo niepokojące, ponieważ młodzi ludzie zazwyczaj przejawiają światopogląd mieszczący się w ściśle określonych granicach, który relatywi-
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zuje się dopiero w progu dorosłości. Okazuje się również, że we wszystkich przypadkach wartości procentowe wskazują na zdecydowaną przewagę odpowiedzi potwierdzających występowanie podanych ukierunkowań nad tymi, które zaprzeczają
ich istnieniu. Badani uważają, że w najwyższym stopniu uwidacznia się orientacja
społeczeństwa na konsumpcję, wyrażająca się w dążeniu ludzi do zdobywania coraz
większej ilości dóbr („zdecydowanie zgadzam się” – 28,3%, „raczej zgadzam się” –
31,8%). Sytuacja taka świadczy o tym, że jest to cecha najbardziej charakterystyczna dla wielu współczesnych ludzi. W dobie nieograniczonych możliwości posiadania każda jednostka pragnie mieć coś swojego, co przynależy tylko do niej. Często
nagromadzone przedmioty warunkują jej poczucie własnej wartości. Brak pewnych rzeczy oraz świadomość, że inni cieszą się z tego, iż są ich właścicielami,
sprawia, że czujemy się gorsi, nic nieznaczący, a nawet niepotrzebni. Największy
paradoks takiej tendencji polega na tym, że zależy nam na tym, by tylko zdobyć
taki obiekt, a nie zadowalać się jego praktycznym zastosowaniem. Jedyną barierę
w jego nabyciu stanowi brak odpowiednich funduszy. Dlatego też majętność staje
się kolejnym czynnikiem wpływającym na prestiż współczesnego obywatela. Młodzież, prawdopodobnie, dostrzega takie zamiłowanie nie tylko w swoim otoczeniu,
ale również u siebie, i uświadamia sobie „skłonności do czynienia z poczynań konsumpcyjnych najlepszego sposobu zaspokajania wszystkich innych potrzeb, a często także ostatecznego celu działań” (Bauman, 2011: 108).
Kolejną, również często zauważaną cechą współczesnego społeczeństwa jest
orientacja na media („zdecydowanie zgadzam się” – 25,4%, „raczej się zgadzam” –
28,9%). Oznacza to, że środki masowego przekazu pełnią w nim bardzo znaczącą
rolę. Stanowią nie tylko ważny środek komunikacji, ale również przyczyniają się do
kształtowania obrazu rzeczywistości poprzez przekazywanie różnorodnych informacji na jej temat. Niestety, nie zawsze są one wiarygodne, ponieważ niejednokrotnie pozostają wyrwane z kontekstu, w związku z czym ich interpretacja dokonywana na innych obszarach niż te, w których miały miejsce, nie zawsze jest
zgodna z prawdą. Należy także zauważyć, że bez mediów wiele osiągnięć dokonanych przez ludzi nie miałoby miejsca. Funkcjonowanie współczesnego świata opiera się w głównej mierze na środkach masowego przekazu, dlatego stanowią one
jego nieodłączny element i mimo zagrożeń, które ze sobą niosą, przyczyniają się do
jego rozwoju i podnoszenia jakości życia.
Orientację społeczeństwa na wiedzę dostrzega ponad połowa respondentów
(„zdecydowanie się zgadzam” – 17,4%, „raczej się zgadzam” – 33,5%), jednak okazuje się, że w tym przypadku wysoki jest także odsetek osób, które raczej nie zga-
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dzają się z tą prawidłowością – 20,8%. Posiadanie jak największej ilości wiedzy od
zawsze było pragnieniem człowieka. Dzięki niej mógł on poznawać prawdę oraz
rozumieć otaczającą go rzeczywistość. Obecnie jednak jednostka skupia się nie
tylko na wyjaśnianiu pewnych prawidłowości, ale przede wszystkim na zdobywaniu coraz większej liczby informacji, które zyskują ogromną wartość. Niestety,
mnożą się one z minuty na minutę, dlatego też bardzo szybko się dezaktualizują,
w związku z czym jednostka pozostaje zmuszona do rozwinięcia w sobie zdolności
do ich odpowiedniej selekcji. Czasami jednak dostęp do określonej wiedzy w danym
momencie może okazać się bezcenny i przynieść człowiekowi ogromne korzyści.
Młodzież, zgadzając się z istnieniem ukierunkowania społeczeństwa na zdobywanie
informacji, zdaje sobie sprawę z istnienia opisanych wyżej właściwości.
Osoby, które zauważają, że obecnie dominuje tendencja dążenia do dostosowywania się do istniejących warunków życia i przewidywania nowych trendów
(„zdecydowanie się zgadzam” – 9,8%, „raczej się zgadzam” – 39,4%), potwierdzają
pojawienie się orientacji współczesnych zbiorowości na antycypację. W ten sposób
prezentują oni swoją świadomość dotyczącą tego, że aby przeżyć w jakichkolwiek
warunkach, należy posiadać zdolność do adaptacji. W teraźniejszości jednak okazuje
się ona cechą niewystarczająca, dlatego też musi zostać wsparta postawą otwartą na
innowacje. Przewidywanie różnego rodzaju zmian i charakteryzowanie się umiejętnością do egzystowania w ich obrębie stanowi z pewnością cenny nabytek.
Młodzież dostrzega również skłonność ludzi do stawania się odpowiedzialnymi nie tylko za siebie, ale także za losy całego globu („zdecydowanie zgadzam się”
– 15,6%, „raczej zgadzam się” – 31,8%). Prawidłowość ta dowodzi istnienia powinności troszczenia się o wspólnotę, myślenia o wszystkich. Świadczy to o tym, że
pomimo powszechnych przekonań na temat przejawiania skłonności do egoizmu
przez jednostki, prezentują one jednak dojrzałą postawę opierającą się na twierdzeniu, że niedomagania jednego z regionów świata mogą przyczynić się do zaburzenia funkcjonowania całości. Sytuacja ta nie przeszkadza jednak w prezentowaniu
tendencji do zachowań ryzykownych, które zauważa dosyć spora część badanych
(„zdecydowanie zgadzam się” – 8,7%, „raczej zgadzam się” – 30,6%). Wynikają
one z życia w warunkach nieustannej niepewności, które często wymagają podejmowania szybkich decyzji. Niestety, ich skutki pozostają praktycznie niemożliwe
do przewidzenia z powodu ciągłych zmian.
Młodzi ludzie największe wahania dotyczące kwestii orientacji współczesnego
społeczeństwa przejawiają w przypadku ukierunkowań zaproponowanych na globalną zmianę („nie mam zdania” – 46,8%) oraz na odpowiedzialne uczestnictwo
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i współdziałanie („nie mam zdania” – 41,0%). Oczywiście, w każdym z tych przypadków 1/3 badanych potwierdza istnienie takich prawidłowości, jednak mimo to
przejawia także wysoki poziom niezdecydowania. Zjawisko takie może być spowodowane małą wyrazistością pojawiania się zachowań wskazujących na funkcjonowanie niniejszych prawidłowości lub nieprzywiązywaniem do nich znaczenia
przez młodzież. Powstawanie pewnych wspólnych sposobów myślenia i działania
oraz tworzenie solidarności i więzi o charakterze ponadnarodowym jest ciągle
jeszcze dostrzegane w małym stopniu oraz nie zostało rozpowszechnione.
Analiza wyników badań ze względu na wybraną zmienną, jaką stanowi miejsce
zamieszkania, wykazuje, że w przypadku orientacji ponowoczesnych zbiorowości
na globalną zmianę, jak i odpowiedzialność, mamy do czynienie ze wzrostem liczby odpowiedzi „raczej się zgadzam” wraz ze zwiększaniem się lokalizacji miejsca
zamieszkania pod względem liczby mieszkańców. Prawidłowość ta jest wyraźnie
widoczna w porównaniu odpowiedzi udzielanych przez uczniów pochodzących
z dużych aglomeracji miejskich (orientacja na globalną zmianę – 36,7%, orientacja
na zbiorową odpowiedzialność – 42,9%) oraz wsi (orientacja na globalną zmianę –
27,7%, orientacja na zbiorową odpowiedzialność – 25,7%). Spowodowane jest to
różnorodną specyfiką życia w obu środowiskach. Miasto charakteryzuje się przemijalnością oraz szybkim tempem funkcjonowania, w związku z czym zmiana
stanowi dla niego podstawowy element istnienia. Z kolei wieś odznacza się dużym
spokojem i względną stabilizacją. Dlatego też tendencja do częstszego wskazywania
orientacji na globalną zmianę przez młodzież miejską pozostaje absolutnie zrozumiała. Natomiast jej skłonność do dostrzegania zbiorowej odpowiedzialności można
tłumaczyć większą umiejętnością przewidywania konsekwencji podejmowanych
decyzji i oceniania ich znaczenia dla innych ludzi, która to zdolność kształtuje się
w wyniku funkcjonowania w niestabilnych warunkach. Stwierdzenie takie potwierdza fakt, że młodzież wielkomiejska także częściej deklaruje swoją świadomość istnienia orientacji społeczeństwa na antycypację (miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców: „raczej się zgadzam” 42,9%, „zdecydowanie się zgadzam” –
10,2%; wieś: „raczej się zgadzam” – 40,6%, „zdecydowanie się zgadzam” – 6,9%).
Agnieszka Cybal-Michalska zalicza się do niewielkiego grona badaczy, dla których stosunek młodych ludzi do ponowoczesności stał się jednym z głównych zainteresowań badawczych. Ukazuje ona, że większość młodzieży nie pozostaje obojętna
na przemiany związane z procesami globalizacyjnymi. Postawa taka wyraża się
w poszukiwaniu, czerpanych głównie z mediów, informacji na temat mających
miejsce przeobrażeń oraz w angażowaniu się w działalność różnych organizacji czy
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stowarzyszeń. Młodzi ludzie szczególną uwagą otaczają zjawiska związane z chorobami cywilizacyjnymi, głodem, terroryzmem, nieprzestrzeganiem praw człowieka, katastrofami ekologicznymi czy wojnami. Ciekawość odnosząca się do spraw
globu odnajduje swoje odzwierciedlenie w konstruowaniu szeroko pojętej tożsamości, przybierającej charakter nie tylko narodowy, ale także europejski i globalny,
przez co młodzi ludzie identyfikują się z określeniem „obywatel świata”. Respondenci przejawiają świadomość zarówno pewnych szans, jak i zagrożeń, jakie niesie
ze sobą globalizacja. Do grona jej walorów zaliczają jednoczenie się krajów
w sprawach ważnych dla świata, budowanie wzajemnych relacji politycznych,
szybki przepływ informacji i możliwość swobodnego podróżowania. Natomiast za
jej wady uznają zanikanie różnic kulturowych, homogenizację, nadmierny konsumpcjonizm.
Niniejsze wyniki badań, pomimo że związane są z oceną zjawiska globalizacji,
potwierdzają wcześniejsze konkluzje dotyczące stosunku młodzieży do ponowoczesności. Wyrażane przez nią opinie i poglądy świadczą o prowadzeniu refleksji
na temat współczesnego świata. To właśnie od młodych ludzi zależą przyszłe losy
świata, a świadomość nadchodzących zmian stanowi podstawę w tworzeniu
względnie trwałych i uogólnionych reprezentacji otoczenia. Okazuje się, że można
wnioskować o stanie wiedzy badanych jednostek jedynie na postawie ich przekonań i opinii. Młodzież, posiadając zbiór przeświadczeń na temat otaczającej ją
rzeczywistości, kształtuje w sobie odpowiedzialność za dokonujące się w niej
przemiany.
Ponowoczesność stanowi również ciekawe zagadnienie dla analizujących ją
teoretyków. Zbyszko Melosik w swoich rozważaniach wprowadza kategorię globalnego nastolatka (zob. Melosik, Szkudlarek, 2009), którego ambiwalentna tożsamość wypełniona jest nie przez wartości narodowe, ale ideały konsumpcyjne,
kształtowane przez homogeniczną kulturę ogólnoświatową. Nastolatek ów posiada
zdolność przystosowania się do funkcjonowania w każdym miejscu na świecie,
w którym dominuje kultura globalna (zob. Melosik, 2011). Jednostki takie są bardzo pragmatyczne, łatwo nawiązują kontakty z innymi i tolerują odmienność. Żyją
w bardzo szybkim tempie, podążając za duchem panujących trendów, propagowanych przez media, z których wybierają sposoby zachowań odpowiadające reprezentowanemu przez niech stylowi życia.
Ważne zagadnienie w obszarze analizy ponowoczesności stanowi również
kwestia przyszłości teraźniejszego świata. Nawet młodzi ludzie posiadają świadomość tego, że kiedyś był on „inny”, obserwują także, jak przedstawia się obecnie,
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i najczęściej oceniają go w kategoriach negatywnych. Dlatego też warto zastanowić
się nad tym, w jakim kierunku zmierza świat. W tym celu poproszono respondentów o wskazanie jednego z trzech wariantów odpowiedzi dotyczących niniejszej
tematyki.
Młodzi ludzie najczęściej wybierali stwierdzenie określające współczesną rzeczywistość jako zmierzającą ku zagładzie i samozatraceniu (43,9%). Oznacza to, że
badani nie wróżą dobrze środowisku swojego życia i dostrzegają jego skłonność do
autodestrukcji. W związku z tym, że jedynym stabilnym elementem współczesności staje się jej zmienność – nie ma ona żadnego punktu zaczepienia. Sytuacja taka
przyczynia się do poczucia zagubienia jednostek w niej funkcjonujących, a w konsekwencji do ich dezorientacji. Młodzi ludzie, wybierając ten wariat odpowiedzi,
pokazują, że mają świadomość istnienia takiego stanu rzeczy oraz wyrażają swój
niepokój o losy świata, który funkcjonując w oparciu o swoje obecne założenia, nie
pozwala na antycypację jednoznacznej wizji przyszłości.
Stosunkowo liczna część badanych prezentuje bardziej optymistyczne stanowisko w kwestii przyszłości obecnego globu – 28,3% ankietowanych opowiada się za
wersją utrzymującą, że ludzkość koncentruje się na przezwyciężaniu istniejącego
przesilenia, by w jego następstwie zbudować rzeczywistość o lepszej jakości.
Współczesna rzeczywistość często jest określana mianem pełnej kryzysów, których
poszukuje się na płaszczyźnie gospodarczej, ekonomicznej, mentalnościowej
i egzystencjalnej. Mogą one prowadzić do upadku lub przyczynić się do rekonstrukcji i w efekcie do powstania nowego i bardziej doskonałego świata. Adolescenci wybierający tę perspektywę podkreślają, że pojawiające się trudności i problemy, z jakimi mamy obecnie do czynienia, stanowią zjawisko normalne i są
swoistą próbą poszukiwania właściwej drogi.
Trzeci wariant odpowiedzi, który został wskazany przez 26,0% badanych, jest
formą wyrażenia pozytywnego stosunku do obecnych czasów poprzez dostrzeżenie nieograniczonych szans, które oferują, oraz przekonania o możliwości dokonania jeszcze większego postępu w przyszłości. Najrzadsze wybieranie tego stwierdzenia świadczy o tym, że takie wyobrażenie świata nie wydaje się adolescentom
zbyt realne. Grupa, która opowiada się za taką wersją, uważa obecną rzeczywistość
za bardzo atrakcyjną i oferującą różnorodne możliwości, które przyczyniają się do
podnoszenia jakości życia.
Osoby, które podjęły się próby samodzielnego stworzenia swojej wizji przyszłości, przedstawiają ją jako dążącą do zatracenia się w trwającym kryzysie, w którym
nie dopatrują się oni szansy na zmianę, ale źródła upadku czy nawet końca świata.
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Z kolei niecały procent badanych opowiedział się za stanowiskiem, że rzeczywistość na zawsze pozostanie taka sama i nie ulegnie żadnym przeobrażeniom. Wypowiedzi te można zaliczyć do grona negatywnych wersji mających nastąpić wydarzeń.
Niniejsze badania pozwalają na stworzenie bardzo złożonego obrazu młodzieży jako jednostek troszczących się o kondycję współczesnego świata i dostrzegających jego niedoskonałości. Rzeczywistość wydaje się mało przychylna dla osób
młodych. Muszą się one borykać 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 musi cieszyć się
ona uznaniem młodych jednostek (Kowalska, 2005: 17-19). Z jednej strony, są one
obciążone odnajdywaniem siebie i kształtowaniem 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 młodości, ale na jednostkach ciąży obowiązek ich
utrzymania przez całe życie. Wszelkie te umiejętności młodzi ludzie 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. Ponowoczesność nie stanowi płaszczyzny, w której
łatwo żyć, jednak pomimo swoich wad, niesie ze sobą bardzo wiele możliwości
i szans dla rozwoju człowieka. Dzięki prawu do decydowania o własnym losie, każdy
posiada zdolność do samodzielnego kreowania i realizowania wizji przyszłości.
Młodzież, zmuszona do funkcjonowania w zastanej rzeczywistości, stara się
odnaleźć w niej swoje miejsce po to, by móc oddziaływać na wydarzenia istotne
z punktu widzenia ludzkości i zapobiec katastrofie samozagłady, która stanowi
jedno z prognozowanych wyobrażeń przyszłości. Kształtowanie swojego światopoglądu otaczane jest bardzo głęboką refleksją, co świadczy o wysokim poziomie
odpowiedzialności wśród młodych ludzi. Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności
adaptacyjne pozwalają na kreowanie względnie stabilnego obrazu własnego Ja, co
z powodzeniem można uznać na największy sukces rozwojowy współczesnych
nastolatków.
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Image of Postmodern World from the Perspective
of Contemporary Youth
Summary
The condition of the modern human being is not free from the influence of the postmodern reality,
which is unpredictable, ambivalent and has many meanings. The constant change is not without
influence over the process of forming ones identity, which is subject to changing value systems and
achieving stability is very difficult. This forces the development of an adaptation ability and flexibility.
Because of that the subject is obliged to acquire those abilities and adapt a pro-development orientation towards its own future. The ability to constantly update ones skills is a key factor to achieving
success in life.
This discourse doesn’t omit questions about modern teenagers, who are forced to live in modern
day world. People getting through their adolescence are trying to find their place in life and to develop
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their own views about the world. Post modernity, even though it carries a lot of dangers, is also
a chance for young people to develop their own value system.
A reflection about this and a wish to verify it was key to an empirical study. This study, based on
which it was possible to reconstruct the reality of postmodern teenagers was conducted from December 2012 to January 2013 in five high schools in the Greater Poland and Kuyavian-Pomeranian districts. 173 students, aged 18 to 20, took part in it. Their age was chosen based on the fact that they
should already have a relatively stable view of the world.
This study allows to create a very detailed view of modern youths seen as people caring about the
condition of the modern world and conscious of its imperfections. Constant economical change is
a reason for seeing it as a place that is very unstable and devoid of values. It may lead to inability to
fully develop one’s self and forming a stable value system. The growing culture of consumerism forces
people to adapt to its rules even though they may not be highly valued by young people. On the one
hand they are burdened with self-development and on the other they have to adapt to the reality of
the modern world. They are forced to critical thinking, spontaneity, creativity but also efficiency.
Furthermore those traits are not to be only a privilege of youth but they are to be kept for the entire
life. All those abilities have to be attained independently because the generation of today’s parents and
the older generations did not develop them sufficiently and cannot pass them to their children. Post
modernity is not an easy time to live in, but despite its faults it carries a great opportunity for selfdevelopment.
Today’s youth forced to function in modern reality tries to find their place in it in order to influence events important for mankind to evade destruction which is one of the possible future scenarios.
Developing of a value system is done with great reflection, which is a sign of a high level of responsibility. Very good adaptation skills allow to create a relatively stable sense of „I”, which can be called
a great success of modern teenagers.
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The Roma people make one of the ethnic minorities recognized in Poland. In comparison in education which is based on continuation of their
tradition, the Roma education aims at making the transmission of Polish
culture more easy. In Poland in the years 2004-2013 the "Programme for
the Roma communities". Its most important element was education
which makes a sort of challenge. The teacher has to organize the learning
process in order to overcome many obstacles. It is necessary to motivate
the pupils to work, to integrate the class despite the existing cultural
differences, including the initiating cooperation with parents. Gaining
trust of the Roma milieu is one of the most important elements having
influence on the success of the enterprise of education of children coming from those minorities. It is also important to diminish the social
distance of Poles towards them and to getting rid of prejudice and fighting
existing stereotypes.

W Polsce uznawanych jest aż dziewięć mniejszości narodowych (białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska i żydowska)
oraz cztery etniczne (karaimska, łemkowska, romska i tatarska). Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego, w 2011 roku 3,65% ludności ogółem deklarowało inną niż polską identyfikację narodowo-etniczną (GUS, 2012: 105). Szczegółowe dane dotyczące mniejszości mieszkających w Polsce zawiera tabela 1.
Według Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 roku (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 141, art. 2 ust. 1), dana
społeczność powinna spełnić szereg wymagań, by zostać uznana za mniejszość narodową. Musi być ona „mniejsza liczebnie od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej”, wspólnota ta „w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; dąży do zachowania swojego języka, kultury
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Tab. 1. Ludność według identyfikacji narodowo-etnicznej w 2011 roku z wyszczególnieniem mniejszości narodowych (opracowanie własne na podstawie: GUS, 2012: 105-106, 185; GUS, 2013: 261,
264)
Identyfikacja
narodowo-etniczna
Ludność ogółem
Wyłącznie polska
Polska i niepolska
Wyłącznie niepolska
Identyfikacja narodowoetniczna (niezależnie od liczby i kolejności deklaracji)
Niemiecka
Ukraińska
Białoruska
Romska
Rosyjska
Łemkowska
Żydowska
Czeska
Słowacka
Litewska
Ormiańska
Karaimska
Tatarska

Ogółem
w tysiącach
38 512
36 157
842
562

w%
100,00
93,88
2,19
1,46

148
51
47
17
13
11
8
3
3
8
4
346 osób
1916 osób

0,38
0,13
0,12
0,04
0,03
0,03
0,02
0,008
0,008
0,02
0,01

lub tradycji; ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; utożsamia się z narodem
zorganizowanym we własnym państwie”. Skutkuje to tym, że imigranci czy cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa polskiego nie mogą zostać zakwalifikowani
w poczet mniejszości narodowych ani etnicznych (por. Machul-Telus, Majewska,
2011: 4). Natomiast mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki (Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia
6 stycznia 2005 roku, art. 2, ust. 3): „jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; dąży do zachowania swojego języka, kultury lub
tradycji; ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierun-
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kowana na jej wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; nie utożsamia się z narodem
zorganizowanym we własnym państwie”. Z powyżej przytoczonych punktów
Ustawy można określić różnicę między mniejszością narodową a etniczną, która
polega na tym, iż mniejszość narodowa posiada własne państwo i utożsamia się
z narodem w nim zorganizowanym.

Edukacja mniejszości narodowych w Polsce
Polska, mimo że jest krajem homogenicznym pod względem narodowości, zapewnia możliwość edukacji, która pozwala na podtrzymanie tożsamości kulturowej
u dzieci pochodzących z mniejszości narodowych i etnicznych. Regulują to między
innymi takie dokumenty, jak:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, art.
35): „zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania
obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”, w tym „prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących
ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw
dotyczących ich tożsamości kulturowej”;
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
nr 173, poz. 1808), która stanowi w art. 13 ust. 1, że szkoły publiczne umożliwiają „podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury”;
• Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 141).
Zgodnie z ostatnim z wymienionych aktów prawnych, w Polsce możliwe jest
organizowanie nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego w placówkach oświatowych w czterech różnych formach:
• w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości;
• w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone
w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym,
będącym drugim językiem nauczania;
• w szkołach lub oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości lub języka
regionalnego, prowadzoną w formie odrębnych zajęć;
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• w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego.
Powyżej opisany zakres form kształcenia uczniów jest różnorodny – jedne
z nich są mocno angażujące i pozwalają wszechstronnie rozwijać tożsamość narodową, inne oferują jedynie dodatkową naukę języka podczas zajęć pozaszkolnych1.
Stworzono również strategie rozwoju oświaty dla niektórych grup mniejszości
narodowych (mniejszości litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej i niemieckiej). Mają
one na celu polepszenie sytuacji edukacyjnej przynależących do nich dzieci i młodzieży. Opracowano ponadto „Program na rzecz społeczności romskiej”.
Należy zwrócić uwagę na poruszanie aspektów związanych z tożsamością narodową w podstawie programowej na każdym etapie kształcenia, również w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktualnie przywiązuje się również wagę do
propagowania edukacji międzykulturowej (zwanej też edukacją interkulturową),
której celem jest „wzajemne wzbogacanie się kultur większości i mniejszości – one
nie powinny istnieć obok siebie, lecz współistnieć z sobą” (Dyba, 2006: 28). Istotne
dla tej koncepcji jest promowanie współpracy i postawy akceptacji wobec różnic
między przedstawicielami różnych narodów. Równość, solidarność oraz godność
w stosunkach między kulturami stanowi podstawę tego podejścia (Dyba, 2006: 27).
Prowadzenie edukacji międzykulturowej na wysokim poziomie przeciwdziała powstawaniu stereotypów i uprzedzeń, a dzięki temu poprawia sytuację imigrantów,
uchodźców i omawianych w artykule przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych.

Romowie w Polsce
Romowie pochodzą z terenu Indii, skąd wyemigrowali między V a X wiekiem naszej
ery. Do Europy dotarli około XIV wieku. Początkowo uznawano ich za uciekinierów
z Egiptu, na co wskazuje nazwa „Cyganie”, która pochodzi od słowa „Egipcjanin”.
Następnie, w XV wieku, przenieśli się z Europy południowo-wschodniej na zachód.
Niewątpliwie duży wpływ na tę migrację miały podboje tureckie. Należy zauważyć,
że od najdawniejszych czasów zajmowali się kuglarstwem, tańcem, wróżbiarstwem
oraz obróbką żelaza i wyrobem metalowych przedmiotów (Krasnowolski, 2011:
3-4). Podczas swoich wędrówek przyjmowali elementy kultur lokalnych, w szcze________________
1

Por. L. Nijakowski, Oświata mniejszości narodowych w Polsce; http://zielonewiadomosci.pl/tematy/
mniejszosci/oswiata-mniejszosci-narodowych-w-polsce/ (dostęp: 24.08.2014 r.).
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gólności w aspekcie religii. Wskutek tego poszczególne grupy Romów różnicowały
się, co świadczy o tym, że nie są oni grupą homogeniczną: „Cyganie/Romowie,
wbrew temu, co większość nie-Cyganów o nich sądzi, nie są grupą monolityczną,
jednorodną. Nie mieszczą się też w normach, sztywnych ramach, kanonach, klasyfikacjach, szufladach, których zwykliśmy używać w celu uporządkowania świata”
(Milewski, 2009: 11). Aktualnie w Rzeczpospolitej Polskiej istnieją cztery grupy
Romów: Polska Roma (inaczej Polscy Cyganie Nizinni), Bergitka Roma (inaczej
Polscy Cyganie Wyżynni lub Cyganie Karpaccy), Kełderasze (inaczej Kalderasze)
oraz Lowarzy (Milewski 2009: 11, 16; Paszko, 2007b: 17).
W czasach nowożytnych sytuacja Romów w Polsce była lepsza niż w innych
krajach starego kontynentu. Początkowo przyjmowano ich bowiem życzliwie,
jednakże w kolejnych wiekach zaczęto ich przepędzać z kraju do kraju. Na ziemiach polskich nie musieli oni obawiać się represji ze strony władz aż do drugiej
połowy XVI wieku (Zygmunt August zalecił ich wygnanie, jednakże regulacje te
nie były wprowadzane w życie). Z drugiej strony, w XVII wieku powołano instytucję naczelnika romskiego, którego zadaniem było sprawowanie władzy nad Romami. Sytuacja mniejszości uległa zdecydowaniu pogorszeniu po utracie przez
Rzeczpospolitą niepodległości. Nienawiść do Romów osiągnęła punkt kulminacyjny podczas II wojny światowej, kiedy to doszło do masowej eksterminacji, zwanej
Porajmos2. Okres PRL-u również nie był dla Romów łatwy. Władze starały się
nakłonić ich do zaprzestania nomadycznego stylu życia. Została wówczas przeprowadzona przymusowa akcja ich osiedlania. Transformacja ustrojowa pociągnęła zmiany gospodarcze, które spowodowały z kolei zwiększenie się stopy bezrobocia wśród Romów. Znikło bowiem zainteresowanie wyrobami metalurgicznymi
wyrabianymi w sposób tradycyjny, handlem końmi czy romskimi zespołami muzycznymi. Jak wskazuje Andrzej Krasnowolski (2011: 12): „Powszechne wśród
polskich Cyganów/Romów jest bezrobocie. To wszystko skazuje polskich Romów
na społeczną marginalizację. A marginalizacja społeczna Romów/Cyganów pogarsza, a nie poprawia stosunki między Romami a ludnością nieromską, które to stosunki, pomimo pewnej poprawy w ostatnich latach, nadal są złe i nieprzyjazne”.
Aktualnie stosunek Polaków do Romów jest szczególnie niekorzystny. Aż 55%
badanych w 2014 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej czuje do nich
niechęć, a jedynie 20% deklaruje życzliwość (CBOS, 2014: 2). Pokazuje to, że nie
cieszą się oni zaufaniem społecznym i w stosunku do tej grupy panuje antypatia.
________________
2

Porajmos – romska nazwa Eksterminacji Romów przez III Rzeszę; miała ona podobny charakter
jak Holocaust (w szczególności w takich aspektach, jak masowość i bezwzględność).
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Spośród wszystkich narodowości to Romowie są grupą, w stosunku do której istnieje najwięcej uprzedzeń wśród Polaków.
Wpływ na to ma niewątpliwie wiele czynników. Można wśród nich wymienić
istniejące stereotypy oraz brak pozytywnych kontaktów z przedstawicielami tej
grupy. Romowie, którzy są bardzo mocno osadzeni w swojej kulturze, zamieszkują
obszary na uboczu. Powoduje to ich fizyczną, przestrzenną separację. „Romowie
tworzą w społeczeństwie polskim grupę o wyraźnie separatystycznych charakterystykach przestrzennych, izolującą się i odgradzaną od większości, bliską pełnej
endogamii, zamkniętą hierarchicznie i kulturowo. Istnienie wyraźnych i licznych
barier asymilacyjnych sprawia, że lokuje się ona na kontinuum dystansu społecznego i kulturowego zwykle na końcu skal, za innymi mniejszościami narodowymi
i etnicznymi” (Paleczny, 2011: 11). Należy zaznaczyć, że opisane izolowanie dotyczy wszystkich członków mniejszości romskiej – zarówno tych najuboższych, jak
i najbogatszych. Żyją oni w swoistych etnicznych enklawach. Towarzyszy im również poczucie wystawienia na nieustanne oceny ze strony większości, którą stanowią Polacy. Należy również zaznaczyć, że łączy się to z izolacją społeczną oraz segregacją etniczną, która przejawia się w umiejscowieniu mieszkań i domów
romskich na uboczu skupisk lokalnych. Efektem tego jest obustronne utrzymywanie dystansu (Paleczny, 2011: 11).
Wśród Romów istnieje duże rozwarstwienie majątkowe. Duża część żyje, niestety, w ubóstwie. Związane jest to z wysoką stopą bezrobocia, która w niektórych
rejonach dochodzi nawet do 90% (Paleczny, 2011: 14). Praca traktowana jest przez
społeczność romską jako korzyść i źródło dobrobytu dla całej rodziny, a nie sposób
samorealizacji. Wykazują oni również bierność w poszukiwaniu zatrudnienia oraz
niechęć do podejmowania ciężkiej, fizycznej pracy (Paszko, 2007b: 27). Wskazuje
się, że co trzeci Rom nie ma ukończonej szkoły podstawowej, a jedynie w przypadku 43% praca zawodowa stanowi źródło dochodów rodzin (Paszko, 2007c: 31).
W większości wypadków utrzymują się oni z aktywności zawodowej w tak zwanej
szarej strefie lub czerpią z wszelkiego rodzaju zasiłków socjalnych. Nie chcą podejmować pracy w zawodach niskopłatnych, a ponadto wiele zawodów objętych
jest swoistym tabu kulturowym, które uniemożliwia Romom ich podjęcie (m.in.
wszystkie zajęcia związane z kontaktem z krwią: pielęgniarka, salowa, lekarz, rzeźnik, masażysta, położna itd., a także zajęcia związane ze służbą i utrzymywaniem
czystości poza własnym domem) (Nowicka-Rusek, 2011: 48). Towarzyszy temu
również zjawisko dziedziczenia bezrobocia oraz uzależnienie od pomocy społecznej (Paszko, 2007a: 28). Brak pracy rodziców wpływa na deficyty poczucia stabil-
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ności u dzieci. Dodajmy, że większość elementów kulturowych Romów uznawana
jest za „niezrozumiałe, gorsze, destabilizujące wspólną przestrzeń relacji, a nadto
wręcz tajemnicze, a więc groźne.” (Gerlich, Gerlich, 2011: 25).
Trudności Romów spowodowane są również przez złą sytuację zdrowotną
i socjalną (w tym mieszkaniową). Ma to bezpośredni związek z sytuacją edukacyjną dzieci, które nie mają miejsca, gdzie mogłyby odrabiać zadania domowe. Nakłada się na to także postrzeganie przez tę społeczność edukacji jako obszaru marginalnego. Warto zaznaczyć, że kształcenie często kończy się – w ponad 80% – na
poziomie szkoły podstawowej (Paleczny, 2011: 13-14). Sytuacji nie ułatwia również
powszechne u Polaków przekonanie, że Romowie sami są winni swojego położenia
i wynikających z tego konsekwencji. Przypisuje im się lenistwo, ociężałość umysłową, brak osobistych aspiracji. Stereotypowy Rom to oszust, kłamca, krętacz i
człowiek nieszczery.
Romowie są grupą mocno osadzoną w swojej kulturze. Należy zauważyć, że
posiada ona długie tradycje koczownicze. Zwyczaj przemieszczania wynika z kilku
przyczyn (Jakimik, 2009: 13 i n.):
• braku możliwości stałego zamieszkania (nietolerancja i niechęć w stosunku
do Romów, brak mieszkań);
• prowadzenia handlu obwoźnego (głównie wyrobami rzemieślniczymi) i handlu końmi;
• świadczenia usług rzemieślniczych;
• przeszłości historycznej (głównie ksenofobii, trudności w otrzymywaniu
obywatelstwa, trudności w przezwyciężeniu biurokracji).
Opisana powyżej historia tej grupy uwydatnia aspekt wędrówki. Silne umiejscowienie w tradycji potwierdza również istniejące i respektowane prawo obyczajowe. Cechują je następujące pojęcia (Jakimik, 2009: 47):
• Patyw, paciw (honor, sława, dobre imię);
• Magierdo, machrimo, prasto (infamia, skalanie, wykluczenie).
Osoba skalana (Rom, który popełnił czyn wbrew prawu obyczajowego i zasadom współżycia) nie może przyjąć zaproszenia do stołu. Co ważne, musi ona powiadomić obcych Romów o niemożności przyjęcia zaproszenia do stołu oraz wytłumaczyć przyczynę swojego skalania. Należy zaznaczyć, że prawo obyczajowe
i istniejące normy kulturowe są zupełnie różne od tych obowiązujących w społeczności Polaków. Skrajnymi przykładami są między innymi: możliwość wyjścia za
mąż przez czternastoletnią dziewczynkę i zrezygnowanie przez nią z edukacji, nieczystość ciała kobiety (od pasa w dół), zakaz prania ubrań męskich i kobiecych
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razem oraz zupełnie odmienne zwyczaje, np. całowanie starszych mężczyzn z rękę
(Paszko, 2007a: 21-23). Respektowanie kodeksu jest egzekwowane przez całą społeczność, która wybiera najwyższego sędziego, czuwającego nad jego przestrzeganiem (Paszko, 2007a: 22).
Romowie żyją w lokalnych enklawach społecznych oraz posiadają ścisłą hierarchię grupową. W społeczności obowiązuje patriarchat (wyżej w hierarchii społecznej stoją mężczyźni), bardzo ważną rolę odgrywają też dzieci. Skutkuje to tym,
że matki są ważniejsze od bezdzietnych kobiet (Białek, 2008: 85). Wskazuje to na
istnienie wzorców odmiennych od tych, które obowiązują w kulturze polskiej. To,
wraz z obecnymi uprzedzeniami, powoduje, że Romowie żyją w poczuciu ciągłego
oceniania ze strony Polaków (Paleczny, 2011: 11). Z tego względu są oni ostrożni
w wypowiadaniu sądów, nieufni i podejrzliwi. Cieszą się, niestety, niskim prestiżem społecznym, przypisuje im się negatywne cechy, które podkreślają przyczynę
ich niskiego standardu życia.
Panuje również dysonans wartości. Takie cechy osobowości, jak beztroski stosunek do życia, skłonność do zabawy i świętowania, towarzyskość, spontaniczność,
umiejętność znoszenia z humorem przeciwności losu, są wysoko cenione przez
społeczność romską, ale w innym kontekście (szczególnie w kontaktach z grupą
większościową) uznawane są za wady i przyczynę ich sytuacji społecznej: „To, co
jest szanowane i pożądane przez własną grupę etniczną, przybiera postać czegoś
wyśmiewanego i poniżającego w oczach Polaków” (Paleczny, 2011: 16).
Towarzyszy temu również brak bliskich relacji interpersonalnych między Polakami i Romami, a duża niechęć Romów do wchodzenia w związki małżeńskie
z osobami spoza własnej grupy tylko sprzyja utrzymywaniu stereotypów. Sami
Romowie posługują się językiem polskim tylko w sytuacjach tego wymagających,
czyli w kontaktach z Polakami. Tym samym relacje między Romami a Polakami
nieustannie cechują się wzajemną niechęcią.
Romowie są marginalizowani i w większości projektów, które ich dotyczą, nie są
traktowani jako partnerzy, ale jako obiekty oddziaływań. Uznaje się ich często za
przedmiot procesów decyzyjnych podejmowanych przez różnego typu urzędy. Romowie nie mają wiele do powiedzenia również w kwestii edukacji własnych dzieci.

Trudności w zakresie edukacji Romów
Edukacja postrzegana jest przez Romów głównie przez pryzmat uciążliwości, jakie
napotykają w szkole ich dzieci. Podkreślają oni jej przymusowy charakter, niedo-
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godności i trudności dzieci w szkole, zawarte w procesie nauczania wartości i treści,
które stoją w opozycji wobec romskiej tradycji, oraz deprecjonowanie kultury
i języka romskiego (Gerlich, Gerlich, 2011: 28). Przez większość Romów szkoła
traktowana jest jako organ represyjny, podobnie jak wszelkie formy edukacji formalnej. Dominuje brak wiary, że dalsze kształcenie (poza tym obowiązującym na
poziomie podstawowym) może przynieść pozytywny skutek (Nowicka, 2011: 46).
Tendencja ta powoli ulega jednak zmianie głównie za sprawą liderów romskich,
którzy zaczynają postrzegać szkołę jako miejsce kształcenia elit intelektualnych,
a w dobrej edukacji upatrywać szansę na zmiany sytuacji gospodarczej i społecznej.
Dużą trudnością nadal jest kwestia motywacji (Nowicka, 2011: 154).
Edukacja mniejszości romskiej jest specyficzna. W porównaniu z kształceniem
innych grup narodowych i etnicznych, które polega na podtrzymywaniu ich tradycji, nauczanie Romów ma za główny cel ułatwienie transmisji polskiej kultury, nie
zaś kultywowanie tradycji romskiej. Jednakże zapoznawanie uczniów z romskimi
zwyczajami jest istotnym elementem prowadzenia edukacji interkulturowej na
wysokim poziomie. Pozwala ono bowiem na zmniejszenie dystansu społecznego
i obalenie stereotypów. Niestety, promowanie tradycji ograniczone jest zazwyczaj
do zajęć artystycznych – tańca i muzyki.
Główną trudnością w nauce w szkole jest częsta absencja romskich uczniów.
Przyczynami nieobecności na zajęciach są zwykle obowiązki rodzinne (m.in. konieczność opieki nad młodszym rodzeństwem) oraz wyjazdy związane z poszukiwaniem pracy przez rodziców czy innymi okolicznościami, często związanymi
z życiem rodzinnym. Wskazuje to na wspomnianą wcześniej rozbieżność w zakresie wartości. Dla nauczycieli najważniejszym celem jest edukacja, a dla Romów
priorytetem są obowiązki rodzinne – w tym przebywanie razem i towarzyszenie
w istotnych wydarzeniach rodzinnych (nawet jeśli wiążą się one z długimi, kilkudniowymi wyjazdami) (Nowicka-Rusek 2011: 38). W przeszłości tworzono oddzielne klasy dla Romów, aby podwyższyć frekwencję, jednakże sprzyjały one
utrzymywaniu się stereotypów i uprzedzeń między grupami Romów i Polaków.
Innymi przeszkodami w kształceniu opisywanej społeczności są: ubóstwo, brak
środków na edukację dzieci oraz brak kompetencji językowych zarówno u uczniów,
jak i ich rodziców. Niewielki odsetek dzieci romskich uczęszczających do przedszkola wynika głównie z ograniczeń finansowych, ale również z przekonania, że dziecko
nie będzie tam bezpieczne. Romowie zawierzają przede wszystkim osobom ze
swojej społeczności, zatem ich zaufanie w stosunku do nauczycieli jest ograniczone
(także przez wgląd na to, że dzieci traktowane są w tej kulturze jako największa
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wartość). Trudność stanowi też transport dzieci zarówno do przedszkola, jak
i szkoły, w szczególności gdy instytucje te położone są w znacznej odległości od
miejsca zamieszkania. Konieczne jest wówczas zapewnienie dziecku opieki przez
osobę ze środowiska Romów (Osuch, Dwojak, 2009: 125). Problem stanowi również brak wykształconej kadry pedagogicznej znającej język romski, a także niewielka ilość publikacji – materiałów dydaktycznych (niewystarczająca jest liczba
wykształconych liderów społeczności romskiej).
Innym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę, organizując edukację Romów,
jest obowiązujące tabu kulturowe. Dotyczy one między innymi stroju: dziewczęta
mają trudność w uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego i nie mogą
uczęszczać na basen. Ciągle obowiązuje tradycja porywania dziewczynek, której
następstwem jest małżeństwo. Z tego względu rodzice mają uzasadnione obawy
przed uczestnictwem własnych córek w wycieczkach. Można temu zaradzić, organizując opiekę osoby pochodzącej ze społeczności romskiej, która cieszy się zaufaniem.
Należy również zaznaczyć, że duży odsetek dzieci otrzymujących orzeczenie
o niepełnosprawności intelektualnej stanowią dzieci romskie. Widoczna jest tu
wyraźna nadreprezentacja. Może być to skutek niewłaściwych narzędzi badawczych stosowanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – narzędzi,
które nie uwzględniają różnic kulturowych – jak też wywierania presji przez samych rodziców ze względu na wiążące się z tym bonifikaty pieniężne i minimalne
oczekiwania kadry pedagogicznej – głównie brak pretensji w przypadku absencji
dziecka (Nowicka-Rusek, 2011: 43). W badaniach przeprowadzonych przez zespół
pod przewodnictwem Haliny Grzymały-Moszczyńskiej z wykorzystaniem Testu
Matryc Ravena w wersji standard lub kolorowej ustalono, że aż 51,6% dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej jest pełnosprawna (Grzymała-Moszczyńska [et al.], 2011: 57). Co ważne, dzieci romskie znajdujące się w szkołach masowych nie różniły się w zakresie wyników od dzieci romskich znajdujących się
w szkołach specjalnych (Grzymała-Moszczyńska [et al.], 2011: 69).
Omawiając problem edukacji dzieci romskich, należy wskazać również na fakt,
że często nie opanowują one materiału w standardach wymaganych do zaliczenia
poszczególnych klas, lekceważą obowiązki ucznia i mają wysoką absencję szkolną.
W wyniku tego wypadają one z polskiego sytemu edukacji (Nowicka-Rusek, 2011:
38). By temu zapobiec, konieczne jest uwrażliwianie pedagogów na problemy opisywanej społeczności, a także wdrożenie długofalowych programów na ich rzecz,
w których będą oni partnerami, a nie podmiotami oddziaływań.
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Proponowane rozwiązania w zakresie edukacji
W latach 2004-2013 funkcjonował „Program na rzecz społeczności romskich
w Polsce”, którego najważniejszym elementem była edukacja. Proponował on model
klas integracyjnych, w których dzieci miałyby zapewnione wsparcie ze strony nauczycieli wspomagających oraz asystentów romskich. Celem była tym samym eliminacja funkcjonujących dotychczas klas romskich. Oprócz nauczyciela prowadzącego
zajęcia, w edukacji uczestniczyć mieli także nauczyciel wspomagający oraz asystent
romski. Do zadań nauczyciela wspomagającego należały: bieżący nadzór nad postępami dzieci w nauce, prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz pomoc w odrabianiu lekcji i stały kontakt z rodziną. Warto zauważyć, że model pracy, który
obejmuje współpracę nauczyciela prowadzącego i wspomagającego, funkcjonuje
w Polsce już w klasach integracyjnych.
Zupełnym novum jest natomiast wprowadzenie asystentów romskich, których
celem jest zapewnienie pomocy uczniom romskim w wielu aspektach. Ich zadanie
polega przede wszystkim na budowaniu pozytywnego obrazu szkoły i wskazywaniu korzyści płynących z wykształcenia. Dzięki temu podniesie się motywacja do
uczęszczania do placówki oświatowej i poszerzania własnej wiedzy (Machul-Telus,
Majewska, 2011: 32). Do zadań asystentów romskich należy ponadto pilnowanie
porządku w klasach podczas zajęć, dbanie o frekwencję uczniów na zajęciach oraz
pomoc w odrabianiu lekcji. Ważnym aspektem jest także organizacja zajęć dodatkowych. Wsparcie ze strony asystenta jest istotne również dla nauczycieli i pedagogów oraz rodziców. Pracownikom szkoły asystent pomaga rozpoznać potrzeby
uczniów i zdiagnozować obszary wymagające wsparcia. Może on być również mediatorem w przypadku nieporozumień i konfliktów. Natomiast kontakt z domem
rodzinnym pozwala na budowanie pozytywnych relacji z placówką. Dzięki niemu
rodzice są informowaniu o przebiegu nauki, dokonywanych postępach, możliwa
jest także kontrola frekwencji dzieci. Asystenci są traktowani przez Romów jako
osoby godne zaufania (Grzymała-Moszyńska [et al.], 2011: 75), gdyż pochodzą
z samego środowiska mniejszości.
„Program na rzecz społeczności romskich w Polsce” obejmował, oprócz możliwości zatrudniania nowych specjalistów w szkole, takie elementy, jak:
• dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach;
• dofinansowanie nauki w „klasach zerowych” i możliwość jej wydłużenia;
• dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych i przyborów
szkolnych;
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• dofinansowanie dojazdu dzieci do i ze szkół;
• dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole;
• dofinansowanie ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych wypadków;
• wprowadzenie zajęć wyrównawczych, umożliwiających nadrobienie zaległości;
• umożliwienie odrabiania zadań domowych w szkole pod nadzorem nauczyciela;
• zachęcanie dzieci do udziału w konkursach i olimpiadach szkolnych oraz
zawodach sportowych;
• wychowanie estetyczne dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt
młodzieży romskiej ze sztuką;
• pomoc w rozwijaniu uzdolnień artystycznych;
• organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycji Romów;
• prowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży, które
promować będą postawę tolerancji oraz umożliwią adaptację Romów do
nowego środowiska;
• organizowanie letniego, integracyjnego wypoczynku dla dzieci romskich
i polskich;
• umożliwienie uczestnictwa dzieci romskich w koloniach i zimowiskach;
• zatrudnienie rodziców romskich, którzy będą przyprowadzać i odprowadzać
dzieci do i ze szkoły oraz czuwać nad ich zachowaniem podczas lekcji w terenie, wycieczek i imprez;
• organizowanie spotkań z rodzicami na temat obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci;
• organizacja pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla rodziców i dzieci;
• organizowanie zajęć edukacyjnych dla dorosłych Romów;
• organizowanie kursów zawodowych dla młodzieży i dorosłych;
• utworzenie świetlic środowiskowych, w których dzieci mogłyby spędzać czas
pod nadzorem pedagogicznym;
• opracowanie systemu stypendialnego dla studentów romskich;
• opracowanie systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży romskiej uzdolnionej artystycznie;
• opracowanie podręczników i programów nauczania języka romskiego;
• opracowanie podręczników z zakresu historii i kultury Romów3.
________________
3

Mniejszości Narodowe i Etniczne, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2013-2014; http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/
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Program ten wskazywał również na takie ważne zadania, jak:
• utworzenie stanowisk lokalnych pełnomocników społeczności romskiej;
• zorganizowanie Centrów Porad Obywatelskich;
• szkolenia dla liderów lokalnych społeczności romskich;
• opracowanie i promocja publikacji dotyczących edukacji obywatelskiej Romów;
• emisja cyklicznych audycji dla Romów w mediach lokalnych i ogólnopolskich4.
Jak wskazują sprawozdania z Programu, jego efektem jest realizowanie obowiązku szkolnego przez wszystkie lub prawie wszystkie dzieci romskie (zauważa się
w tym aspekcie stałą tendencję). Podkreśla się w też rolę pracy asystentów romskich oraz nauczycieli wspomagających i jej pozytywne wpływy na całą społeczność. Uwypuklona została również konieczność podjęcia kolejnych programów,
które będą kontynuować poczynione wysiłki5.
Nie można zapomnieć o konieczności dokształcania nauczycieli – powinni
mieć oni możliwość dalszego kształcenia specjalistycznego oraz pomocy metodyków międzykulturowych i wolontariuszy. Konieczne jest objęcie wsparciem merytorycznym nie tylko nauczycieli wspomagających i asystentów, ale wszystkich pedagogów pracujących w szkole. Ważne jest kształtowanie ciekawości własnej
odmienności etnicznej, tradycji i historii własnej grupy.
Niezwykle istotne jest przeciwdziałanie jakimkolwiek działaniom dyskryminacyjnym. Niedopuszczalne są praktyki tworzenia odrębnych klas romskich, osobnych wejść, czy tym bardziej zapewnienia różnego standardu pomieszczeń, co
miało miejsce w Szkole Podstawowej w Maszkowicach. Konieczne jest również
zapewnienie asystentowi romskiemu godziwych warunków pracy, w tym w szczególności objęcie umową o pracę (a nie umową-zleceniem na okres od września do
czerwca) oraz zapewnienie życzliwości ze strony grona pedagogicznego. Nie wolno
zatem pozwalać na sytuacje, w których dyrekcja szkoły nie udziela asystentowi
informacji w sprawach związanych z edukacją dzieci pochodzenia romskiego,
________________

program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/tresc-programu-na-rzec/6670,Tresc-Programu.html
(dostęp: 16.09.2014 r.).
4
Ibidem.
5
Mniejszości Narodowe i Etniczne, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2012 r.; http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/
mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole-1/6978,Sprawozda
nia-z-realizacji-Programu-na-rzecz-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-w-201.html, s. 16-18 (dostęp: 23.09.2014 r.).
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uniemożliwia udział w zajęciach wyrównawczych oraz nie wpuszcza asystentów do
pokoi nauczycielskich6.
Istnieją również dobre praktyki w organizowaniu edukacji mniejszości romskiej w Polsce. Przykładem może być przedszkole w Czarnej Górze w województwie małopolskim oraz niepubliczna szkoła w Suwałkach, w których wprowadzono
do kształcenia uczniów elementy języka romskiego7. Najważniejsze jest jednak
nastawienie nauczycieli oraz posiadane przez nich umiejętności i kompetencje.
Podejmowane przez pedagogów działania są niezwykle istotne. To od nich bowiem
zależy stworzenie w klasie atmosfery życzliwości, która może być najbardziej istotnym elementem we wdrażaniu edukacji interkulturowej: „Kształtowanie postaw
otwartości i tolerancji wobec mniejszości powinno być częścią ogólnego kształcenia ucznia, który powinien zrozumieć, że dyskryminacja i nietolerancja nie są
uprawnione wobec żadnej z grup. Nie może się to jednak ograniczać do ogólnych
zasad czy abstrakcyjnych przykładów. Ucznia należy konfrontować – zwłaszcza
w trybie warsztatów, symulacji i pracy w grupach – z konkretnymi przypadkami
spotkania i zderzenia kultur. Jedynie rozbudzenie empatii może doprowadzić do
trwałej zmiany postaw”8.
Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych stanowi niewątpliwe wyzwanie
dla polskiego systemu oświaty. Wprowadzenie szeregu regulacji prawnych umożliwia zatrudnienie nauczyciela wspomagającego oraz asystenta romskiego w szkole,
co przyczynia się do poprawy sytuacji edukacyjnej mniejszości. Nie można zapomnieć, że najważniejszym wskaźnikiem powodzenia działań mających na celu
asymilację Romów jest zmniejszenie dystansu społecznego Polaków wobec nich
oraz wyzbycie się uprzedzeń i przełamanie funkcjonujących stereotypów.
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Education of the Roma Minority in Poland
Summary
Poland recognizes nine national minorities (Belarusian, Czech, Lithuanian, German, Armenian,
Russian, Slovak, Ukrainian and Jewish) and four ethnic (Karaim, Lemko, the Roma and Tartars).
However, the country is highly homogeneous in terms of nationality. Only 3.65% of the total population declared other than Polish national-ethnic identification. Despite the fact there are several of
regulations that provide possibility of receiving education supporting cultural identity.
The Roma are one of the ethnic minorities, which includes 17 thousand people. This group has
specific needs. These result mainly from the social distance to Roma and functioning of stereotypes
about them. Poles often exhibit discriminatory behavior against the Roma. The main difficulties of
this group are bad social conditions, and inherited unemployment. The education of the Roma minority is an area that needs support.
The main objective of Roma education, compared to other national and ethnic groups (including the behavior of their own tradition), is facilitating the transmission of Polish culture. Great difficulty in education is high absenteeism of students. Their causes are usually family responsibilities and
trips resulting from research work by their parents or other circumstances. This indicates a large
difference between the values. Most important objective for teachers is education, while for the Roma
is a priority of family ties – including being together and support in important family events. In the
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past, created separate classes for Roma to increase their presence in the classroom. However, promoted the maintenance of stereotypes and prejudices between groups of Roma and Poles.
Other obstacles in education are: poverty, not sufficient financial resources allocated to the education of children and the lack of linguistic competence of students and their parents. A small percentage of children attending kindergarten is mainly due to financial constraints, but also of the belief
that the child will not be safe there. Roma usually trust people mainly from their community, so their
confidence in relation to teachers is limited. In particular, that children are the greatest value. The
difficulty is also a transport of children in both kindergarten and school. To make matters worse,
these institutions are often at a considerable distance from the place of residence. Then it is necessary
to provide care for the person with the Roma community.
Another problem is the lack of skilled teaching staff knows the Romany language. Also insufficient is the number of publications, including teaching materials. Unfortunately, there are also few
educated leaders of the Roma community.
Another aspect that one needs to consider organizing education is a cultural taboo exist. This
applies, inter alia outfit: girls have difficulty in participating in physical education at school and can
not attend the swimming pool. Still there is a tradition of kidnapping the girls, the consequence of
which is marriage. For this reason, parents have reasonable concerns about their daughters from
participating in excursions. Could be remedied by organizing care by people coming from the Roma
community, which enjoys the trust.
Unfortunately, there is a large percentage of children receiving a certificate of disability rights is
Roma children. There is a clear over-representation. This may be due to incorrect research tools used
in the Psychological and Pedagogical Counselling Centre. Typically, the tests do not take into account
cultural differences. Also, the parents put pressure on specialists because of the cash subsidies and
minimum expectations of teachers in special schools (mainly lack of pretensions for the absence of
the child).
One of the problems of education of Roma children is the lack of mastery of the material enforced by the school to pass of each classes. The difficulty is the neglect the obligations student and
high absenteeism at school. As a result of Roma children coming out of the Polish education system.
To prevent this it is necessary to raise the awareness of teachers about the problems described communities and implementing long-term programs for them, where they will be partners rather than
subjects interactions.
To solve the above problems was created "Programme for the Roma community in Poland",
which operated in 2004-2013. Its most important element was education. He pointed to the model of
integrated classes in which children have the support of the special education teacher and assistants of
Roma. The aim was the elimination of the existing Roma classes. Thanks to this opportunity to recruit additional staff. The tasks of a teacher are: supervision of the progress of children, organizing
didactic-compensatory classes, help with homework and stay in touch with the family. Assistant of
Roma should first build a positive image of the school and indicate the benefits of education. This
allows you to build motivation to attend school and increase their knowledge. An important aspect is
the organization of extracurricular activities. This allows you to build motivation to attend school and
increase their knowledge. An important aspect is the organization of extracurricular activities. Support assistant of Roma is also important for teachers, educators and parents. Assistant helps school
staff to recognize the needs of students and potential problems. It may also be a mediator in the case
of disagreements and conflicts. On the other hand contact with the family home allows you to build
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positive relationships with teachers and school. They inform parents about the progress of science.
This allows the control children's attendance. The main thing that assistants are treated by Roma as
a person worthy of trust.
However the most important element of success of the actions aimed at assimilation of the
Roma, is to reduce the social distance to them and getting rid of prejudices and stereotypes functioning.
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In this article I described the idea of globalization, but I abandoned
a strictly scientific analysis and treated the subject more contemplatively.
I described not only the process, but also the values (connected with the
culture of instant gratification, globalization and the cultural homogenization) and the orientation connected with it (consumerism, commoditization of human life) which shape the surrounding reality as well as ourselves. The question of identity, which is constantly shaping, is significant
in this context. It is, just as globalization, fluid, unspecified and ambivalent. I endeavour to prove the hypotheses by adducing sociological,
cultural and philosophical classic writers. The very last ones – fairly
unexpectedly – become crucial to me and they let me analyse the human
nature in postmodern reality holistically.

Ekstensjonistyczny i intensjonistyczny wymiar globalizacji sprawił, że zmienił się
nie tylko charakter łączących nas relacji, ale również nasze myślenie dotyczące
miejsca człowieka w świecie. Stało się tak, ponieważ wartości, które kształtują epokę globalną, wpłynęły znacząco zarówno na zakres naszych wolności, jak i indywidualne sposoby życia. Nie jest już możliwe precyzyjne i jednoznaczne określenie
natury naszego istnienia. Wszystko stało się bardziej złożone, chaotyczne i ambiwalentne. By to zrozumieć, warto przeprowadzić analizę dominujących w epoce
globalnej wartości i orientacji. Podejmując próbę refleksyjnego dotknięcia „istoty
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rzeczy”, uczynię to z płaszczyzny nie tylko ekonomicznej i społeczno-kulturowej,
ale i filozoficznej.
Kryzysowy kontekst1, który jest dla mnie kluczowy, sprawia, że na szczególną
uwagę zasługuje tutaj ryzyko. Pojmowane w kategoriach wartości globalnej, rozpatrywane być może na wielu poziomach i z wielu perspektyw. Po pierwsze, należy
zaznaczyć, że ryzyko związane jest z permanentnym charakterem zmiany, która
towarzyszy życiu w płynnej nowoczesności niemal bez przerwy (zob. Cybal-Michalska, 2006). Otaczająca nas rzeczywistość jest niepewna, niejasna i nieprzewidywalna. Nie jesteśmy w stanie określić teraźniejszości, ponieważ wszystko jest
poza naszą kontrolą. Mnogość wzajemnych powiązań i oddziaływań w skali świata
zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się „katastrofy”. Poczucie zagrożenia
wpisane jest w samą istotę globalizacji, co sprawia, że nie wiemy, co jest bezpieczne, godne zaufania i wiary. Ryzyko przyjmuje formę „cywilizacyjnego zrządzenia
natury”, którego nie można uniknąć, a które wymaga ciągłej adaptacji w myśl tego,
że to, co wyjątkowe, staje się normalne i powszechne (zob. Beck, 2004). Gwarantem spokoju i stabilizacji jest więc gotowość do zmiany. Ludzka egzystencja przypomina natomiast „życie z analitycznym nastawieniem do możliwych sposobów
działania, pozytywnych i negatywnych, wobec których, jako jednostki i globalnie,
stajemy w toku naszej społecznej egzystencji” (Giddens, 2001: 41).
Podkreślić należy w tym miejscu dwuwymiarowość ryzyka wynikającą ze światowej relacyjności. Nie dotyka ono wyłącznie zbiorowości, ale i pojedynczych jednostek, które nie są już w stanie żyć w oderwaniu od innych, z którymi łączy je
wspólnota zagrożenia i wiążących się z nim konsekwencji. Godny odnotowania
jest również uniwersalizm ryzyka, które nie ma charakteru „selekcjonującego”.
Może ono dotknąć wszystkich bez wyjątku. Różna może być jego intensywność
i skala potencjalnych skutków, ale nie można zaprzeczyć, że mamy do czynienia
z globalizacją niepewności, która – w mniejszym lub większym stopniu – dotyczy
społeczeństwa jako całości. Ofiarami kryzysu finansowego padli finalnie przedstawiciele różnych zawodów, pozycji i stanów posiadania. Nie miały znaczenia granice wyznaczające dotychczas ramy stosunków społecznych. Nikt nie był wtedy bezpieczny i dzisiaj również nie może się tak czuć. Jesteśmy zmuszeni brać pod uwagę
wszelkie ewentualności, co sprawia, że długofalowość naszych planów zastępuje
krótkoterminowość zapatrywań na przyszłość. Racjonalne jest już tylko życie
z dnia na dzień. To właśnie ta chwilowość − odwołując się do Christophera Lascha
________________
1

Inspiracją do napisania tego tekstu były dla mnie rozmyślania wokół kryzysu finansowego – jego
konsekwencji gospodarczych, politycznych, ale i antropologicznych.
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− stanowi element jedynej możliwej strategii przetrwania. Z podobnego założenia
wychodzi Zygmunt Bauman, który stawia swoim czytelnikom arcyważne w ponowoczesności pytanie: „Jak można planować swe życie jako pielgrzymkę do celu,
jeśli święte przybytki nie mają stałego adresu, jeśli same się po świecie miotają, jeśli
profanuje się je i poświęca na przemian, ale zawsze w czasie nieporównanie krótszym, niż wymagałaby pielgrzymka?” (Bauman, 2011: 141). Udzielając jednej z bardzo wielu możliwych odpowiedzi, Bauman mówi: „W świecie, który sam jest graczem i w którym wszyscy grać muszą w grze, w której przepisy żyją krócej niż
kolejna rozgrywka, człowiek rozsądny a na herosa nie stworzony będzie się raczej
starał angażować w możliwie krótkie rozgrywki” (Bauman, 2011: 142).
Nie wiemy, co stanie się „jutro”. Ważne jest „dzisiaj”. Nie można więc przywiązywać się do jednej konkretnej filozofii życia. Należy być elastycznym w doborze idei, wartości, wreszcie ludzi czy miejsc. Niepewność charakteryzuje bowiem
wszystkie sfery naszej egzystencji. Po pierwsze, tyczy się to już samych relacji międzyludzkich, o których będę pisał później. Po drugie, dotyczy to naszych decyzji,
w które nierozerwalnie wpisana jest dezaktualizacja, zmuszająca nas do ich weryfikacji i aktualizacji właśnie. Łatwo to zaobserwować przy okazji wyboru przez nas
ścieżki zawodowej, z którą wiążą się pewne określone kwalifikacje. Starania idące
w kierunku zdobycia jak najlepszego doświadczenia i umiejętności nierzadko
zmieniają się z atutów w obciążenia, ponieważ również tutaj obowiązuje swego
rodzaju „data ważności” sprawiająca, że początkowe aktywa stają się pasywami, co
wymaga od nas nieustannej pracy nad sobą i swoim rozwojem. Problemem jest
jednak coś jeszcze. Coraz więcej posad ulega − i nadal będzie ulegać − po prostu
likwidacji, czego skutkiem jest już tylko ułuda życiowego powołania. Lęk towarzyszy człowiekowi od samych początków jego dorosłości. Frustrację budzi zarówno
konieczność ciągłego wyboru, jak i potencjalność zagrożenia zewnętrznego, które
każdego może dotknąć na wiele sposobów. Bezpieczeństwo nosi więc znamiona
fantazmatu. Był on realny do czasu, kiedy jego brak był tylko incydentalny, a nie
powszechny, tak jak to ma miejsce dzisiaj.
Warto też zwrócić uwagę na fakt, że globalizacja przyniosła ze sobą niemal
zawsze towarzyszące ryzyku poczucie „natychmiastowości”2, czego najlepszym
wyrazem jest symptomatyczna triada − fast food, fast sex, fast car. Żyjemy chwilą,
________________
2

Z „natychmiastowością” nieodłącznie związana jest tak zwana „kultura instant”, o której pisze chociażby francuski socjolog i filozof kultury Jean Baudrillard. To właśnie między innymi temu zagadnieniu
autor teorii symulakrów poświęcił książkę Społeczeństwo konsumpcyjne, w której głębokiej i przenikliwej
refleksji poddana została fenomenologia konsumpcji oraz globalizacja w ogóle.
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żyjemy szybko, pożądamy błyskawicznej gratyfikacji własnych dążeń. Nie interesuje nas już sam proces, który odnosić się może do sfery życia codziennego, sfery
komunikacji czy podróży. Wszystko jest dostępne „teraz”. Satysfakcję seksualną
możemy osiągnąć, nie angażując się w związki wymagające od nas poświęcenia,
wspólnoty emocjonalnej czy wreszcie czasu. Generalizując, można wręcz dojść do
wniosku, że związki międzyludzkie w ogóle stały się dość powierzchowne i anonimowe. Ciekawie pisze o tym Zbyszko Melosik. Według autora, nie interesuje nas
już osoba w sensie holistycznym, ale tylko element tej osoby, czyli jej rola społeczna, z którą zmuszeni jesteśmy wejść w interakcję. Efektem tego jest dehumanizacja
stosunków międzyludzkich, które traktujemy coraz częściej w sposób instrumentalny i kalkulatorski. Symbolem „kultury instant” jest także to, że dzięki Internetowi, telefonii komórkowej i mass mediom mamy możliwość natychmiastowej komunikacji. Dostęp do informacji nie jest niczym skrępowany, a sama informacja
ma znaczenie fundamentalne, ponieważ staje się formą „władzy”3. Przestrzeń również nie jest dłużej barierą. Rozwój transportu czy wymienionej już tu komunikacji
elektronicznej sprawił, że mamy do czynienia z transgranicznością wzajemnych
wpływów4. Dostępność ma więc charakter totalny i błyskawiczny. Nie ma znaczenia miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Kategoria dystansu straciła na znaczeniu
na rzecz bliskości, której egzemplifikacją jest panowanie człowieka nad przestrzenią i czasem. Konsekwencją tej zmiany jest też umiejętność ciągłej adaptacji. Stałość i przywiązanie zostały wyparte przez mentalną i rzeczywistą ruchliwość jednostki. Nie odczuwając już dłużej potrzeby stabilności, jesteśmy bowiem nastawieni na
życie w bezustannej przyszłości, które oznacza przystosowywanie się do „nowego” −
nowej mody, nowej ideologii, wreszcie nowego ciała i nowej tożsamości (zob. Melosik, 2013).
Z natychmiastowością związany jest też nowy etyczny lub raczej konwencjonalny imperatyw, czyli hedonizm. Przyjemność wypiera życie duchowe, a droga ku
poznaniu znaczeń głębokich, ku transcendencji świata, do której człowiek powinien dążyć, zostaje zamknięta. W kategoriach normy określa się negację wartości
wyższych. Niemożliwa staje się sublimacja ludzkich popędów, czego rezultatem
jest redukcja człowieka do roli „zwierzęcia”, które za wszelką cenę zmierza do wła________________
3

Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że informacja posiada poziom normatywno-dyrektywalny,
który pełniąc rolę regulatora praktyk, mówi nam, jak mamy „działać”.
4
W skali makro można więc mówić o permanentnej zmianie kulturowej, której istotą jest egzogenna
restrukturalizacja danej kultury pod wpływem jednostronnych, lub znacznie częściej dwustronnych,
kontaktów kulturowych. Efektem tego jest zazwyczaj dyfuzja kultury, czyli bezpośrednie lub pośrednie
przenikanie elementów jednej kultury do drugiej, której finalizacją jest modyfikacja tożsamości kulturowej.
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snej satysfakcji. Zaspokajając swoje instynkty, jednostka nie robi jednak nic złego
i nagannego. Hedonizm poparty jest bowiem nową moralnością, która sankcjonuje i usprawiedliwia działania podmiotu. Fundamentem aksjologii jest tutaj radość –
bez niej życie ludzkie nosi znamiona egzystencjalnego grzechu. Grzechem jest nie
być szczęśliwym i grzechem jest nie odczuwać maksimum zadowolenia. Konsekwencją tego jest fakt, że duchowość i sferę ideałów zastępuje naturalizm, czyli to
wszystko, czemu tak bardzo próbowała przeciwstawić się antropologia filozoficzna
Maxa Schelera (zob. Scheler, 1987).
Hedonizm nawiązuje więc do krytyki wartości w ujęciu Friedricha Wilhelma
Nietzschego i postuluje stworzenie nowego porządku, który byłby zaprzeczeniem
czy poddaniem w wątpliwość dominującej moralności chrześcijańskiej. O samej
religii filozof wypowiedział się niezwykle radykalnie w Antychryście: „Potępiam
chrześcijaństwo, podnoszę przeciwko Kościołowi chrześcijańskiemu najstraszliwsze ze wszystkich oskarżeń, jakie kiedykolwiek oskarżyciel jaki miał na ustach. Jest
mi ono największym zepsuciem” (Nietzsche, 2011: 174).
Zdaniem Nietzschego, chrześcijaństwo jest odpowiedzialne za słabość człowieka,
który bezrefleksyjnie wierząc, nie potrafi poradzić sobie z własnym cierpieniem.
Wartości, takie jak solidarność, równość oraz litość, są w jego opinii szkodliwą
i finalnie niezwykle destrukcyjną fikcją. Jest ona odpowiedzialna za brak energii
życiowej i tłumienie ludzkich popędów. Perspektywa Nietzschego jest więc de facto
perspektywą hedonistyczną, która stanowi filozoficzną bazę dla postmodernistycznego manifestu wyznaczającego standardy życia w epoce globalnej. Istotą tego
manifestu jest odrzucenie metanarracji, metafizyki i wszelkich reguł nad regułami5.
Obok hedonizmu, ważną rolę w ponowoczesności odgrywa też − jak się później okaże, tylko pozorny − kult indywidualności, rozpatrywany na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony, jest on związany z niemal nieograniczoną możnością
wyboru, który staje się udziałem jednostki funkcjonującej w społeczeństwie globalnym. Człowiek nie jest już dłużej poddany dyktatowi wielkich narracji. Nie
określają go jakieś ostateczne, dane odgórnie prawdy. Istotą egzystencji jest poszukiwanie własnych odpowiedzi6, a jedynym kryterium tych poszukiwań jest użyteczność. To pragmatyzm determinuje wybór mikronarracji i sensów, które skonfrontowane z potencjalnym bezsensem, tłumaczą zasadność naszych działań.
________________
5

Pisze o tym chociażby Jean-François Lyotard.
Ów pluralizm dotyczy dyskursów i wyraża się przede wszystkim wielością możliwych i, co ważniejsze, równoprawnych interpretacji, których podstawą jest antydogmatyczne przekonanie o braku bezwzględnych wartości i prawd.
6
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Mamy więc poczucie sprawstwa. To od nas zależy decyzja dotycząca kierunku,
w którym pójdziemy. Nie ogranicza nas również etniczność i miejsce naszego urodzenia. Wszystko ulega deterytorializacji. Świat jest dla nas otwarty i my jesteśmy
otwarci na świat. Kształtują nas wartości i idee globalne, przekraczające fizyczne,
jak również mentalne granice, które wyznaczały dotychczas ramy naszego światopoglądu i pomysłu na życie. Drugą płaszczyznę stanowi natomiast konieczność
autokreacji, która podkreśli naszą wyjątkowość i niepowtarzalność. Tak pojęty
indywidualizm związany jest jednak nie z poczuciem własnej odrębności względem innych, a z ekonomizacją i „warholizacją” ludzkiej egzystencji, czyli z orientacjami współczesnego człowieka, które poddam szerszej refleksji dopiero za chwilę.
Zastanawiając się nad kultem indywidualności, nie można jednak uniknąć pytania o to, czy rzeczywiście może być o nim mowa w świecie, w którym do czynienia mamy ze zjawiskiem tak zwanego hiperumasowienia. Kwestią kluczową w tym
kontekście wydaje się homogenizacja wyborów kulturowych. Sprawiają one, że
żyjemy i, co ważniejsze, chcemy żyć podobnie. Nie zależy nam na zaznaczeniu
własnej inności, gdyż obawiamy się alienacji, na którą skazywać może awangardowy, „niepopularny” sposób bycia7. Kluczem do społecznej akceptacji jest z kolei
konsumpcjonizm, pełniący rolę normatywizacyjną. Żyjąc w systemie globalnej
konsumpcji, jesteśmy zmuszeni do poddania się pewnym określonym standardom. Nie stać nas na rezygnację z mainstreamu, bo grozi ona swego rodzaju ostracyzmem i jest dowodem braku − tak oczekiwanego w dobie postmodernizmu −
konformizmu.
Pisząc o wartościach globalizującego się społeczeństwa, nie można pominąć
orientacji z nimi związanych. Najważniejszą z nich jest oczywiście konsumpcjonizm (zob. Baudrillard, 2006). Ten naczelny megatrend współczesności, a przy
okazji rodzaj postchrześcijańskiego, liberalnego imperatywu, każe nam dążyć do
ostatecznego i nigdy nieosiągalnego, bo niemożliwego do osiągnięcia, celu, czyli
szczęścia. Źródłem naszego dobrostanu jest natomiast posiadanie. Posiadanie czego? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest niemal niemożliwa, ponieważ zakłada pewną ostateczność naszych dążeń, które w dobie późnego kapitalizmu mają
raczej charakter nieograniczony. Konsumpcjonizm ma bowiem skłonność do rozprzestrzeniania się w nieskończoność. Wciąż pożądamy czegoś nowego. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić swojego „chcenia”, które staje się dla nas koniecznością,
ponieważ stanowi kryterium postępu i sukcesu. Ta powszechna dziś namiętność −
________________
7

Od jakiegoś czasu mówi się o zjawisku normcore’u, które wyparło szeroko pojęty bunt, zastępując
go pochwałą masowej przeciętności.
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przyjmująca status sacrum − wyznacza ramy tożsamości i marzeń. Co więcej, to
wokół roli konsumenta budujemy konstrukcję naszej egzystencji, która sprowadza
się odtąd do kupowania coraz to nowych rzeczy, zarówno tych potrzebnych, jak
i niepotrzebnych, ale funkcjonujących w naszej świadomości jako gwarancja dobrego życia8. Trzeba dodać, że przyjemność z tym związana ma charakter tylko
chwilowy, ponieważ immanentną cechą ideologii konsumeryzmu jest − cytując
Z. Melosika − „kategoria przestarzałości (wychodzenia z mody i zużycia), kategoria niespełnienia lub raczej niedopełnienia” (zob. Kwieciński, Śliwerski, 2006). To
właśnie czasowość stanowi ograniczenie naszego zadowolenia. Zmuszając nas do
ciągłych poszukiwań, sprawia, że nieprzerwanie towarzyszy nam poczucie niepokoju, konsumpcyjnego alarmu, który „dzwoni” za każdym razem, gdy na rynku
pojawia się coś nowego. To „coś”, gdy zyskuje miano popularnego, staje się fantazmatycznym obiektem żądzy determinującej nasze wybory i działania, napędzając
tym samym jednostkowy, ale też globalny konsumpcjonizm. Masowość pragnienia
jest bowiem wpisana w samą istotę omawianej tu orientacji. Wiedza o tym, że
„ktoś ma coś, czego my nie mamy”, każe nam kupować, wciąż i wciąż. Dzieje się
tak, ponieważ obserwujemy i jesteśmy obserwowani. Nasze potrzeby i estetyki,
wreszcie nas samych, określają inni9. To skutek ekonomizacji życia, której konsekwencją jest „utowarowienie” jednostki. Człowiek nie może stać się podmiotem,
jeśli nie będzie towarem. Koniecznością jest reagowanie na wymogi stawiane
z zewnątrz. Jesteśmy bowiem częścią globalnego świata konsumenckiego, gdzie
warunkiem funkcjonowania jest poddanie się prawom rynku, z jego marketingową
logiką na czele. Zadaniem jednostki jest nieustanne podnoszenie własnej wartości
i utrzymywanie statusu sprzedawalnego towaru. Źródłem atrakcyjności jest więc
perspektywa innych, dla których najważniejsza jest ocena podmiotu w kategoriach
ekonomicznych, właściwych transakcjom kupna i sprzedaży. Celem staje się zatem
________________
8

Konsumpcjonizm pełni w naszym życiu już tak ważną rolę, że stał się przedmiotem literackich rozważań największych współczesnych pisarzy. Dobrym przykładem jest tu Haruki Murakami, który w powieści
Tańcz, tańcz, tańcz jasno dowodzi, że wszystko jest już produktem.
9
Coraz większą ważność ma dla nas jaźń odzwierciedlona, czyli to, jak postrzegają nas inni ludzie.
Efektem tego jest rozdzielenie naszej egzystencji na dwie sfery. Z jednej strony, jest to sfera prywatna, czyli Ja,
które ucieleśnia samo siebie, z drugiej – sfera publiczna, czyli Ja, które przyjmuje role społeczne i realizuje się
w „kulturowych warunkach egzystencji”. Dobrze opisał to w swojej antropologii sceny Helmut Plessner,
postrzegający życie człowieka w kategoriach projektu, w ramach którego przyjmuje on różnego rodzaju
„maski” i wprowadza do swojej egzystencji elementy symulacji, naśladowania, czy może raczej imitowania. Antropologia Plessnera jest więc dualistyczną i antyesencjonalistyczną antropologią aktora, bo, jak
wskazuje sam filozof, „człowiek nie jest, lecz ciągle się staje” − poznaje siebie dzięki relacjom z innymi
ludźmi, nie docierając jednocześnie nigdy do sedna tego, kim jest.
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zwrócenie na siebie uwagi konsumentów, ale też podkreślenie swojej wyższości czy
też ważności. Wartością dodaną tego typu dążeń jest „warholizacja” życia, czyli
wiara w to, że każdy z nas może zostać gwiazdą. Namiętność bycia uznanym jest
czynnikiem dominującym nad zdroworozsądkowym podejściem do życia i konstytuuje marketingowy sposób bycia. Chodzi o to, by osiągnąć sukces (na przykład
medialny) i podnieść rynkową wartość towaru, sprawiając tym samym, że nie jest
on już elementem składowym „masy nierozróżnialnych przedmiotów”, ale towarem, „o którym się mówi, (…) którego nie sposób przeoczyć, zbagatelizować, odrzucić” (Bauman, 2009: 19).
Omawiając orientacje globalizującego się społeczeństwa, ale i samą globalizację, nie sposób nie zauważyć, że mamy do czynienia ze zmianą miernika postępowania zauważoną już przez Friedricha Nietzschego − traktujemy bowiem swoje
życie jako dzieło sztuki. Przywiązujemy ogromną wagę do kreacji własnego Ja, do
ciągłego stawania się. Konsekwencją tego jest to, że Heideggerowską kategorię
Dasein (Heidegger, 2004) − „tu-bycie”, czyli autentyczną egzystencję, zastanawianie
się nad byciem – zastąpiło projektowanie bycia: „egzystencjalny design”10, będący
pokłosiem ekonomii niematerialności czy ekonomii życia, o której pisał chociażby
Jürgen Habermas. Tak pojęty „twórczy” hedonizm − w szczególności młodzieży −
jest związany ze zmianą, która dokonała się w obrębie naszej tożsamości. Rozmyślne docieranie do własnej indywidualności zostało wyparte przez schizofreniczne, wieloosobowościowe Ja. Indywiduum zostało zastąpione przez Deleuze’owskie dywiduum. Staliśmy się rozbici wewnętrznie, pęknięci i podzieleni.
Upodobanie do wielowymiarowych, równoległych i bardzo często sprzecznych ze
sobą żywotów sprawiło, że niemożliwością stało się posiadanie jakiegoś pojedynczego „wzoru”. Modernistyczny monizm został zastąpiony postmodernistycznym pluralizmem, a właściwa mu nieusuwalna heterogeniczność oraz wielość
paradygmatów zanegowała wyłączność i pojedynczość.
Interesująco pisze o tym, w swojej korespondencji z Michelem Houellebecqiem, Bernard-Henri Lévy. Punktem wyjścia dla jego przemyśleń jest Baruch
Spinoza i jego koncepcja jednej jedynej, niepodzielnej substancji. Lévy podkreśla,
że: „Jesteśmy tym. Jesteśmy tamtym. Jesteśmy tym w obliczu kogoś tam. W innej
sytuacji tamtym. Jesteśmy miejscem, gdzie spotykają się wielorakie, pęknięte, przeciwstawne tożsamości, to walczące między sobą, to w stanie pokoju, to znów walczące. Nie jesteśmy jednorodnym podmiotem, jesteśmy wolierą” (Lévy, Houelle________________
10
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becq, 2012: 139-140). I dalej: „Osobnik jest mieszaniną i ciągle rozwijającym się
procesem. Granica między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz, ewoluuje
codziennie, by tak się wyrazić, w rytmie walki, którą toczą bez wytchnienia rywalizujące między sobą indywiduacje, i którą wszystkie razem toczą z resztą świata.
Wynik tego jest taki: to, co dziś jest w jednym, jutro będzie w kimś innym” (Lévy,
Houellebecq, 2012: 146).
Zaprzeczenie esencjonalizmu i podkreślenie konstruktywistycznej natury naszej tożsamości prowadzi do wniosku, że określa nas ciągłe „upodmiotowienie”11,
polegające − jak mawiał Nietzsche − na „tworzeniu prawdziwych stylów życia”
(Deleuze, 2007: 101). Skutkiem tego jest to, że często tkwimy w chorobliwym par
excellence stanie, w którym wykreowany na użytek zewnętrzny autowizerunek nie
odpowiada temu, kim chcielibyśmy być, kim moglibyśmy być, i wreszcie temu,
kim tak naprawdę jesteśmy. Następstwem tego jest fakt, że nie wiemy, co ostatecznie najlepiej charakteryzuje jakiegoś człowieka. Fundamentalne staje się pytanie
o to, co jest prawdą − czy to, co nam ktoś ujawnia, czy to, co ukrywa; czy to, co
mówi, czy to, czego nie mówi? Nie wiadomo zresztą, czy taka „prawda” zawsze
istnieje. Biorąc pod uwagę płynność naszej konstrukcji wewnętrznej, można zaryzykować tezę, że jest ona czymś bardzo relatywnym, uzależnionym od kontekstu
sytuacyjnego, w którym się aktualnie znaleźliśmy, i od zewnętrznych wyznaczników naszej obecności w świecie. Często są to zresztą tylko kłamstwa podszywające
się pod prawdę i prawdy podszywające się pod kłamstwa. Trudno nam zatem
określić, „co nas do siebie zbliża, co nas dzieli, co zbliża pozornie, lecz w rzeczywistości dzieli” (Lévy, Houellebecq, 2012: 192). To problem, z którym poradzić sobie
muszą przede wszystkim przedstawiciele młodego pokolenia, żyjący nie tylko
w świecie realności, ale i w Castellsowskim systemie wirtualnej rzeczywistości (zob.
Castells, 2011), w którym większość relacji ma charakter symulakryczny (zob.
Baudrillard, 2005).
Hiperrzeczywistość to jednak nie tylko nasza „cyfrowa” egzystencja. Intencjonalnie dążymy do życia na wzór tego przedstawionego w świecie wirtualnym. Będące
jego źródłem mass media są głównym wyznacznikiem wartości, postaw i celów. To
one tworzą tak zwaną „kulturę upozorowania”, sztuczny układ odniesienia wypierający autentyczne doświadczenia i zastępujący je zbiorem fantazmatycznych
wzorców, do których staramy się za wszelką cenę dążyć. Próbując osiągnąć coś
________________
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Do podobnych wniosków doszedł Michel Foucault, dla którego „upodmiotowienie” jest procesem,
który wyłania, wciąż na nowo, kolejne sposoby życia; egzystencja nie jest więc tożsama z podmiotem,
a z dziełem sztuki.
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niedostępnego, zatracamy umiejętność wyboru pomiędzy tym, co prawdziwe,
a tym, co iluzoryczne. Nie potrafimy odróżnić „kształtu i jego cienia”. Żyjemy
fantazją i w fantazji. Bezkrytycznie przyjmujemy narzucone nam wytwory kulturowe, gotowe formuły, przekazy i podania. Autonomiczne definiowanie świata
i określenie w nim naszego miejsca staje się coraz trudniejsze, a dla niektórych być
może nawet niemożliwe. Dzieje się tak, ponieważ staliśmy się partycypantami globalnego systemu konsumenckiego, którego idiomem jest całkowita zewnątrzsterowność, standaryzacja i podatność na sztucznie wytwarzane potrzeby oraz fabrykowane pragnienia.
W dzisiejszej rzeczywistości negacji uniwersalistycznych wartości i narzucanej
– w coraz bardziej agresywny sposób – konsumpcji wraz z towarzyszącym jej marketingowym totalitaryzmem niestabilna jednostka, pozbawiona racjonalności, z łatwością staje się posłuszna temu, co podpowiada technomedialny system konsumpcji
(zob. Chyła, 2008). Jest to system właściwy ekonomii niematerialności, który coraz
bardziej wypiera instytucjonalno-terytorialne podmioty władzy i staje się ośrodkiem konstytuującym nowy porządek społeczno-kulturowy. Zmienia on przy tym
nasz sposób postrzegania samych siebie, a także wizję wspólnoty, która odtąd
funkcjonuje już nie tylko na poziomie fizycznym, ale i poziomie wirtualnym, różniącym się od tego pierwszego charakterem komunikacji oraz interakcji. Zasadne
staje się więc pytanie, czy mamy do czynienia z Touraine’owskim „końcem społeczeństwa”? Wiele wskazuje bowiem na to, że tradycyjnie pojmowane społeczeństwo ulega stopniowej dezintegracji. Powstaje coś na kształt multikulturalistycznego
postspołeczeństwa, tworu, który cechuje się deterytorializacją w sensie przestrzennym i instytucjonalnym oraz rozmyciem tożsamości społeczno-kulturowej. Fundamentem tej transformacji jest rewolucja technomedialna i będąca jej skutkiem metakultura − ogniwo łączące użytkowników mediów technicznych, czyli członków
swoistej wspólnoty programów. Ta transgraniczna, symultaniczna totalność obejmuje wszystkich bez wyjątku i tworzy globalną wioskę.
Coraz trudniej dostrzec aksjomat. Coraz łatwiej natomiast ulec pozorowi rzeczywistości, manipulacji i kłamstwu, które się z tym wiąże, a które jest dla nas
prawdą, zanim nie odkryjemy, że jest kłamstwem. Zresztą nie zależy nam na odkryciu tej prawdy − choć dobrze jest ją poznać, nie oznacza to, że przyniesie nam
ona szczęście. To wszystko sprawia, że ta ułuda prawdziwego życia jest tak bardzo
atrakcyjna i pożądana. Ulegając jej czarowi, godzimy się czasem na unifikację naszych zainteresowań, preferencji i emocji, a w konsekwencji, mniej lub bardziej
dobrowolnie, aprobujemy powstanie zbiorowej świadomości – „bytu” niezdolnego
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do prowadzenia dyskursów, niezdolnego do samodzielnej kreacji i procesu myślowego, wreszcie tworu będącego pustką, która wypełniona jest homogenicznymi
treściami.

Podsumowanie – między postmodernistycznym pluralizmem
a merkantylistycznym totalitaryzmem
Biorąc pod uwagę to, co napisałem dotychczas, można dojść do wniosku, że wierząc, iż najważniejsze jest dla nas zaspokojenie własnych i cudzych pragnień, zaczęliśmy sztucznie „produkować” tożsamości. Robimy to niemal bezrefleksyjnie,
uznając przy tym oczywistość i konieczność „aktu tworzenia”. Z czego on wynika
i co sprawia, że nie szukamy już w swoim życiu zakotwiczenia, mniej lub bardziej
trwałego „wzoru” będącego źródłem stabilności i właściwych tylko nam możliwości interpretacji świata? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza istoty łączących nas wszystkich stosunków. Co więc tłumaczy potrzebę nieustannej kreacji?
Otóż, oceniamy się już tylko w oparciu o wzajemne wyobrażenia, które zyskały
rynkową i marketingową wartość. Mamy do czynienia ze zbiorową imaginacją,
która obowiązuje tym bardziej, że uprawomocnia ją hedonistyczny atrybut prawdy. Prawdą staje się bowiem to, co jest popularne – nie obiektywne, tylko pożądane. Dostosowując się do tej dziwnie pojętej „rzeczywistości”, czy może raczej hiperrzeczywistości, komercjalizujemy własne Ja, a czyniąc tak, nie odczuwamy
najmniejszej straty, bo chęć osiągnięcia korzyści wypiera ideę fetyszyzacji indywidualizmu. Zastępujemy więc pierwotny narcyzm hipermasowością i sprawiamy, że
to właśnie „inni” są dla nas szczególnie ważni. To oni i ich pragnienia determinują
możliwości naszego życia, sposoby egzystencji – już nie tylko wirtualnej, ale również realnej – które pozbawione są jakiejkolwiek stałości, ponieważ powstają
w świecie, którego rytm wyznaczają „konwulsje”12 i płytkie relacyjności.
Aby być sobą, trzeba być kimś, to znaczy wiedzieć, kim się jest. A jak możemy to ustalić, zagubieni wśród ciągle zmieniających się wyobrażeń siebie? Pragnienie poznania siebie jest tylko daremnym błądzeniem pośród tych wyobrażeń. Być może nawet czymś w rodzaju tęsknoty za sobą,
rozpaczy za sobą, ale też ustawiczną ucieczką od siebie w nasze o sobie wyobrażenia. (…) Kto
wie, może każdy byt, a tym bardziej człowiek, jest z istoty wielobytem, konsekwencją tej niekończącej się mnogości wyobrażeń siebie (Myśliwski, 2013: 23).
________________
12

Pod pojęciem „konwulsji” rozumiem nie tylko różnego rodzaju okoliczności, zdarzenia, mody i konwencje, ale i jednostkowe kalkulacje, które mają wymiar symulakryczny i − używając terminologii już bardziej ekonomicznej − spekulacyjny.
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Kończąc, trzeba więc zadać pytanie o to, co dziś znaczy stwierdzenie „być sobą”? Czy wyraża ono zuchwałe przekonanie dotyczące ostateczności naszego Ja?
Na pewno nie. Przytoczona wyżej refleksja, ów inteligentny i intuicyjnie trafny głos
Wiesława Myśliwskiego, to tylko potwierdza.
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(Post)Conventional Identity Discourse in Relation
to Mercantilist Nature of the Global World
Summary
When writing about the values of globalising society (such as risk, spontaneity, hedonism or finally,
the cult of individuality accompanied by the homogenization of identity), one cannot omit orientations which are connected with them. The most important one is consumerism. This superior mega
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trend of the present time as well as the type of postchristian liberal imperative demand that we seek
final and unattainable, for this aim is impossible, happiness. However, the source of our well-being is
possession. What can be possessed? The answer to such a question is nearly impossible because it
assumes the finality of our aims which are rather unlimited in the era of late capitalism. Consumerism
is likely to spread to infinity. We are constantly seeking something new. We cannot satisfy our „demands” which become necessity for us due to the fact that they constitute the criterion of development and success. This widespread passion − of a sacrum status – creates the framework of identity
and dreams. What is more, the role of a consumer becomes the focal point of our existence. It boils
down to purchasing new objects, both necessary and unnecessary, which function as the guarantee of
good life in our consciousness. It has to be mentioned that pleasure connected with it is temporary
because the category of obsolescence or rather unfulfillment is inherent in consumerist ideology. It is
thus temporariness which limits our satisfaction. This state forces us to constantly seek things and it
triggers anxiety as well as a consumerist alarm which is always raised when a new object appears on
the market. This „thing” becomes a popular and fantastic object of lust determining our choices and
actions as well as propelling individual and global consumerism. The prevalence of desires is thus
inherent in the nature of the discussed orientation. The knowledge that „someone owns something
I don’t” drives us to constantly buy. It exists because we are watched and are watching. Finally, we,
our needs and likings are determined by others. It is the effect of economising life which results in
„demeaning” an individual. A human cannot become a subject unless he is a commodity. Reactions
to the demands imposed by others are necessity. We are therefore a part of the global consumerist
world where we have to surrender to the rules of the market and its marketing logic in order to function. The aim of an individual is a constant process of boosting his self-esteem as well as maintaining
the status of a purchasable commodity. The source of attractiveness thus lies in others for whom the
evaluation of a subject in economic terms applicable to purchase and sale is the most significant.
Consequently, attracting consumers’ attention as well as underscoring one’s superiority and significance become priority. The value added to such aspirations is „warholism” of life, namely the belief
that everyone can become a celebrity. A passion for being accepted is a dominant factor which overshadows a reasonable attitude to life and constitutes a marketing lifestyle. It is about achieving success
(for example media hype) and increasing a market value of a commodity. In this manner such
a commodity is no longer a component in a mass of unrecognizable objects but the commodity about
which people talk and which cannot be overlooked, downplayed and rejected.

Nowe wykorzystanie blogów internetowych

207

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (6) 2014 POZNAŃ

Sylwia Maria Polcyn-Matuszewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nowe wykorzystanie blogów internetowych.
Ewolucja w stronę funkcji dydaktycznej
KEYWORDS

ABSTRACT

blog, educational
process, teacher,
student

Polcyn-Matuszewska Sylwia Maria, Nowe wykorzystanie blogów internetowych. Ewolucja w stronę funkcji dydaktycznej [The New Uses of
Weblogs. Evolving Towards Didactic Functions]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(6) 2014, Poznań 2014, pp. 207-220, Adam
Mickiewicz University Press. ISBN 978-83-232-2869-1. ISSN 23000422
Nowadays blogs have been acquiring new functions. Apart from traditional blogs, one can see a growing number of blogs that have a didactic function. Blogs have been used more and more often by the teachers
at different education levels in order to support and optimise the teaching and learning processes. Linking entertainment and teaching, they
have become a place of unlimited possibilities for the students, where
students can acquire new knowledge, develop their own interests and
increase cognitive curiosity. Educational blogs that are used actively by
the teachers can positively influence educational process and introduce
students to self-education, thus preparing them to the process of lifelong
learning in the future.

Przestrzeń Internetu stwarza ogromne możliwości. Współcześnie jest to największa na świecie sieć posiadająca ogromny zasób informacji z różnych dziedzin nauki. Przez badaczy jest ona określana również jako wszechobecne medium, wzajemnie łączące wszystkie komputery oraz ludzi na całym świecie (Hoffman, 1995:
13, za: Bereźnicki, 2011: 208).
Sieć ta z roku na rok odgrywa coraz większą rolę w edukacji, stając się nieograniczonym źródłem wiedzy i możliwości. Dla uczniów różnych szczebli kształcenia
jest ona kluczowym i praktycznie wykorzystywanym narzędziem wspomagającym proces uczenia się, które zaspokaja również u młodych jednostek ich naturalną potrzebę poznawania otaczającego świata oraz komunikowania się z innymi ludźmi.
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Franciszek Bereźnicki określił sieć komputerową jako wszechstronną pomoc
dydaktyczną, która jest bogatym źródłem informacji. Głównym jej wyznacznikiem
jest zaś to, iż w łatwy i szybki sposób można z niej korzystać w dowolnej chwili
i dowolnym miejscu. Taka nieograniczona dostępność przestrzeni wirtualnej
umożliwia ciągłą wymianę informacji, ich pozyskiwanie, selekcjonowanie oraz
przetwarzanie. Informacje zebrane w przestrzeni Internetu stanowią coraz częściej
uzupełnienie wiedzy przekazywanej przez nauczycieli w ramach określonych
przedmiotów szkolnych, zaś informacje, które można z niego pozyskać, wybiegają
poza standardowe programy nauczania, a przede wszystkim ukazane są w przystępnej dla młodych ludzi formie – multimedialnej (Bereźnicki, 2011: 208). Interesujące, kolorowe grafiki, animacje, filmy, podcasty, znacznie wpływają na zainteresowanie młodej jednostki danym zagadnieniem. Poszerzają jej wiedzę, stają się
środkiem podglądowym. Internet nie jest już miejscem spełniającym wyłącznie
funkcje rozrywkowe w czasie wolnym dzieci i młodzieży, ale zyskuje coraz większe
znacznie w kontekście szeroko ujętej edukacji. Dlatego też niebywale ważnym
zadaniem stojącym przed szkołą oraz współczesnym nauczycielem jest wdrażanie
młodych ludzi do społeczeństwa informacyjnego, zaznajamianie ich z nowymi
technologiami i sposobami ich wykorzystania w procesie uczenia się oraz samokształcenia. Proces uczenia się powinien być systematycznym, zamierzonym, jak
również długotrwałym zbiorem określonych czynności, które są ze sobą powiązane. Uczenie się powinna cechować również planowość, ukierunkowanie na realizację określonego celu, świadomość, a także wielostronna aktywność osoby uczącej
się. Samokształcenie natomiast można rozumieć jako opanowanie wiedzy naukowej, a także określonych sprawności w samodzielny sposób, bez ingerencji nauczyciela lub innych podmiotów kontrolujących (zob. Bereźnicki, 1987: 19-28). Jednakże najważniejszą rolę w procesie nauczania/uczenia się oraz samokształcenia
spełnia motywacja wewnętrzna ucznia, która jest jednym z istotniejszych pojęć
w dydaktyce. Motywacja wewnętrzna to potrzeba bądź też chęć pozyskiwania nowej wiedzy, uzupełniania wiedzy już posiadanej, odpowiadania na ważne z punktu
widzenia jednostki pytania. Nie jest ona jednak związana z nagrodami, gratyfikacją
zewnętrzną, ale odpowiadają za nią głównie zainteresowania własne jednostki,
potrzeba poszukiwania oraz poznawania otaczającego świata (Siuda, 2013: 9). Zadaniem nauczyciela jest wzbudzanie w uczniu nie tylko motywacji ukierunkowanej
na gratyfikacje zewnętrzne, ale przede wszystkim ukazanie praktycznych walorów
motywacji wewnętrznej. Istotną rolę mogą tu odegrać nowe technologie.
Również sam nauczyciel, chcąc podążać za szybkim postępem cywilizacyjnym
i wychodzić poza obowiązujące schematy w szkole, powinien aktywne wykorzy-
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stywać w procesie nauczania nowe media i możliwości, jakie oferują, aby wzbogacać własny warsztat pracy i rozwijać własne nowomedialne kompetencje.
Wykorzystanie przez nauczycieli nowych technologii w procesie kształcenia
może być odpowiedzią na potrzeby młodych osób, które w przestrzeni wirtualnej
poszukują cyberprzyjaciół, spędzają swój wolny czas, dzielą się swoimi pomysłami,
osiągnięciami, niepowodzeniami, korzystając z tej formy komunikacji regularnie
i coraz częściej.
Z roku na rok powstaje coraz większa liczba:
1. Stron internetowych
• www.edulandia.pl,
• www.edunews.pl,
• www.edukacjamedialna.edu.pl,
• www.interklasa.pl,
• http://www.teraz-wiedza.pl1,
2. Platform
• www.gromar.eu,
• www.upel.agh.edu.pl,
• www.platforma.edu.pl,
• www.eped.pl2;
3. For internetowych
• www.forum.liceum36.pl,
• www.forum.edukacja.net,
• www.abcd.edu.pl (zakładka „forum”),
• www.forumszkolne.pl3,
których główną tematyką jest szeroko ujmowana edukacja. Są to szczególne miejsca
w przestrzeni wirtualnej, z których można czerpać informacje na temat współczesnej
szkoły, porażek oraz sukcesów uczniów, programów nauczania na poszczególnych
szczeblach edukacji, a także znaleźć liczne przykłady różnych materiałów edukacyjnych, metodycznych, scenariuszy zajęć, gotowych ćwiczeń, gier i filmów dydaktycznych, poradników itp., które stanowią bogatą bazę dla nauczycieli, jak również
i dla samych uczniów.
Ogromną popularnością cieszą się również profile edukacyjne, tak zwane fanpage4 na portalach społecznościowych. Obecnie można odnaleźć bardzo dużą liczbę
________________
1

Są to przykładowe strony internetowe, których tematyką jest szeroko ujęta edukacja.
Są to przykładowe platformy edukacyjne, których tematyką jest szeroko ujęta edukacja.
3
Są to przykładowe fora internetowe, których tematyką jest szeroko ujęta edukacja.
2
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stron fanowskich, które eksponują walory edukacyjne lub podejmują bezpośrednio
tę tematykę. Najczęściej zamieszczane są na nich odnośniki do innych stron internetowych z artykułami naukowymi, popularnonaukowymi, doniesieniami z badań,
wywiadami z nauczycielami, badaczami, a także stron związanych z edukacją
i szkolnictwem na różnych szczeblach. Ponadto, na tych charakterystycznych portalach można odnaleźć treści propagujące wykorzystanie nowych technologii, metod i technik w nauczaniu. Fanpage zawierają również całe galerie zdjęć oraz filmów z różnych uroczystości szkolnych, wydarzeń klasowych, a także eksponują
artystyczne oraz literackie prace uczniów. Możliwości ich wykorzystania w edukacji jest wiele.
Coraz większą popularność zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, zyskują także blogi internetowe, które z początku pełniły rolę wyłącznie
internetowych pamiętników, współcześnie zaś stają się narzędziem dydaktycznym
coraz chętniej wykorzystywanym przez nauczycieli, którzy chcą wzbogacić i zoptymalizować sam proces kształcenia. Blogi umożliwiają również połączenie dwóch
ważnych elementów w rozwoju młodego człowieka: nauki oraz rozrywki (Siuda,
2013: 10).
Zgodnie z literaturą przedmiotu, proces kształcenia, czyli proces obejmujący
zarówno nauczanie, jak i uczenie się, rozumiany jest jako uporządkowany ciąg
zdarzeń obejmujący czynności leżące po stronie tak nauczyciela (nauczanie), jak
i uczniów (uczenie się). Jest on ukierunkowany przede wszystkim przez odpowiedni dobór celów i treści przez nauczyciela oraz takie warunki i środki, które
mają służyć wywołaniu określonych zmian w uczniach, a które są zgodne z przyjętymi celami kształcenia (Okoń, 1987: 133, za: Bereźnicki, 2011: 13).
Blogi internetowe spełniają współcześnie również jeszcze jedną ważną funkcję,
a mianowicie stały się one coraz częściej praktykowaną nową formą komunikacji
pomiędzy nauczycielem a uczniem przy wykorzystaniu komputera oraz łącza internetowego (Wawrzak-Chodaczek, 2008: 200). Ponadto, są one w coraz większym
stopniu wykorzystywane do pozyskiwania szeregu różnych aktualnych oraz praktycznych informacji, których celem jest wzbogacenie procesu nauczania/uczenia
się i samokształcenia uczniów. Blogi w XXI wieku stają się ważnym elementem
edukacji zarówno dzieci, młodzieży, jak również i osób dorosłych.
Blog, zgodnie z funkcjonującą w literaturze przedmiotu definicją, można określić jako pamiętnik, w którym autor przy użyciu komputera oraz sieci internetowej
________________
4

Fanpage (ang.) – specjalnie stworzona na portalu społecznościowym Facebook strona fanowska.
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opisuje i dzieli się z innymi użytkownikami/czytelnikami swoimi doświadczeniami, przeżyciami dnia codziennego, zainteresowaniami, a także przemyśleniami
w różnych kwestiach, czyniąc to w miarę regularnie. Nic więc dziwnego, iż obecnie
blogi internetowe określane są mianem internetowych pamiętników. Autorzy tej
formy ekspresji dzielą się swoimi powszednimi doświadczeniami, uczuciami, emocjami, sukcesami, porażkami w życiu osobistym i/lub zawodowym, opisują drogę
do pracy, szkoły, recenzują książki, filmy, gry komputerowe, sami tworzą opowiadania, wiersze lub prezentują inne formy twórczości własnej.
Współcześnie blogi poruszają bardzo różną tematykę. Dotyczą m.in. kulinariów, rodziny, miłości, sportu, życia codziennego, gier tradycyjnych i komputerowych, pasji, motoryzacji, społeczeństwa, kultury, dzieci, nastolatków, dorosłych,
seniorów itp. Ponadto, dotyczą takich aspektów życia ludzkiego, jak: związki, problemy, rodzina, przyjaźń, codzienność, praca, dzieci, seks, edukacja, kariera zawodowa, rozwój osobisty. Opisują szereg różnych emocji: miłość, szczęście, smutek,
ból, samotność, nadzieję, stany depresyjne. Obejmują również aspekty związane
z wiarą i wartościami transcendentalnymi: Bogiem, miłością, nadzieją, człowiekiem, śmiercią5. Dzięki takiemu wachlarzowi różnych kategorii (zwanych etykietami, tagami), czytelnik może z łatwością odnaleźć wiele interesujących wpisów
i wątków zgodnych z jego własnymi zainteresowaniami.
Blogi internetowe stały się współcześnie również ogromną siecią, wzajemnie ze
sobą połączoną. Dzięki temu ich autorzy bez żadnego problemu mogą między
sobą wymieniać opinie, komentarze na określony temat, umieszczać hiperłącza,
odnośniki do interesujących filmów, słuchowisk i stron internetowych podejmujących podobną problematykę. Takie możliwości spowodowały powstanie tak zwanej blogosfery, która określana jest w literaturze naukowej jako społeczność bądź
sieć społeczna wzajemnie powiązanych z sobą blogów. Blogosfera określana jest
także przez badaczy jako zjawisko społeczne, wokół którego powstaje coraz większa liczba badań naukowych6.
Zainteresowanie blogami wzrasta z roku na rok, nie tylko dzięki możliwości
czytania ciekawych wpisów innych użytkowników, ale przede wszystkim dzięki
możliwości wzajemnego komunikowania się, czy także pozostawiania własnych
komentarzy, podtrzymywania i nawiązywania nowych kontaktów oraz powstawania ogólnie ujętych więzi społecznych. Blogi można zatem określić jako medium
dwustronne, które umożliwia m.in. ciągłą wymianę informacji pomiędzy odbiorca________________
5
6

Rodzaje wymienionych kategorii na podstawie www.blog.pl.
Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Blogosfera (dostęp: 03.01.2014 r.).
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mi i nadawcami tworzącymi oraz prezentującymi konkretne treści (zob. Wawrzak-Chodaczek, 2008: 200-201, 205, 209).
O popularności blogów w Polsce świadczą również dane prezentowane przez
największe platformy blogowe.
Do połowy 2012 roku postała następująca liczba blogów internetowych:
• na platformie Blog.onet.pl – 1 797 758 blogów,
• na platformie Bloog.pl – 941 441 blogów,
• na platformie Znajomi.pl – 388 001 blogów,
• na platformie Blox.pl – 295 604 blogów,
• na platformie Blogi.moje.pl – 31 074 blogów7.
Łącznie daje to 3 453 878 blogów, które podejmują najróżniejszą tematykę,
a ich autorami są różni ludzie. Do tej pory liczba blogów mogła się nawet podwoić,
niestety, w przestrzeni wirtualnej brakuje danych na rok 2013.
Tak ogromna liczba blogów świadczy o ich prostocie oraz łatwości użytkowania. Korzystanie z blogów internetowych nie jest bowiem skomplikowane, dlatego
też czynią to ludzie w różnym wieku, od dzieciństwa aż do późnej starości. Przejrzyste funkcje bloga ułatwiają jego zakładanie, codzienne korzystanie, publikowanie
wpisów, załączanie filmów, dźwięków, animacji, kolorowych grafik, komunikowanie
się z innymi użytkownikami, łączenie blogów w swoistego rodzaju sieć, a także
dostosowanie ich wyglądu do osobistych i indywidualnych preferencji autora, tak
zwanego blogera, za pomocą gotowych już szablonów. Brak skomplikowanej
struktury, łatwość obsługi oraz chronologiczny układ wpisów autora8 powodują, iż
stają się one praktycznym narzędziem wykorzystywanym przez dzieci, młodzież,
a nawet i osoby dorosłe.
Autorami blogów stają się nie tylko uczniowie, studenci, politycy czy gwiazdy
show-biznesu, ale coraz częściej też nauczyciele i wykładowcy szkół wyższych,
którzy chcą wzbogacić własny warsztat pracy i zachęcić uczniów do aktywnego
uczestnictwa w procesie kształcenia. Głównym zaś motywem prowadzenia blogów
przez tak różne grupy społeczne o różnym statusie materialnym i wykształceniu
jest chęć wyrażenia własnych myśli, uczuć i emocji, pasji, własnych zainteresowań,
chęć nawiązywania i podtrzymywania kontaktów ze znajomymi, szerzenia treści
edukacyjnych, naukowych, a także i zawodowych.
________________
7

M. Jeleśniański, Liczba blogów w Polsce i na świecie – czy da się ja określić?; http://eredaktor.pl/
internet-badania-trendy/liczba-blogow-w-polsce-i-na-swiecie-czy-da-sie-ja-okreslic/ (dostęp: 03.01.2014 r.).
8
Z. Meger, Nowe narzędzia edukacyjne w sieciach społecznościowych; http://www.e-edukacja.net/
osma/referaty/Sesja_2b_2.pdf (dostęp: 05.01.2014 r.).
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W Internecie powstaje również coraz większa liczba blogów, które ze względu
na zamieszczane przez autora treści można określić jako:
• fotoblogi – przeważającą częścią wpisów są różnego rodzaju zdjęcia;
• audioblogi – dominującym elementem na blogu są nagrania dźwiękowe;
• videoblogi – we wpisach przeważają filmy9.
Współcześnie blogi stwarzają ogromne możliwości. To od pomysłowości ich
autora, a także jego własnych zainteresowań zależy ostateczny kształt bloga.
Analizując jednak rolę blogów internetowych we współczesnym świecie, nie
można również zapomnieć o ich głównych funkcjach, które zaczęły powstawać
i kształtować się wraz z rozwojem tej formy internetowej wypowiedzi. Współcześnie blogi spełniają następujące funkcje:
• informacyjną,
• rozrywkową,
• komunikacyjną,
• opiniotwórczą,
• marketingową,
• integrującą,
• edukacyjną (Wawrzak-Chodaczek, 2008: 205).
Ta ostatnia funkcja jest natomiast coraz częściej realizowana w środowisku
uczniowskim i nauczycielskim.
Blog, jako atrakcyjne – z punktu widzenia dzieci i młodzieży – medium, może
stać się ciekawym urozmaiceniem lekcji, nowoczesnym narzędziem dydaktycznym, które wzbogaca i optymalizuje proces kształcenia, przyspiesza proces opanowywania przez uczniów nowej wiedzy i poszerzania oraz systematyzowania
wiedzy już zdobytej. Blog może też w przyszłości odgrywać znaczącą rolę w samokształcenia młodych osób.
Blog internetowy, jako dwustronne medium komunikacyjne, pole wymiany
myśli pomiędzy nauczycielem a uczniami, stwarza możliwość lepszego poznawania uczniów oraz odpowiadania na ich indywidualne oraz zbiorowe potrzeby. Nauczyciel – oprócz możliwości korzystania z bloga jako tablicy informacyjnej, na
której umieszcza rozkład zajęć, plan pracy, zasady oceniania i zaliczania określonego przedmiotu, treści zadań domowych i zdań dodatkowych – stwarza możliwość podjęcia ciekawych dyskusji w obrębie omawianych tematów na lekcji i tym
samym przenieść je poza mury szkoły10. Dla uczniów jest to atrakcyjne, gdyż nie są
________________
9

Ibidem.
J. Hendzel, Uczymy się blogując?, „e-mentor” 2007, nr 4(21), wydanie internetowe: http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/21/id/455 (dostęp: 03.01.2014 r.).
10
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oni związani i wpisani w konkretną, tradycyjną oraz sztywną rolę, ale czują się
przede wszystkim bardziej swobodnie i mniej formalnie. Stwarza to możliwość
kreowania bardziej twórczych opinii, pomysłów i sądów na dany temat. Ponadto,
jest to ogromna szansa dla uczniów, którzy odczuwają lęk przed ekspozycją społeczną lub są po prostu nieśmiali. Komunikacja za pomocą blogów daje im pewną
formę swobody, możliwość przemyślenia swojej wypowiedzi. Takie osoby są również w mniejszym stopniu narażone na negatywne emocje oraz krzywdzące opinie
ze strony grupy rówieśniczej. Blog umożliwia ponadto uczniom zaprezentowanie
się szerszemu gronu publiczności, rodzinie, znajomym lub innym zaprzyjaźnionym osobom z całej Polski, a nawet i całego świata. Świadomość, iż treści, które są
publikowane na blogu, mogą dotrzeć do wielu ludzi i są niczym nieograniczone
w przestrzeni wirtualnej, może wpływać na uczniów motywująco, zwłaszcza
w kwestii rzetelnego przygotowywania materiałów, treści i wpisów tam zamieszczanych (Siuda, 2013: 9).
Blog może również pełnić rolę integrującą społeczność uczniowską. Nauczyciele bądź sami uczniowie mogą bowiem zamieszczać na nim krótkie sprawozdania ze wspólnych wycieczek, wyjazdów integracyjnych, kronik klasowych, konkursów, zdjęcia oraz filmy z ważniejszych wydarzeń klasowych.
Blog może też spełniać rolę wspomagającą przy nauczaniu trudniejszych, zdaniem uczniów, przedmiotów, np. matematyki. Zaprezentowanie skomplikowanych wzorów matematycznych za pomocą kolorowych grafik, animacji czy filmów
multimedialnych może wpływać pozytywnie na przyswojenie przez uczniów nowej wiedzy. Również w innych przedmiotach ścisłych, takich jak fizyka i chemia,
blog spełnia doskonale swoje funkcje. Nauczyciele mogą pokazywać tam doświadczenia laboratoryjne, których nie są w stanie wykonać w trakcie lekcji. Takie unaocznienie treści staje się atrakcyjnym sposobem na wzbudzenie ciekawości poznawczej uczniów.
Również nauczyciele przedmiotów humanistycznych mają do dyspozycji wiele
możliwości, które oferują te narzędzia internetowe. Mogą dla swoich uczniów, lub
przy ich pomocy, tworzyć biblioteki lektur szkolnych, wymieniać się opiniami na
ich temat, zamieszczać własne wypracowania, opowiadania, wiersze itp.
Blog może również stać się okazją do poznania swoich uczniów, ich zainteresowań, pasji, oczekiwań. Dobre poznanie własnego ucznia, a przede wszystkim
poznanie jego potrzeb edukacyjnych, może być drogą do osiągnięcia przez niego
sukcesu edukacyjnego w przyszłości. Ponadto, uczniowie mają bardziej pozytywny
stosunek do nauczycieli, którzy „są na czasie”, interesują się nowymi technologiami oraz możliwościami ich wykorzystania. Nauczyciel, który przełamuje tradycyj-
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ne schematy i wychodzi poza tradycyjne metody nauczania, w oczach uczniów jest
bardziej „atrakcyjny”.
Blog umożliwia też wielokrotne powracanie do interesujących treści, ich odtwarzanie, grupowanie, a także eksponowanie. Uczeń w dogodnym dla siebie momencie może skorzystać z informacji, które umożliwią mu pogłębienie uprzednio
zdobytej wiedzy, jej utrwalenie lub też powtórzenie. Jest to szczególnie ważne dla
usystematyzowania i utrwalenia zdobytej przez ucznia wiedzy, a przede wszystkim
zastosowania jej zarówno w teorii, jak i praktyce.
Wykorzystanie na blogu technik multimedialnych – w tym szczególnie dźwięków, tekstu, animacji oraz grafiki – w aspekcie edukacyjnym powoduje powstawanie nieocenionego sposobu wyrazu, który kształtuje aktywną postawę poznawczą
wśród młodych jednostek i zachęca ich do zdobywania nowej wiedzy (Bereźnicki,
2011: 209). Możliwości, które oferują blogi, odpowiadają w dużym stopniu na
zapotrzebowanie na nową, ciekawszą wiedzę, a przede wszystkim zaprezentowanie
tej wiedzy w przystępnej dla uczniów formie. Zadaniem nauczyciela oraz szkoły jest
przygotowanie młodych jednostek do szybkich zmian cywilizacyjnych, do promowania kreatywności wśród młodych ludzi, wzbudzania postawy twórczej. Z pewnością takie możliwości oferują współczesne blogi internetowe wraz ze swoimi narzędziami (Siuda, 2013: 9).
Blogi są bardzo często zakładane przez osoby młode, zwłaszcza przez uczniów,
dlaczego by więc nie wykorzystać ich „naturalnego środowiska” do ciekawego
prowadzenia zajęć? Współczesna szkoła i nauczyciele powinni wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, dostosowywać się do zmian cywilizacyjnych
i pokazywać młodym ludziom, jak w najbardziej efektywny sposób można wykorzystywać nowe technologie w procesie uczenia się, a w przyszłości – w procesie
samokształcenia (Siuda, 2013: 5-12).
Współcześnie w Internecie można odnaleźć szereg blogów o charakterze edukacyjnym. Pełnią one różne role i są prowadzone w różnych dydaktyczno-wychowawczych celach.
Do jednej z grup blogów, która coraz częściej pojawia się w Internecie i eksponuje wartości edukacyjne, zaliczane są blogi autorstwa nauczycieli, lektorów i specjalistów w określonej dziedzinie, którzy poprzez prowadzenie własnego bloga
przekazują konkretną wiedzę i wspomagają nauczanie np. języków obcych. Takie
blogi są zazwyczaj prowadzone przez doświadczonego lektora, nauczyciela, który
na swoim blogu udostępnia różnego rodzaju materiały, książki, w tym ćwiczenia
gramatyczne wraz z odpowiednią wymową, materiały do samodzielnego uczenia
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się języka obcego dla dzieci i młodzieży, słowniki, przykłady referatów i wypracowań w języku obcym. Dodatkowo, na blogu są zamieszczone materiały wideo oraz
materiały dźwiękowe, które usprawniają proces uczenia się języka obcego. Autor
bloga może zamieszczać również swoje praktyczne porady dotyczące słownictwa
i odpowiedniej wymowy w określonym języku obcym oraz zasady stosowania
gramatyki. Taki rodzaj bloga, o atrakcyjnej dla młodzieży oprawie graficznej,
z pewnością jest cennym narzędziem skupiającym wiele środków dydaktycznych,
które mogą zostać wykorzystane nie tylko w samokształceniu, ale i w procesie nauczania/uczenia się. Przykładem bloga prowadzonego przez doświadczonego lektora jest „Blog o języku niemieckim”11.
Kolejnym przykładem bloga o walorach edukacyjnych jest blog, którego główną tematyką może stać się propagowanie wykorzystywania metody projektów
w realizacji procesu nauczania/uczenia się. Autor na swoim blogu proponuje stosowanie metody projektów w nauczaniu przedmiotów ścisłych, takich jak fizyka
i matematyka, przez swoich uczniów. Blog pełni zatem miejsce zamieszczania roboczych wersji projektów przygotowanych przez podmioty uczące się w ramach
konkretnych lekcji. Dzięki temu pozostali uczniowie mogą wyrażać swoje opinie
i korygować ewentualne błędy bądź też dzielić się nowymi pomysłami rozwiązań.
Dodatkowym walorem takiego rodzaju bloga jest szczegółowe zapoznanie uczniów
z metodą projektów, dzięki czemu młodzi ludzie mogą swobodnie ją stosować,
realizując różne projekty nie tylko z przedmiotów ścisłych, ale i również humanistycznych. Autor bloga, promując wykorzystywanie metod problemowych, zamieszcza na blogu szereg przydatnych informacji niezbędnych do prawidłowego
wykonania projektów. Stosowanie metody projektów w różnych dziedzinach nauki jest bardzo korzystne dla uczniów. Nie tylko uczy ich wzajemnej współpracy,
ale przede wszystkim pozytywnie wpływa na rozwój zainteresowań i twórczość
młodych jednostek, umiejętność rozwiązywania prostych i złożonych problemów,
organizowania pracy własnej i jej krytycznej oceny. Metoda ta nawiązuje do tradycyjnej metody projektów sformułowanej przez Williama H. Kilpatricka. Przykładem bloga, który promuje stosowanie metody projektów w edukacji, jest blog
„Projekty uczniów ZSEEiM w Bielsku Białej”12.
W przestrzeni wirtualnej można również odnaleźć blogi specjalizujące się
w określonej dziedzinie. Jednym z takich blogów jest blog w całości poświęcony
kognitywistyce. Autor zamieszcza tam artykuły naukowe i popularnonaukowe,
________________
11
12

Więcej: http://blog.tyczkowski.com/.
Więcej: http://www.projekty.hojnacka.net/.
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ciekawostki naukowe, opinie z polskich ośrodków badawczych w obrębie kognitywistyki dotyczące efektywnego przyswajania informacji i metod efektywnego
uczenia się oraz e-learningu. Zamieszczone na blogu wpisy są napisane prostym,
zrozumiałym językiem, bez naukowego żargonu, dzięki temu są przystępne dla
osób, które nie znają specjalistycznej psychologicznej terminologii. Skomplikowane treści zostają natomiast wzbogacone atrakcyjnymi grafikami i interesującymi
filmami. Takie narzędzie może być bogatym źródłem informacji o kwestiach psychologicznych, w szczególności dla tych osób, które dopiero rozpoczynają studiowanie literatury z tej dziedziny. Przykładem bloga specjalizującego się w konkretnej dziedzinie nauki jest blog „Mechnika umysłu”13.
Te nieliczne przykłady blogów internetowych o walorach edukacyjnych, które
można z łatwością odnaleźć w przestrzeni wirtualnej, jednoznacznie wskazują, iż
współcześnie blogi zyskują nowe znaczenie. Stają się one praktycznym narzędziem
dydaktycznym wykorzystywanym przez nauczycieli w procesie nauczania/uczenia
się w celu jego wzbogacenia, a także pobudzania motywacji uczniów do pogłębiania swojej wiedzy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.
Wspieranie uczniów w wykorzystywaniu nowych technologii i ich możliwości
w procesie uczenia się i samokształcenia jest kluczowym zadaniem nauczyciela, który realizując rolę dydaktyczno-wychowawczą, powinien przede wszystkim przygotować młodą jednostkę do całożyciowego uczenia się, a także do właściwego poszukiwania, selekcjonowania oraz przetwarzania informacji (w tym tych dostępnych
w Internecie).
Idea kształcenia ustawicznego wymaga posługiwania się różnymi narzędziami,
w szczególności tymi, które stają się dla uczniów przydatne, praktyczne i przede
wszystkim atrakcyjne. Bez wątpienia, blogi internetowe spełniają te trzy kryteria,
ważne z punktu widzenia młodych jednostek.
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The New Uses of Weblogs.
Evolving Towards Didactic Functions
Summary
Internet is currently the world's largest database with unlimited access to information in various
fields, which is becoming increasingly important at various levels of education. The Internet is now
becoming a limitless source of knowledge and possibilities as well as a didactic tool that is used by
both students and teachers who want to enrich and optimize the education process.
Online information is increasingly becoming a complementary source of content knowledge that
is transmitted by the teachers during lessons but it also goes beyond the scope of standard curriculum. Most of all, it is presented in a form that is approachable to young people. Interesting images,
animations and videos significantly affect students' interest in the topic, expanding their knowledge,
instilling cognitive motivation and becoming the means of hands-on practice in the processes of the
acquisition of new content, revision and repetition of already acquired content.
The use of new technologies by teachers in the educational process should be the answer to the
needs of young people for whom the virtual space has now become their “natural environment”
where they look for cyberfriends, spend their free time, share ideas and achievements but also acquire
various kinds of information and knowledge about the world.
Every year the Internet offers an increasing number of websites, platforms, forums, fan sites,
whose main theme is widely understood education. These are special places in the virtual space from
which one can draw information on modern school, school curricula at different levels of education
as well as benefiting from a rich database of teaching resources, especially lesson plans, exercises,
games and educational videos, guides for teachers and students. Blogs that initially played the role of
online diaries are becoming increasingly popular among children, adolescents and adults. However,
the ease of setting up and using blogs on an everyday basis, publishing posts, attaching videos, sounds
and animations resulted in a situation where currently there is a very large number of blogs on all
sorts of subjects. This, in turn, has led to the formation of a specific kind of network, so-called blogosphere, which is made up of the interconnections between blogs.
In education a blog fulfils a number of specific roles. First of all, it combines two important elements in the development of young people – education and entertainment. Using these advantages of
blogs in education can have positive impact on the attitude of students to the learning process and to
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the stereotypical image of a teacher, turning him or her into a person who accepts technological
novelties and “moves with the times” as well as knowing how to use these novelties in practice.
Together with their development, blogs and their content also began to perform certain functions, including informing function, entertainment, communication, opinion-making, marketing,
integrating, and also the function of education, which, in recent years, has been increasingly implemented in both the student as well as teacher environment. Moreover, more and more blog authors,
so-called bloggers, are the teachers and academic lecturers themselves who want to enrich not only
their own working methods as well as developing competence in the new media, but most of all, they
want to encourage students to active participation in the teaching-learning process.
In addition, blog as a bilateral communication tool enables continuous communication between
the teacher and the student, becoming an opportunity to get to know the students better and above
all, to learn about their interests, hobbies and individual as well as collective needs and expectations.
The blog is also becoming a platform for the exchange of ideas between the teacher and the students.
This creates the opportunity not only to exchange information on the schedule, work plan, the credit
requirement for a specific class, the content of homework and extra assignments, but the blog is also
becoming a great place to spark interesting discussions around the topics discussed during the lesson
and moving the debate beyond the school building. For students it is the more attractive as they do
not have to assume a specific, traditional and rigid role, but feel at ease and less formal. It creates the
possibility of getting a more creative opinion, ideas and judgments on the subject. Moreover, this is
a great opportunity for the students who fear public speaking or who are shy. Communication via
blogs gives them some sort of freedom, an opportunity to reflect on their own statements.
A blog can also play an integrating role for the school community. It allows for the creation of
school or class yearbook, where one can post brief reports from field trips, residential trips, competitions as well as attaching photos and videos of the most important class or school events.
A blog can also have a supporting role in teaching more difficult subjects, such as mathematics,
physics, chemistry, but also the subjects covering the liberal arts, including history, Polish or a foreign
language. Presenting complex mathematical formulas, chemistry experiments, poems and short
stories with coloured images, animations, videos or hypertext can arouse students' natural need for
cognitive development and trigger their internal motivation to continue the search for information in
a specific area.
An additional advantage of blogs is that they allow us to repeatedly return to the content that is
of our interest, replay it, classify it and present it in a proper way. At a convenient time the student
can use the information that will enable him or her to deepen the previously acquired knowledge,
memorise it or revise it. This plays a significant role in the educational process as it systematises
students’ knowledge.
Nowadays, the virtual space offers a variety of educational blogs. These are blogs that focus primarily on exposing specific educational values and they are written by the teachers. For example,
a popular form of foreign language teaching is to create language blogs in which the author, as an
experienced tutor, attaches useful tips on grammar, vocabulary and pronunciation, thus helping in
foreign language learning. Another example of a blog with educational values is a blog focusing on
the promotion of the use of the project method, which is very beneficial for students, in the process of
teaching-learning. This creates the possibility of solving problem situations which take the form of
simple and complex problems, teach cooperation and creative thinking.
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In the virtual space, one can also find blogs that specialize in specific areas. One such blog is entirely devoted to cognitive science. The author of the blog posts scientific papers and popular-science
articles, curiosities from the world of science, scientific opinions of Polish research centres on aspects
regarding cognitive science, methods of effective learning and e-learning. As a result, younger individuals may derive reliable information on the fields of science which interest them.
An important task facing the school and the teacher is the task of introducing young people to
the information society, familiarizing them with new technologies and methods of their use in the
process of learning and self-education.
The idea of lifelong learning requires the use of different tools, in particular those that are useful
for students, practical and above all attractive. Without a doubt, blogs fulfil these three criteria.
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As statistics in Poland show, more and more younger people reach for
alcohol and, what is more, they struggle to control their drinking. This
often leads to a number of serious consequences for all health, economic, psychological, and social ones. They include beatings, injuries,
loss of material property or even conflict with the law. Uncontrolled
chemical intoxication may even lead to the long-term consequences
which is e.g. addiction to alcohol. In some countries, they apply a form
of assistance to people drinking in a risky way, and not only to them,
which is aimed at the acquisition of skills for controlling alcohol consumption. There are used a number of methods and progressive stages
of dealing with the client, so that he or she would learn controlled
drinking. Therefore, not only this article briefly presents the causes and
mechanisms of addiction resulting in the wide range of consequences,
but also is the proposal for a strategy of assistance for young adults
focused on the acquisition of skills in controlling the use of alcohol, as
well as shows the results of the effectiveness of this form of assistance
in some countries in the world.

Spożywanie alkoholu przez Polaków jest tematem często pojawiającym się w dyskursie, zarówno na polu społecznym, jak i naukowym. Kwestię alkoholu oraz związanych z nim konsekwencji porusza się w z perspektywy prawnej, ekonomicznej,
psychologicznej, socjologicznej czy pedagogicznej. Osoby uzależnione lub ponoszące konsekwencje uzależnienia swoich bliskich zna każdy człowiek, inaczej niż
chore na raka czy z zaburzeniami psychicznymi. Alkohol jest towarzyszem i niejako „kolejnym gościem” wielu przyjęć czy spotkań towarzyskich, umacnia się i kon-
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stytuuje w danym obszarze – nie tylko tym zarezerwowanym dla osób pełnoletnich. Uwidacznia się to w prostym eksperymencie, kiedy prosi się dzieci przedszkolne, aby odegrały urodziny lub imieniny swoich rodziców. Następuje wówczas
seria toastów oraz podnoszenie imitujących kieliszki przedmiotów. Tym bardziej
nie dziwi zatem fakt nazywania alkoholizmu problemem społecznym. Dane statystyczne zebrane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują, że 2% populacji uzależnione jest od alkoholu, ponadto 4% to osoby
dorosłe żyjące w otoczeniu uzależnionego, taki sam procent stanowią dzieci wychowujące się w domu z problemem alkoholowym, a 5-7% populacji to jednostki
pijące w sposób szkodliwy1, co łącznie stanowi około 16% społeczeństwa.
Dane statyczne zebrane w Polsce w latach 1998-2009 przez Główny Urząd Statystyczny, a opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wskazują na rosnącą tendencję konsumpcji alkoholu w przeliczeniu
na jednego mieszkańca kraju. W roku 1995 na jedną osobę (w przeliczeniu na stuprocentowy alkohol) przypadało 6,46 l, z kolei w roku 2008 wskaźnik ten wzrósł aż
do 9,58 l. Tendencja spadkowa konsumpcji alkoholu wystąpiła jedynie w dwóch
przedziałach czasowych (w latach 2001-2002 oraz w roku 2009), co wiązało się
między innymi z podniesieniem akcyzy na napoje spirytusowe2. Okazuje się, że
w przeciągu ostatnich dwóch dekad znacząco wzrosło spożycie piwa w Polsce.
Dokładniej, „spożycie piwa w przeliczeniu na 100% alkoholu wzrosło w latach
1992-2011 z 2,12 litra do 5,19 litra”3.
Jak widać, istnieje duża zależność zażywania wyrobów alkoholowych od ich
dostępności ekonomicznej. Wspomniana powyżej tendencja wzrostowa ilości spożywanych wyrobów spirytusowych uwarunkowana jest między innymi ich atrakcyjnością cenową w porównaniu do cen wina czy piwa. Jak wskazują dane statystyczne, w roku 1998 za średnią pensję można było kupić 56 butelek wódki, z kolei
w roku 2008 już 158, czyli prawie trzy razy więcej, a piwa jedynie dwa razy więcej
(w 1998 roku 504 butelki, a w 2008 roku 1094), z czego należy mieć na uwadze
wyższe stężenie procentowe wódki4.
________________
1

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Statystyki; http://www.parpa.pl/
index.php? option=com_content&task=view&id=155&Itemid=16 (dostęp: 01.04.2014 r.).
2
Ibidem.
3
M. Rapkiewicz Ekspertyza. Wpływ zmian wysokości stawki podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych w 2014 r. na dochody budżetu państwa; http://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/
Akcyza_2014_Instytut_S obieskiego.pdf, s. 21 (dostęp: 22.04.2014 r.).
4
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Statystyki, op. cit.
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na ilość zażywanego w Polsce alkoholu
jest jego fizyczna dostępność. Stale zwiększa się liczba punktów sprzedaży substancji psychoaktywnych, nierzadko promująca ich spożycie5. Często w sklepach,
w których można nabyć wyroby alkoholowe, sprzedaje się je nielegalnie osobom
nieletnim, co wynika między innymi z dość dużej akceptacji społecznej dla intoksykacji chemicznej młodocianych oraz z coraz większego przyzwolenia rodziców
na spożywanie alkoholu przez ich wychowanków (Grzybowski, 2005: 249).

Konsumpcja alkoholu przez polskich adolescentów
i młodych dorosłych
Niepokojące są wynik badań przeprowadzone przez Krzysztofa Ostaszewskiego,
Małgorzatę Cybulską, Katarzynę Kocoń, Agnieszkę Pisarską, Annę Borucką, Katarzynę Okulicz-Kozaryn oraz Krzysztofa Bobrowskiego w kilku turach na przestrzeni lat 1984-2008 w wybranych szkołach warszawskich. Według tych badaczy,
zauważalna jest duża dostępność napojów alkoholowych dla młodzieży w wieku
gimnazjalnym oraz licealnym. Wskazuje się również na coraz niższy przedział
wiekowy jednostki w momencie pierwszego doświadczenia z alkoholem oraz regularność jego spożywania już w młodym wieku. Jak się okazuje, ponad połowa
uczniów w wieku piętnastu lat przyznaje się do systematycznego spożywania alkoholu, a badania przeprowadzone w roku 2008 wykazały, że co szósta dziewczynka
i co czwarty młodzieniec doświadczyli już stanu upojenia alkoholowego6.
Podobnie zjawisko spożywania alkoholu przez nieletnich oraz młodych dorosłych przedstawiają dane statystyczne zebrane w latach 2004-2009 przez Główny
Urząd Statystyczny dotyczące liczby młodzieży spożywającej alkohol. Wskazują
one, co prawda, na zmniejszający się odsetek młodych ludzi (15-19 lat) spożywających alkohol (45,3% w roku 2004, a 42,0% w roku 2009), podobnie z osobami dorosłymi (20-29 lat – z 83,2% w roku 2004 na 82,2% w roku 20097), jednak mimo
zauważalnej tendencji spadkowej konsumpcji alkoholu wśród adolescentów, młodych dorosłych i dorosłych, cały czas prawie połowa z nich już w młodym wieku
miała styczność ze środkami psychoaktywnymi. Nie są to satysfakcjonujące wyniki,
________________
5

Ibidem.
K. Ostaszewski, K. Bobrowski, A. Borucka, M. Cybulska, K. Kocoń, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie; http://www.ipin.edu.pl/
wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Raport_Badania_Mokotowskie.pdf, s. 26 (dostęp: 18.04.2014 r.).
7
Urząd Statystyczny w Krakowie, Zdrowie dzieci i młodzieży w Polsce w 2009 r.; http://www.
stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/zo_zdrowie_dzieci_mlodziezy_w_polsce_2009.pdf (dostęp: 01.04.2014 r.).
6
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szczególnie jeśli ma się na względzie nierzadko poważne konsekwencje zdrowotne
oraz społeczne wynikające ze spożywania napojów wysokoprocentowych. Przykładem konsekwencji zdrowotnych jest liczna grupa młodych osób zgłaszających się
do ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej na skutek zaburzeń wynikających z zażywania alkoholu (aż 362,6 osób na 100 tys. ludności). Również liczny odsetek
stanowiły dzieci i dorastająca młodzież lecząca się w ramach psychiatrycznej opieki
ambulatoryjnej na skutek zespołu uzależnienia8.
Wyniki badań na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD), przeprowadzonych w szkołach przez Europejski Program Badań Ankietowych, wskazują,
że najczęstszymi negatywnymi dla konsumenta i środowiska doświadczeniami oraz
szkodami wynikającymi ze spożywania alkoholu były między innymi uczestniczenie w bójce, co wiązało się ze zniszczeniem cudzego mienia, a także problemy
z rodzicami czy kłopoty z policją (Grzybowski, 2005: 246).
Podsumowując, można stwierdzić, że waga problemów związanych z dostępnością oraz spożyciem alkoholu wśród młodzieży jest duża. Mimo statystycznego
spadku współczynnika liczby młodych osób używających substancji psychoaktywnych, wciąż niepokojąco duża grupa osób z tego przedziału wiekowego eksperymentuje z napojami wysokoprocentowymi, co niejednokrotnie niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne.

Polska na tle innych krajów Europejskich
Na tle statystyk Europejskich, w Polsce występuje mniejsze spożycie alkoholu aniżeli w wielu innych państwach. Średnia unijna poziomu konsumpcji alkoholu
przypadającego na jednego mieszkańca powyżej 15 roku życia wynosi 10,85
l 100%, z czego w Polsce wskaźnik ten wynosi 10,6 l 100%. Stanowczo wyprzedzają
nas takie kraje, jak Hiszpania, Niemcy czy Francja, gdzie notuje się spożycie alkoholu powyżej 10,7 l 100%9.

Przyczyny uzależnienia od alkoholu
Problematyka zjawiska uzależnienia jest wieloaspektowa, a także niezwykle skomplikowana. Wskazują na to liczne badania empiryczne prowadzone w obrębie al________________
8

Ibidem, s. 68-69.
Polski Przemysł Spirytusowy, Alkohol i społeczeństwo; http://www.pps.waw.pl/pliki/Newsletter/
Newsletter_1 _2012.pdf, s. 5 (dostęp: 01.04.2014 r.).
9
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koholików trzeźwiejących oraz czynnych, a także ich rodzin. Do dzisiaj, korzystając
między innymi z ich wyników, nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi mogącej
zweryfikować przyczyny choroby alkoholowej. Wynika to ze zbytniej złożoności
mechanizmów warunkujących jej powstanie, które nie zostały jeszcze dobrze poznane (Woronowicz, 2009: 62), a także niepotwierdzonej jednoznacznie wiarygodności badań nad genetycznymi uwarunkowaniami choroby alkoholowej.
Wśród wielu badaczy panuje zgodność co do trzech czynników predysponujących jednostkę do choroby alkoholowej i determinujących uzależnienie. Należy
jednak wspomnieć, że wystąpienie jednego z tych czynników nie prowadzi bezwzględnie do rozwoju problemu alkoholowego. Każdy z nich predysponuje jednostkę do uzależnienia, jednak nie determinuje w sposób jednoznaczny choroby.
Jednym ze wspomnianych powyżej czynników przyczyniających się aż w 40-60% do wystąpienia uzależnienia są uwarunkowania genetyczne (Szmachowiec,
Kucharska-Mazur, Szmachowiec, 2011: 117). Badania przeprowadzone na bliźniętach, a dotyczące zgodności genotypu, wykazały, że wśród monozygotycznych
bliźniąt płci męskiej zauważa się większą zgodność odziedziczalności wzorców
picia (60%) aniżeli w grupie męskiej bliźniąt dyzogotycznych (39%). Podobnie
w grupie bliźniąt dwujajowych i jednojajowych płci żeńskiej zauważono wyższą
zgodność występowania alkoholizmu u tych z grupy bliźniąt monozygotycznych
aniżeli dyzogotycznych (Cierpiałkowska, Ziarko, 2010: 122-124). Można zatem
stwierdzić, że dziedziczność genetyczna ma związek z występowaniem u określonych osób problemów alkoholowych, jednak do dzisiaj nie sprecyzowano dokładnie, czy istnieje gen lub geny warunkujące chorobę oraz w jakim stopniu mają one
wpływ na jej rozwój i wystąpienie.
Mówi się także o zależności pomiędzy genetyczną dziedzicznością aktywności
dehydrogenaz a częstotliwością konsumpcji alkoholu. Gdy wspomniana aktywność
dehydrogenazy jest wysoka, po spożyciu dużej ilości alkoholu i występującej wówczas
poprawie samopoczucia jednostka odczuwa następnie niewielkie skutki spożycia
w postaci tak zwanego „kaca”. Z kolei niska aktywność dehydrogenazy aldehydowej
warunkuje wystąpieniem silnego „kaca”, przez co nie zachęca do konsumpcji alkoholu (Woronowicz, 2009: 65-66).
Alkohol działa także na wzrost aktywności układu opioidowego. Jak się okazuje, u osób, u których występują niedobory czynności receptorów opiatowych, alkohol pełni funkcje kompensującą (Niewiadomska, Sikorska-Głodowicz, 2004).
Badania przeprowadzone na szczurach wykazują, że nie bez znaczenia pozostaje również rola neuroprzekaźników w spożywaniu alkoholu. Jak pisze Bohdan Wo-
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ronowicz, „osobniki wykazujące niższy poziom serotoniny w mózgu i posiadające
mniej neuronów serotoninergicznych szybko uzależniały się od alkoholu, natomiast te, które posiadały tych neuronów więcej, nie wykazywały zainteresowania
alkoholem” (Woronowicz, 2009: 68). Niebagatelne znaczenie ma również dopamina regulująca pobudzenie energetyczne oraz regulująca nastrój (Niewiadomska,
Sikorska-Głodowicz, 2004). Wykazano, że zwierzęta mające niższy poziom dopaminy w niektórych obszarach mózgu, bardziej preferowały alkohol (Niewiadomska, Sikorska-Głodowicz, 2004).
Podsumowując wątek genów, okazuje się, że pewne cechy predysponujące do
zachorowania na chorobę alkoholową mogą być i są dziedziczne, jednak nie są determinantami określającymi jednoznacznie wystąpienie choroby, gdyż na to składa
się wiele czynników, w tym także czynniki społeczne i psychologiczne.
Analizując przyczyny uzależnienia z punktu widzenia psychologii, można wyodrębnić cztery obszary wyjaśniające rozwój choroby alkoholowej. Na gruncie
teorii uczenia się identyfikuje się alkohol jako bodziec bezwarunkowy, „skojarzony
z wieloma sygnałami z otoczenia osoby je zażywającej: obrazami, dźwiękami, odczuciami, sytuacjami” (Seligman, Walker, Rosenham, 2003: 632). Zgodnie z tą teorią, bodziec bezwarunkowy (w tym wypadku alkohol) z czasem staje się bodźcem
warunkowym, niezbędnym do uzyskania pozytywnych stanów emocjonalnych.
Inaczej analizują problem psychoanalitycy, których zdania się różnią. Freud
uważał, że konsumpcja alkoholu wypływa z potrzeby doznania spokoju i zaprzestania odczuwania lęku. Inni z kolei twierdzą, że ludzie mają podświadome tendencje do samozniszczenia, z czego wynika uzależnienie. Jeszcze inni „dopatrują
się wpływu tak zwanego konfliktu wewnętrznego między popędami zależności
a bodźcami agresji” (Woronowicz, 2008: 37).
Zwolennicy modelu poznawczego inaczej wyjaśniają przyczyny uzależnień od
alkoholu. Zwraca się tu uwagę na relację, jaka zachodzi pomiędzy indywidualnymi
oczekiwaniami co do efektu spożycia alkoholu a częstotliwością jego konsumpcji
i pejoratywnymi oczekiwaniami a powstrzymywaniem się od picia (Woronowicz,
2009: 71-72).
Dawniej mówiono o tak zwanej „osobowości uzależnieniowej”. Twierdzono, że
osoby nadużywające substancji psychoaktywnych mają defekt osobowości warunkujący u nich podatność na uzależnienie i zażywanie niektórych związków chemicznych (Seligman, Walker, Rosenham, 2003). Ponadto, Robert C. Cloninger uważa, że
pewne „cechy temperamentu mogą być swoistym czynnikiem ryzyka” (Jędrzejko
[et al.], 2009: 91). Badania nie wykazały do końca słuszności tej koncepcji, jednak
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współcześnie wiadomo, że wyższy poziom agresji prezentowany w dzieciństwie,
a także zaburzenia zachowania, w tym zachowania antyspołeczne, nierzadko
mają związek z wystąpieniem choroby alkoholowej w dorosłości (Woronowicz,
2009: 70-74).
Mówi się także o związku spożywania alkoholu z niedojrzałością emocjonalną
wynikającą z nieprawidłowego przebiegu procesu kształtowania się osobowości, na
który wpływ mają czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne (predyspozycje genetyczne niezależne od jednostki). Często się zdarza, że takie osoby podczas doświadczania sytuacji trudnych sięgają po alkohol w celu ułatwienia sobie funkcjonowania
oraz ucieczki od problemów w stan odprężenia i relaksu (Woronowicz, 2009: 72).
Popularna była także oparta na gruncie behawioralno-poznawczym teoria redukcji napięcia. Na podstawie tej teorii mówi się o gratyfikującej funkcji alkoholu,
spełniającej rolę uśmierzającą napięcie emocjonalne i osłabiającą reakcję na stres.
W myśl tej hipotezy, na skutek przyzwyczajenia organizmu do spożywania alkoholu w sytuacjach stresowych, czego konsekwencją będzie wygaszenie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, każde kolejne okoliczności problematyczne będą
wywoływały reakcję warunkową (Kozielecki, 1995: 30-33), czyli konsumpcję alkoholu, która pozwoli zredukować napięcie emocjonalne (Woronowicz, 2009: 71).
W ten sposób używanie środków psychoaktywnych staje się reakcją wyuczoną,
jedyną możliwą przy wystąpieniu wysokiego napięcia psychicznego.
Niebagatelne znaczenie ma także wpływ czynników środowiskowych. Można
je podzielić na determinanty kulturowe, to jest społecznie ukształtowane spojrzenie
na normy i wzorce picia (przy czym Polska uważana jest za „kulturę pijacką” [Woronowicz, 2009: 69]), dostępność na rynku substancji psychoaktywnych, a także
czynniki rodzinne, mające wpływ na wystąpienie i podtrzymywanie choroby alkoholowej (Woronowicz, 2009: 69).
Te ostatnie można rozumieć dwojako. Z jednej strony będzie to wpływ rodziny
pochodzenia na ukształtowanie wzorców picia i zachowania warunkujących możliwość popadnięcia jednostki w chorobę alkoholową. Badania pokazują, że alkoholicy najczęściej pochodzą z domów alkoholowych bądź z takich, gdzie panowała
całkowita abstynencja (Woronowicz, 2009: 70). Z drugiej strony, szeroko mówi się
o tak zwanych rodzinach alkoholowych w ujęciu systemowym, gdzie poprzez brak
granic pomiędzy członkami rodziny – co często powoduje powstanie relacji symbiotycznych, w których nie powstają odrębne tożsamości – a jednocześnie poprzez
sztywne granice obejmujące cały system i niedopuszczające wpływu czynników
z zewnątrz, a także sztywne zachowania regulacyjne, choroba alkoholowa jest podtrzymywana i niezwykle trudno jest zatrzymać jej rozwój (Margasiński, 2010).

228

DOROTA DOLATA

Problematykę uzależnienia od substancji psychoaktywnej można podjąć z punktu widzenia trzech obszarów: genetycznego (i wspomnianej dziedziczności cech),
psychicznego (w tym różnych koncepcji psychologicznych uzasadniających przyczyny szkodliwej konsumpcji alkoholu), a także środowiskowego (w tym analizy
pierwotnego środowiska kształtującego i modelującego zachowania jednostki).
Problematyka uzależnień jest niezwykle złożona, w związku z czym nie można jej
interpretować z punktu widzenia jednego obszaru teoretycznego, ale należy to uczynić na gruncie wymienionych wyżej trzech aspektów, wzajemnie powiązanych, korelujących ze sobą i wspólnie determinujących rozwój choroby alkoholowej.

Społeczne konsekwencje intoksykacji chemicznej
Jak zostało wspomniane powyżej, czynniki środowiskowe pośrednio wpływają na
rozwój choroby alkoholowej. Wczesna inicjacja alkoholowa w gronie rówieśników
czy w środowisku rodzinnym, gdzie rodzice dodatkowo dają przyzwolenie na próbowanie/picie alkoholu przez swoje dzieci, zwiększa ryzyko pojawienia się u nich
w przyszłości potencjalnych problemów związanych ze spożywaniem alkoholu
(Woronowicz, 2009: 202). Ponadto, takie przyzwalające postawy rodziców oraz
wczesna intoksykacja alkoholowa są jednymi z wielu czynników zwiększających
ryzyko pojawienia się zachowań problemowych u adolescenta (Ostaszewski, 2005:
122). Dodajmy, że Polska uważana jest za kraj, w którym dominuje duże przyzwolenie dla intoksykacji alkoholowej, a sama konsumpcja alkoholu jest na porządku
dziennym (Woronowicz, 2009: 70-71).
Jednocześnie nadmierne spożywanie alkoholu, czyli takie, które prowadzi do
stanu upojenia alkoholowego, często niesie za sobą, oprócz konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych czy psychologicznych, również konsekwencje społeczne.
Badania przeprowadzone przez ESPAD, który w Polsce został wprowadzony pierwszy raz w 1995 roku przez badaczy z Zakładu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
wykazały, że co dziesiąte dziecko po spożyciu alkoholu brało udział w bójce, z kolei
co dwudziesty adolescent po wypiciu alkoholu doznał szkód cielesnych, a co piętnasta nastolatka doświadczyła niepożądanych przez nią kontaktów seksualnych
(Grzybowski, 2005: 245-246). Oprócz wspomnianych konsekwencji intoksykacji
chemicznej, młodzież wymieniła również problemy z rodzicami, utratę cennych dóbr
osobistych (np. pieniędzy) czy problemy z rówieśnikami (Grzybowski, 2005: 246).
Podsumowując, oprócz daleko idących konsekwencji zdrowotnych, psychicznych czy ekonomicznych związanych z wczesną intoksykacją alkoholową, niebaga-
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telne znaczenie mają również restrykcje społeczne. Jak zostało wspomniane powyżej, wielu adolescentów zażywających alkohol doświadczyło nieprzyjemnych skutków społecznych, a sam brak kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, który
doprowadził do stanu upojenia alkoholowego, spowodował także, że niektóre osoby zostały zatrzymane w izbie wytrzeźwień czy nawet dopuściły się popełnienia
przestępstwa (np. zabójstwa, kradzieży mienia, uszkodzenia ciała innej osoby itp.)
(Grzybowski, 2005: 246), w związku z czym wachlarz konsekwencji społecznych
wynikających z braku kontroli w spożywaniu alkoholu jest szeroki, a najdotkliwszą
konsekwencją, jaką może ponieść sama jednostka, jest w dłuższej perspektywie
czasowej uzależnienie od alkoholu.

Mechanizmy uzależnienia
Alkohol w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie uzależnionej jednostki
w obszarze emocjonalnym i umysłowym, oddziałując także na jej system Ja. Po
długotrwałej intoksykacji chemicznej dochodzi do utworzenia się mechanizmów
podtrzymujących chorobę, a także pozwalających jej się rozwijać – mowa o mechanizmie nałogowej regulacji emocji, iluzji i zaprzeczenia, dezintegracji Ja (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006: 105-124). Są to mechanizmy, na których
opiera się nurt terapeutyczny polskiego lecznictwa odwykowego i które nie korelują
bezpośrednio z traumatycznymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa10. Są one
wywoływane przez przykre stany emocjonalne oraz trudne sytuacje i prowadzą do
autodestrukcji osoby chorej na poziomie biologicznym i psychicznym (Mellibruda,
Sobolewska-Mellibruda, 2006: 105).
Nałogowa regulacja emocji powstaje jako pierwszy mechanizm i tworzy się już
w stadium przedalkoholowym, w którym spożywanie alkoholu motywowane jest
głównie społecznie (Cierpiałkowska, Ziarko, 2010: 72), jednak stopniowo zaciera
się granica pomiędzy piciem towarzyskim a wyuczeniem reakcji picia na bodźce
stresowe. Celem mechanizmu nałogowej regulacji emocji jest uśmierzenie nieprzyjemnych stanów emocjonalnych, by otrzymać natychmiastową gratyfikację w postaci przyjemności. Z biegiem czasu jednostka izoluje się od świata rzeczywistego,
a niemal każdy stan emocjonalny przekształca się w silne pragnienie alkoholowe.
Wszelkie procesy psychiczne podlegają wspomnianemu mechanizmowi, którego
________________
10

B. Włodawiec, Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia Jerzego Mellibrudy;
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=342 (dostęp: 01.04.2014 r.).
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fundamentalnym podłożem działania jest psychofarmakologiczny wpływ alkoholu
(Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006: 117). W konsekwencji, dochodzi do
zaburzenia funkcjonowania jednostki na poziomie psychofizjologicznym, gdzie procesy psychiczne i biologiczne, jako równorzędne i współwystępujące, są regulowane
na poziomie intoksykacji alkoholowej (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006:
117-118).
Każda osoba używa myślenia magiczno-życzeniowego. Jest to proces psychiczny, który nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji, jeśli występuje w formie przejściowej. U osoby uzależnionej, na skutek poczucia bezradności w odniesieniu do
braku kontroli nad ilością spożywanego alkoholu i związanych z tym pragnień
alkoholowych dochodzi do wzmacniania myślenia magiczno-życzeniowego, determinującego rozwój choroby i będącego fundamentalną częścią mechanizmu
iluzji i zaprzeczania. Prowadzi to do powstawania wyidealizowanych i subiektywnych spostrzeżeń związanych z alkoholem. Stają się one zniekształcone i nie odzwierciedlają rzeczywistej wagi problemu uzależnionego. Pojawia się alekstymia,
czyli niezdolność do rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, normalnie
regulowanych przez procesy poznawcze, czego skutkiem jest przeobrażenie ich
w pragnienia alkoholowe. Jednocześnie podczas stanów obiektywnej świadomości
sytuacji problemowej, u jednostki nasilają się nieprzyjemne uczucia (smutek, żal
itp.), które natychmiastowo przeobrażają się we wspomniane pragnienie alkoholowe (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006: 119-120).
Wymienione powyżej mechanizmy dezintegrują procesy psychiczne w systemie Ja jednostki, co skutkuje powstaniem mechanizmu rozpraszania i rozdwajania
Ja. Prowadzi on do zaburzenia w obrębie organizacji funkcjonowania Ja, jak również naruszenia treści i struktury Ja, w wyniku czego powstają dwie przeciwstawne
wersje jednej osoby (rozdwojenie Ja). Pierwsza, biegunowa wersja ujawnia się podczas intoksykacji alkoholowej – wówczas chory ma poczucie sprawstwa i mocy,
subiektywnie ocenia realia zewnętrzne, nie dostrzegając własnego problemu, toteż
nie zauważa powodu podjęcia leczenia. Druga, skrajna wersja własnej osoby ujawnia się podczas stanów trzeźwienia alkoholika. Wówczas bariera mechanizmów
obronnych na moment zostaje złamana, dociera do świadomości uzależnionego
powaga jego problemu, przy jednoczesnym odczuwaniu wstydu i winy11. Obydwa
bieguny tworzą zamknięte koło choroby, pozwalając jej trwać przy jednoczesnym
pogłębianiu się problemów uzależnionego.
________________
11

B. Włodawiec, op. cit.
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Towarzyszące alkoholikowi nieustanne stany upojenia alkoholowego i wiążąca
się z tym alekstymia i utracona umiejętność sterowania własnymi procesami poznawczymi w aspekcie identyfikacji własnych stanów emocjonalnych, prowadzą do
pojawienia się stanów zmienionej świadomości i rozpraszania granic Ja. Jak pisze
Jerzy Mellibruda, „oznacza to istotne osłabienie spoistości i integracji struktury Ja
w całym funkcjonowaniu osoby uzależnionej” (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006: 122).
Scharakteryzowane powyżej dwa procesy, wchodzące w skład mechanizmu
rozpraszania i rozdwajania Ja, w ostateczności dezintegrują w sposób znaczący
tożsamość jednostki, prowadząc do jej wydrążenia. Uzależniony nie potrafi określić
własnej osobowości i sprecyzować, kim jest. Stan ten prowadzi do poczucia pustki
i bezsensu życia przy równoczesnej utracie dotychczasowego systemu wartości
i zasad moralnych. W rezultacie utrudnia to podejmowanie konsekwentnych i adekwatnych decyzji oraz zobowiązań.
Opisane wyżej trzy mechanizmy obronne, wykształcone w procesie długotrwałego i destrukcyjnego zażywania substancji psychoaktywnej, wzajemnie się uzupełniają, tworząc zwarty mur odgradzający alkoholika od świata zewnętrznego i
jednocześnie determinujący rozwój choroby alkoholowej. Możliwość zburzenia
owych destrukcyjnych mechanizmów psychologicznych występuje jedynie wówczas, gdy pojawi się silny impuls z zewnątrz, konfrontujący jednostkę z jej problemem (dla niektórych jest to utrata pracy, dla innych dezaprobata społeczna), prowadząc jednocześnie do podjęcia przez uzależnionego długoterminowego i często
wieloaspektowego leczenia.

Tradycyjne sposoby pomocy
Współcześnie istnieje wiele form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich
rodzinom. Można je podzielić na dwa główne style pomagania: pierwszy – profesjonalny, charakteryzuje się oddziaływaniami strukturalizowanymi podejmowanymi przez profesjonalistów, którzy wpływają na jednostkę technikami psychologicznymi bądź środkami farmakologicznymi. Drugi styl – nieprofesjonalny, tworzą
szeroko pojmowane grupy samopomocowe, powstałe na początku XX wieku.
W Polsce obydwa style pomagania opierają się na Jellinkowskiej koncepcji alkoholizmu jako choroby nieuleczalnej i przewlekłej, oddziałującej na ośrodkowy
system nerwowy chorego, powodującej w nim biochemiczne zmiany uniemożliwiające uzależnionemu powrót do kontrolowanej konsumpcji alkoholu (Cierpiał-
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kowska, Ziarko, 2010: 334-335). W związku z tym, celem terapii będzie abstynencja
i jej utrzymywanie w czasie.
Istnieje także inne podejście, nieprzyjęte i nierozpowszechnione w Polsce,
a oparte na gruncie psychologii behawioralnej, interpretującej chorobę alkoholową
jako „nieprzystosowawczy bądź dezadaptacyjny wzorzec zachowania (nawyk),
który powstał w wyniku uczenia się, zgodnie z zasadami warunkowania klasycznego, instrumentalnego czy modelowania” (Cierpiałkowska, Ziarko, 2010: 290-291).
Zgodnie z tym modelem, interpretując go w sposób, w jaki został pokrótce zacytowany, w wyniku terapii awersyjnej oddziałującej techniką desensytyzacji lub
metodą wygaszania (Cierpiałkowska, Ziarko, 2010: 291-292) możliwy jest powrót
osoby pijącej problemowo do kontrolowanej konsumpcji alkoholu.

Detoksykacja i farmakoterapia
Detoksykacja stanowi pierwszy etap leczenia osób uzależnionych, a jej celem jest
usunięcie z organizmu substancji psychoaktywnej obecnej po długiej intoksykacji
alkoholowej, z zamiarem zminimalizowania objawów odstawienia. Detoksykacja
może być przeprowadzona zarówno w domu, jak i w warunkach szpitalnych, w zależności od nasilenia objawów zespołu odstawiennego. Nie powinna być jednak stosowana jako samodzielna metoda lecznicza, lecz należy ją oprzeć na późniejszym
długoterminowym leczeniu, ponieważ sama w sobie jest mało skuteczna i prawdopodobieństwo, że uzależniony znowu powróci do nałogu, jest tak duże jak u osób,
które nigdy nie uczestniczyły w takich programach (Zaworska-Nikoniuk, 2001).
Farmakoterapia w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest rzadko stosowaną
formą terapii, a używana samodzielnie – jest także nieskuteczna. Stosuje się ją
głównie jako środek pomocny w długoterminowym leczeniu, który ma na celu
uwarunkowanie odczuć awersyjnych wobec spożycia alkoholu. Najbardziej popularnym lekiem jest disulfiram, znany jako anticol, który hamuje wydzielanie enzymu odpowiedzialnego za rozpad aldehydu octowego we krwi, w wyniku czego
dokonują się zmiany w metabolizmie alkoholu (Cierpiałkowska, Ziarko, 2010:
315). Samoistna farmakoterapia, czerpiąc z psychologii behawioralnej, opiera się na
gruncie warunkowania instrumentalnego. Jednak problem uzależnienia ściśle powiązany jest z problemami intrapsychicznymi jednostki, na które wpływa wiele
różnych czynników, w związku z czym, obok farmakoterapii, najczęściej stosuje się
także, jako skuteczne powiązanie, długoterminowe leczenie psychoterapeutyczne
bądź w ramach grup samopomocowych.
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Ostatnimi czasy większym zastosowaniem cieszą się leki, które pomagają
trzeźwiejącemu już alkoholikowi zwalczać głód alkoholowy (naltrekson), oraz te
umniejszające skutki w sferze psychicznej i fizycznej występujące w zespole abstynencyjnym (Cierpiałkowska, Ziarko, 2010: 315).

Interwencja kryzysowa według Vernona E. Johnsona
Jednorazowym, a równocześnie często długoterminowym w skutkach stylem pomocy osobie uzależnionej od alkoholu jest interwencja kryzysowa (koncepcja Vernona E. Johnsona), która ma miejsce, gdy uzależniony jest w fazie prekontemplacji
(Cierpiałkowska, Ziarko, 2010: 301-302), i której celem jest przyspieszenie kryzysu
i konfrontacja alkoholika z rzeczywistością w celu przełamania jego mechanizmów
obronnych i zachęcenia go do podjęcia długoterminowego leczenia. W interwencji
biorą udział najbliższe osoby chorego, które bezpośrednio doświadczyły skutków
jego choroby. Podczas trwania spotkania informują uzależnionego o faktach z jego
życia, które przysporzyły im zmartwień, a były następstwem jego uzależnienia.
Informuje się, zazwyczaj z dużą ilością detali, o sytuacji zaistniałej, jednak nie stosuje się żadnych wymówek ani pretensji, z którymi alkoholik mógłby dyskutować
i wzmacniać tym samym mechanizmy iluzji i zaprzeczania. Po pozytywnie odbytej
interwencji, gdy chory zdecyduje się podjąć leczenie, od razu musi być przygotowany plan terapeutyczny (tudzież często placówki lecznicze), by ten mógł podjąć
natychmiastową terapię. Jest to bardzo istotne, ponieważ czekając na podjęcie leczenia, alkoholik mógłby na nowo zacząć pić i wszelkie mechanizmy obronne
mogłyby ponownie objąć kontrolę nad jego funkcjonowaniem (Sztander, 1997).

Ruch Anonimowych Alkoholików
Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików powstała w roku 1935 w Stanach Zjednoczonych na gruncie osobistych doświadczeń uzależnionego od alkoholu Billa W., jej założyciela (Zaworska-Nikoniuk, 2001). Idea AA szybko rozprzestrzeniła się na pozostałe rejony świata, w tym kraje europejskie.
W spotkaniach mogą brać udział wszyscy uzależnieni od alkoholu, a jedynym
warunkiem i równocześnie celem takiego uczestnictwa jest zachowanie trzeźwości.
Metody pracy grupy opierają się na szczegółowej analizie dwunastu kroków Anonimowych Alkoholików, odnoszonych do osobistych doświadczeń zgromadzonych.
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Wspomniane kroki zawierają treści, które skutecznie oddziałują na mechanizmy obronne uzależnionego, uczą go pokory, a co najważniejsze – uzmysławiają
jego bezsilność w stosunku do alkoholu. Spotkania w ramach grupy AA mają silne
oddziaływanie terapeutyczne i są bardzo skuteczne ze względu na wspólnotę problemów łączących wszystkich uczestników oraz poczucie jedności i przynależności
grupowej.

Psychoterapia integracyjna leczenia uzależnienia od alkoholu
Indywidualna psychoterapia uzależnienia od alkoholu powstała na gruncie doświadczeń Jerzego Mellibrudy na oddziale odwykowym Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, a także podczas stażów zagranicznych realizowanych
przez tego badacza w Stanach Zjednoczonych Ameryki (Cierpiałkowska, Ziarko,
2010: 312). Opiera się ona głównie na uznaniu przez pacjenta faktu własnego uzależnienia, identyfikacji mechanizmów uzależnienia oraz gruntownej pracy nad ich
zwalczaniem i kreowaniem nowych wzorców zachowania kompensujących brak
alkoholu i zapobiegających wystąpieniu głodu alkoholowego.
Podsumowując, dostępna jest szeroka gama propozycji pomocowych dla osób
uzależnionych od alkoholu: zaczynając od interwencji kryzysowej według Vernona
E. Johnsona, poprzez detoksykację, farmakoterapię i grupy samopomocowe, kończąc na terapii indywidualnej ukierunkowanej na relację z pacjentem w celu podtrzymania jego zdrowienia. Podobnie jak wspomniane trzy aspekty przyczyn uzależnienia od alkoholu, z których żadne samodzielnie nie determinuje pojawienia
się choroby, tak też w lecznictwie odwykowym najbardziej skuteczne okazują się
wieloaspektowe formy pomocy uderzające jednocześnie w czynniki fizjologiczne
(detoksykacja, rzadziej farmakoterapia), struktury psychiczne (indywidualna terapia) i czynniki środowiskowe (grupy samopomocowe).

Teoretyczne podstawy picia kontrolowanego
Termin „picie kontrolowane” został wprowadzony przez studentów Uniwersytetu
Kalifornijskiego – Marka i Lindę Sobell – w roku 1970. Uznawali oni alkoholizm
nie za szeroko pojętą chorobę, ale za „jedno z wielu zaburzeń zachowania” (Peele,
1983: 41). Przeprowadzili w Szpitalu Patton State w Kalifornii badania ukierunkowane na osiągnięcie różnych celów u osób uzależnionych od alkoholu: całkowitej
abstynencji lub kontrolowanego spożywania alkoholu. Według ich danych, osoby
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pijące w sposób umiarkowany funkcjonowały lepiej aniżeli te, które miały zachować abstynencję. Osoby pijące umiarkowanie funkcjonowały dobrze przez 160 ze
183 dni obserwacji, z kolei osoby mające utrzymać abstynencję – jedynie przez
80 dni (Peele, 1983). Idea Sobellów kłóciła się z Jellinkowską teorią alkoholizmu
jako choroby nieuleczalnej. Ich podejście wywołało duże oburzenie w niektórych
kręgach praktyków i teoretyków, czego skutkiem było napisanie artykułu przez
Mary Pendery, Irvinga Maltzmana i L. Jolyona Wesat, w którym krytykowali oni
podejście oraz badania przeprowadzone przez Sobellow, oskarżając ich jednocześnie o oszustwo (Peele, 1983).
Obecnie picie kontrolowane analizowane jest na bazie takich koncepcji teoretycznych, jak składniki poznawcze (przekonania, wspomnienia), zasady uczenia się,
rodzaje osobowości, środowisko osoby pijącej oraz reguły i wartości kulturowe,
a także mechanizmy mózgowe (Rosenberg, 2007: 46). Jako że sam trening uczenia
umiejętności picia kontrolowanego opiera się na metodach behawioralno-poznawczych i społecznego uczenia się, tak też teorie interpretujące to założenie bazują
głównie na tych koncepcjach psychologicznych.
Z perspektywy zasady uczenia się, tłumaczy się picie kontrolowane „jako funkcję zmiany bodźców dyskryminacyjnych” (Rosenberg, 2007: 46). W celu modelowania picia umiarkowanego, jednostka powinna unikać otoczenia, w którym picie
nadmierne było nagradzane, a szukać takiego, w którym konsumpcja kontrolowana byłaby gratyfikująca. Należałoby także nauczyć jednostkę nowych sposobów
radzenia sobie z trudnymi emocjami, wówczas nadmierna konsumpcja nie byłaby
doświadczana nagradzająco. Mówi się także o relacji pomiędzy sygnałami bezpośrednio skojarzonymi, na drodze obserwacji i modelowania, z konsumpcją alkoholu a nadmiernym piciem. Unikając ekspozycji jednostki na owe sygnały, można
osłabić występowanie wyuczonej reakcji organizmu na nie – głodu alkoholowego
i tym samym relacji pomiędzy pewnymi bodźcami a piciem nadmiarowym – ucząc
nowej reakcji – picia kontrolowanego (Rosenberg, 2007: 47).
Mówi się także o możliwości zmiany zachowań zautomatyzowanych (w tym
wypadku picia nadmiarowego) i wykształceniu nowego nawyku odpowiadającego
umiarkowanemu piciu. Wymaga to wiele wysiłku i treningu ze strony zainteresowanego, dopóki nowe zachowanie nie zostanie dostatecznie przećwiczone i zautomatyzowane (Rosenberg, 2007: 46-47). Niemniej jednak, podejście to traktuje bardzo mechanicznie i zewnątrzsterownie jednostkę, na której zachowania składa się
przecież wiele czynników wynikających także z jej struktury osobowościowej
i psychicznej.
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W tym aspekcie (struktury osobowościowej), psychoanalitycy uważają, że kluczem do nauczenia się picia kontrolowanego jest zaprzestanie używania alkoholu
w celu regulacji i kontroli własnych stanów emocjonalnych (Rosenberg, 2007: 51).
Koncepcja ta odnosi się do jednego z trzech mechanizmów uzależnienia opisanych
przez Mellibrudę, czyli nałogowej regulacji emocji (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006: 116), będącej de facto fundamentem, na którym tworzone są
dwa późniejsze mechanizmy uzależnienia. Pomija się przy tym konieczność przekonania jednostki do czynników gratyfikujących bądź awersyjnych związanych
z piciem.
Problematykę tę porusza model poznawczy, ujmujący umiejętność picia kontrolowanego poprzez zmianę wyolbrzymionych, pozytywnych oczekiwań względem nadmiernego picia, na realistyczne oczekiwania dotyczące picia umiarkowanego oraz negatywne wobec skutków intoksykacji alkoholowej. Poznawczy model
mówi o przejęciu tożsamości „osoby pijącej kontrolowanie” w celu nabycia umiejętności umiarkowanej konsumpcji alkoholu (Rosenberg, 2007: 48-49).
Warto także wspomnieć o poznawczo-behawioralnym modelu G. Alana Marlatta, ujmującym picie kontrolowane na gruncie interpretacji „zjawiska nawrotu
w abstynencji” (Rosenberg, 2007: 49), a właściwie przekonań dotyczących „wpadki”. Rozumienie nawrotu nie w kryteriach porażki, ale lekcji, z której można wyciągnąć wnioski na przyszłość, umożliwia nabycie bądź utrwalanie umiejętności
picia kontrolowanego. Takie pojmowanie możliwe jest dzięki wyuczeniu strategii
umiejętnego radzenia sobie w sytuacji ryzyka i osiągnięciu kolejnych sukcesów we
własnym kontrolowaniu spożywania alkoholu (Rosenberg, 2007: 49).

Dotychczasowe wyniki badań
Tematyka picia kontrolowanego w Polsce jest mało znana i dość kontrowersyjna,
toteż pisząc o wynikach badań, należałoby odnieść się do tych prowadzonych
w innych krajach.
Pierwsze badania zostały przeprowadzone przez Sobellów – autorów terapii picia kontrolowanego. Odbywały się one w Kalifornii w Szpitalu Patton State i wzbudziły wiele kontrowersji. Inicjatorzy chcieli przekonać się, co się stanie w momencie odmiennego traktowania, w trakcie terapii, osób uzależnionych od alkoholu.
Z podanych przez nich wyników, opierających się na rocznej i dwuletniej obserwacji pacjentów, wynikało, że lepiej funkcjonowali ci, którzy za cel obrali nabycie
umiejętności picia kontrolowanego (Peele, 1983).
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Jak zostało już wspomniane powyżej, późniejsze badania, które przeprowadzili
Sobellowie, obserwując grupę pacjentów w czasie od 19 do 24 miesięcy po ich terapii, wykazały, że dwudziestu spośród badanych, których celem była nauka picia
umiarkowanego, funkcjonowało dobrze w 160 ze 183 dni. Z kolei jednostki, których celem było utrzymywanie abstynencji – jedynie przez 80 dni. Dodajmy, że
termin „funkcjonowanie dobrze” jest definiowany jako niespożywanie alkoholu
w ogóle bądź wypicie mniej niż równoważność sześciu uncji 43% alkoholu (Peele,
1983). Sobellów koncepcja leczenia osób uzależnionych od alkoholu / nadużywających alkoholu jest sprzeczna z Jellinkowską teorią alkoholizmu uznawaną po dziś
dzień, w związku z czym wywołała duże poruszenie w wielu środowiskach naukowych.
Ciekawe wyniki badań nad skutecznością terapii pacjentów chcących nauczyć
się kontrolować własną konsumpcję alkoholu zostały przytoczone w artykule Alcoholism, Politics, and Bureaucracy. Peter Nathan (behawiorysta i były dyrektor Rutgers Center of Alcohol Studies) oraz Niaura, jego współpracownica, podsumowali
czteroletnie badania opublikowane przez National Council on Alcoholism, w których wykazali, że mniej więcej 1/5 z pacjentów uczących się podczas czteroletniej
terapii pić w sposób kontrolowany oceniona została jako grupa osób pijących alkohol bezproblemowo, z czego 40% z tych osób, według badaczy, to alkoholicy
w stanie remisji w chorobie (Peele, 1992). Kontrowersyjne w swej istocie jest
stwierdzenie, jakoby alkoholicy nauczyli się pić w sposób bezproblemowy.
Równie dyskusyjne oraz kontrowersyjne pięcioletnie i sześcioletnie badania zostały przeprowadzone przez Roberta G. Rychtarika, Davida W. Foya, Toma Scotta,
Lindę Lokey i Donalda M. Prue. Badacze wykazali, że 18,4% spośród badanych
było chronicznymi alkoholikami, którzy nabyli umiejętność picia bezproblemowego i umiarkowanego (Peele, 1992).
W Szkocji oraz w Szwecji, w miastach Nordström i Berglund, zostały przeprowadzone długoterminowe badania kontrolne nad zachowaniem się osób uzależnionych od alkoholu. Na ich podstawie stwierdzono, że „alkoholicy wykazywali
umiarkowanie w spożywaniu alkoholu w ciągu 16 do 20 lat obserwacji w trakcie
badań” (Peele, 1992: 54). Ponadto, w artykule Alcoholism, Politics, and Bureaucracy
uznano, że uzależnieni byli lepiej przygotowani do kontrolowania własnej konsumpcji alkoholu po zakończeniu badania. Kontrowersyjne wnioski wysunięto
także w miastach Nordström i Berglund, gdzie na podstawie przeprowadzonych
badań stwierdzono, że u wszystkich hospitalizowanych osób, zakwalifikowanych
jako uzależnione od alkoholu, picie kontrolowane w o wiele mniejszym stopniu
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miało prowadzić do nawrotu choroby alkoholowej aniżeli abstynencja (Peele, 1992:
49-62).
Z tym twierdzeniem nie zgadzał się jednak George E. Vaillant, prowadzący
długoterminowe badania w Ameryce, który wykazał, że alkoholicy próbujący kontrolować swoje picie są bardziej narażeni na nawrót choroby aniżeli ci utrzymujący
abstynencję. Odmienność poglądów w dużej mierze zależna była od różnego definiowania terminu „alkoholik”. Vaillant kategoryzuje osobę jako uzależnioną, jeśli
zdiagnozuje w ciągu ostatniego roku wystąpienie chociaż jednego symptomu uzależnienia (na przykład porannego picia), nawet jeśli przez pozostały okres osoba ta
piła w sposób umiarkowany (Peele, 1992: 49-62).
Tematyką picia kontrolowanego szeroko interesowały się także inne kraje, w tym
Niemcy oraz Szwajcaria, gdzie w warunkach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych
prowadzono na pacjentach długoterminową terapię ukierunkowaną na osiągnięcie
różnych celów, w tym umiarkowanego spożywania alkoholu.
Szwajcarski Instytut ds. Alkoholizmu i Narkomanii (ISPA) przeprowadził siedmioletnie badania katamnestyczne na trzech grupach pacjentów z Forel Klinik: abstynentów, jednostek, które piły okazjonalnie, oraz osób spożywających alkohol
w sposób problemowy. W dotychczasowych badaniach nad używaniem alkoholu
powszechnie uznawano abstynencję za kryterium skuteczności terapii – w tym wypadku owym kryterium była jedynie poprawa jakości życia pacjentów. 24% mężczyzn i 27% kobiet spośród badanej grupy spożywało alkohol bez wystąpienia nawrotu choroby po wypisaniu z ośrodka leczniczego. Badacze uznali więc, że
złamanie abstynencji nie musi zawsze oznaczać nawrot uzależnienia (Klingemann,
2006: 262).
Kolejne badania, prowadzone w Wattwil w Oddziale Psychosomatycznym
(PSA) (jednak bez kontrolnych grup) w latach 1992-1993, wykazały, że po roku
trzytygodniowej stacjonarnej terapii odsetek osób kwalifikujących się do zdefiniowania ich jako jednostki pijące w sposób kontrolowany („niespożywanie więcej niż
16 gram czystego alkoholu dziennie w przypadku kobiet i 24 gram w przypadku
mężczyzn” [Klingemann, 2006: 263]), stanowił 9,3%, z kolei u 13,6% osób zauważono poprawę zachowań w związku z konsumpcją alkoholu (Klingemann, 2006: 263).
Kolejne badania, przeprowadzone przez Kaya Noschisa (psychologa), w których uczono grupę osób pić w sposób kontrolowany poprzez stosowanie „pamiętnika picia”, wykazały u 1/4 pacjentów poprawę zachowania względem spożywania
alkoholu oraz poprawę atmosfery, tudzież kontaktu podczas terapii (Klingemann,
2006: 264).
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Inne badania, przeprowadzone w Szwajcarii, wykazały, że osoby obierające za
cel terapii picie kontrolowane, w rok po jej zakończeniu konsumowały nieco więcej
alkoholu aniżeli ci, którzy obrali za cel abstynencję, aczkolwiek ci pierwsi przez
dłuższy czas kontrolowali własne spożycie alkoholu (Klingemann, 2006: 267).
Wyraźne dowody skuteczności terapii, której celem jest nabycie umiejętności
umiarkowanej konsumpcji alkoholu, wykazały roczne badania prowadzone
w Niemczech w roku 1999 przez Joachima Körkela. Badacz ten zdefiniował picie
kontrolowane jako „zdyscyplinowane, planowane i limitowane spożywanie alkoholu” (Klingemann, 2006: 271), oparte na wcześniej ustalonych regułach bądź planie
postępowania. Spośród 58 uczestników, w tym 21 kobiet i 32 mężczyzn, których
średnia wieku wynosiła 48 lat, było 18 osób nadużywających alkoholu i 34 uzależnione. Sukces terapeutyczny odniosło 58% osób, 8% utrzymywało abstynencję,
z kolei u 25% pacjentów stwierdzono 50% redukcji pierwotnego spożycia alkoholu;
ponadto 1/5 badanych znacząco, bo prawie o połowę ograniczyła spożycie alkoholu (Klingemann, 2006: 272).
Na podstawie wyżej przytoczonych wyników badań można wysunąć wniosek
o dużej skuteczności metody picia kontrolowanego jako celu terapeutycznego
u jednostek będących w grupie ryzyka uzależnienia od alkoholu (ale nie uzależnionych) bądź młodych dorosłych, przed trzydziestym rokiem życia, dla których nabycie takiej umiejętności byłoby korzystne.

Proponowany przebieg
Analizując przytoczone na początku niniejszego artykułu dane statystyczne obrazujące zwiększający się odsetek adolescentów oraz młodych dorosłych coraz wcześniej i częściej spożywających alkohol, propozycja nauki picia kontrolowanego
miałaby odwoływać się przede wszystkim do młodych dorosłych (osób powyżej
osiemnastego roku życia), a jej celem byłoby zmniejszenie częstotliwości potencjalnego zażywania przez nich substancji psychoaktywnych i nabycie umiejętności
kontrolowania konsumpcji alkoholu. Dzięki temu młodzi dorośli, hipotetycznie,
mogliby uniknąć restrykcji społecznych, zdrowotnych i psychicznych związanych
z intoksykacją chemiczną bądź nawet, w niektórych przypadkach, uniknąć uzależnienia. Proponowane metody nabycia umiejętności umiarkowanego spożywania
alkoholu w przeważającej mierze opierają się na technikach z zakresu psychologii
behawioralnej i technikach poznawczych.
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Pierwszy element pracy z pacjentem (poprzedzony przemyślanym i przeanalizowanym wyborem celu terapii, w tym wypadku – picia kontrolowanego) ma charakter edukacyjny – jest nim nabycie podstawowych informacji strukturalizujących
wiedzę dotyczącą samego składu alkoholu etylowego, a także jego wpływu na organizm człowieka, oraz obopólne zdefiniowanie pojęcia „drink”. Tożsame rozumienie
przez pacjenta i terapeutę pojęcia „drink” (dla pacjenta może oznaczać szklankę
o pojemności 120 ml wypełnioną w połowie wódką, dla terapeuty tylko 20 ml
wódki) stanowi formę prewencyjną służącą uniknięciu ewentualnych nieporozumień w trakcie trwania procesu terapeutycznego, mogących znacząco wpłynąć na
jego przebieg (Miller, Muñoz, 2006).
Następnie weryfikuje się z pacjentem ilość spożywanego przez niego alkoholu
oraz okoliczności, w jakich pije najczęściej, przy czym ustala się limity picia. Limity
te dzieli się na dwie kategorie: limity regularnego picia, czyli „maksymalnej liczby
drinków, które można wypić na co dzień” (Miller, Muñoz, 2006: 40), oraz limity
okazjonalnego picia, czyli takiego, w którym poziom zawartości alkoholu we krwi
nie przekracza poziomu maksymalnego obranego przez pacjenta. Przy ustalaniu
limitów edukuje się pacjenta o sposobie analizowania wpływu alkoholu na własny
organizm przy wykorzystaniu tabeli oceny zawartości alkoholu we krwi (Miller,
Muñoz, 2006: 218).
Kolejnym krokiem w terapii jest wprowadzenie karty dziennego zapisu, w której pacjent oznacza datę, godzinę, rodzaj alkoholu, ilość oraz sytuację picia. Metoda
rzetelnej samoobserwacji warunkuje dogłębną i stałą analizę spożywanego alkoholu w ciągu dnia i pozwala na autorefleksję umożliwiającą kontrolę nad ilością wypijanego alkoholu. Celem uzyskania gratyfikacji w formie widocznych postępów
redukcji, a tym samym kontroli w spożywaniu alkoholu, jest karta podsumowania
postępów, reasumująca całkowitą liczbę drinków w tygodniu, dni, w których
utrzymany został regularny limit, największą liczbę drinków w tygodniu, najdłuższy czas picia w dniu, w którym alkohol był spożywany najdłużej, oraz szacunkowo
najwyższą zawartości alkoholu we krwi w danym tygodniu. Jak się okazuje, metoda
prowadzenia dzienniczka, bazująca na samoobserwacji, doprowadziła do ograniczenia picia średnio o jedną trzecią (Miller, Muñoz, 2006: 50-59).
Po wprowadzeniu pacjenta w problematykę alkoholu, jego stężenia we krwi
i związanych z tym objawów somatycznych, a także metody analizy i samoobserwacji poprzez prowadzenie dzienniczków, następuje szereg sposobów umożliwiających skuteczniejszą kontrolę nad ilością spożywanego alkoholu. Z formy ogólnej,
stosowanej dla każdego pacjenta (edukacja w kwestii alkoholu i jego wpływu na
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organizm oraz prowadzenie dzienniczków), William R. Miller i Ricardo F. Muñoz
(psycholodzy) proponują szereg metod dostosowywanych indywidualnie dla każdej
jednostki pod względem skuteczności oddziaływań (Miller, Muñoz, 2006: 60- 62).
Zwalnianie tempa (Miller, Muñoz, 2006: 63), czyli rozkładanie alkoholu w dłuższym przedziale czasowym, samo w sobie pozwala zmniejszyć ilość spożywanego
alkoholu oraz ustalić własną tolerancję na alkohol. Zmniejszenie ilości spożywanego
alkoholu warunkuje spadek tolerancji, co przy kolejnych sytuacjach konsumpcji
powoduje wypijanie mniejszej ilości alkoholu (Miller, Muñoz, 2006: 63).
Jak podkreślają Miller i Muñoz, wszelkie nabyte umiejętności wspomagające
proces nauki kontrolowania ilości spożywanego alkoholu nie będą skuteczne, jeśli
jednostka nie nauczy się asertywności. Dlatego proponuje się pacjentowi szereg
technik i metod skutecznego rezygnowania z dalszej konsumpcji, takich jak: niewerbalne okazywanie braku zainteresowania dalszym spożywaniem alkoholu („wystarczy […] odmówić gestem” [Miller, Muñoz, 2006: 71]) bądź werbalną reakcję
(„dziękuję, ale potrzebuję trochę przerwy w piciu”). Autorzy proponują, na bazie
desensytyzacji bodźca, przećwiczenie sytuacji, w której mogliby być narażeni na
namowy ze strony znajomych do spożycia większej ilości alkoholu. Ponadto zalecają, by unikać otoczenia, które dokonuje intensywnej intoksykacji chemicznej, przynajmniej do czasu nauczenia się skutecznego kontrolowania spożywanej ilości alkoholu (Miller, Muñoz, 2006: 72).
Elementem, który powinien stale się pojawiać, by uskuteczniać proces nauki,
jest gratyfikacja. Podkreślić jednak należy dość, zdaje się, oczywisty fakt, że formą
nagradzania siebie za odmowę bądź umiarkowanie w piciu nie może być alkohol.
Przy tym wymienić można dwa rodzaje nagród: materialne i psychiczne (Miller,
Muñoz, 2006: 75).
Na tym etapie jednostka uczy się zachowań umożliwiających jej zwiększenie
kontroli nad własnym postępowaniem w celu zmniejszenia ilości konsumowanego
alkoholu w trakcie jego spożywania. Następnie podaje się szereg propozycji zachowań, które można stosować przed podjęciem decyzji o piciu (Miller, Muñoz,
2006: 89-111).
Jedną z takich propozycji jest weryfikacja czynników zewnętrznych wyzwalających chęć picia, czyli sytuacji i kontekstów społecznych, środowiskowych, psychologicznych, w których jednostka odczuwa silniejszą chęć konsumpcji (Miller, Muñoz, 2006: 89-102). Owa weryfikacja pełni rolę prewencyjną względem pojawienia
się mechanizmu nałogowej regulacji emocji oraz służy nabyciu umiejętności unikania owych sytuacji oraz stosowania innych sposobów radzenia sobie w takim
kontekście sytuacyjnym. Należy przy tym dokonać z pacjentem szczegółowej anali-
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zy i zaproponować alternatywne sposoby zachowania, tudzież radzenia z problematycznymi emocjami.
Następnie proponuje się zachowania alternatywne względem picia alkoholu.
Jednym z nich jest życie „jak gdyby”, kiedy to jednostka ma dokonać próby udawania, w adekwatnej do tego sytuacji (np. podczas spotkania ze znajomymi, gdy pojawia się alkohol), że jest odurzona alkoholem, nie spożywając go w ogóle (Miller,
Muñoz, 2006: 121-124). Metoda ta ma na celu udowodnienie klientowi możliwości
cieszenia się różnymi sytuacjami bez konieczności intoksykacji.
Proponuje się także metody tak zwanego mądrego przemawiania do siebie
(Miller, Muñoz, 2006: 129-133), czyli gruntownej analizy własnych stanów emocjonalnych przed wypiciem alkoholu oraz ogólnego, świadomego komunikowania
z samym sobą. Można to uznać za metodę prewencyjną względem rozwijania się
nałogowej regulacji emocji.
Dalej w tym kontekście zostają zaproponowane różne techniki relaksacyjne
oraz metody skutecznego radzenia sobie ze stresem i depresją mogącymi być czynnikami determinującymi częściowo rozwój choroby alkoholowej (Miller, Muñoz,
2006: 141- 168). Toteż ważne jest uczenie pacjenta technik samopomocy w sytuacjach stresowych, a także szeregu metod relaksacyjnych mogących stanowić alternatywę dla intoksykacji chemicznej.
Podsumowując, techniki, za pomocą których wdraża się pacjenta w nabycie
umiejętności picia kontrolowanego, jakie proponują w swej książce Picie kontrolowane William R. Miller oraz Ricardo F. Muñoz (2006), można podzielić na trzy
podstawowe części: podczas picia, przed konsumpcją i zamiast konsumpcji. Proponuje się szereg metod mogących pomóc jednostce w kontrolowaniu spożywania
alkoholu, dzięki czemu nierzadko stanowią one formę profilaktyczną wobec pojawienia się picia problemowego. Terapia, której celem jest kontrolowane picie alkoholu, w dużej mierze uwzględnia indywidualność jednostki, jej możliwości
i zasoby, by móc skutecznie dobrać techniki odpowiadające jej potrzebom i możliwościom w celu efektywnego zakończenia terapii i dostarczenia pacjentowi wzorca
zachowań prewencyjnych względem wystąpienia problemu w konsumpcji alkoholu.

Oczekiwane rezultaty wynikające
z nauki picia kontrolowanego
Głównym oczekiwanym rezultatem terapii ukierunkowanej na nabycie przez jednostkę umiejętności kontrolowania własnej konsumpcji alkoholu jest zmniejszenie
ryzyka popadnięcia w chorobę alkoholową, a co za tym idzie – spadek liczby osób
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uzależnionych i poprawa jakości ich życia i stosunków społecznych. Propozycja ta
jest uzasadniona z punktu widzenia przytoczonych powyżej danych statystycznych
dotyczących spożywania alkoholu w Polsce oraz liczby osób uzależnionych od
alkoholu. Wiele osób, które nie są alkoholikami, lecz nadużywają alkoholu, chciałoby się nauczyć umiarkowania w jego konsumpcji, jednak polskie placówki,
w przeważającej części, uznają dwie skrajności: albo pijesz jak dotychczas, albo
zachowujesz całkowitą abstynencję. Dlatego wydaje się ważne wprowadzenie trzeciej drogi, alternatywy, która umożliwiłaby osobom z grupy ryzyka zatrzymać się
na czas, by nie musiały wybierać pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami.

Podsumowanie
Ze względu na patogenezę choroby alkoholowej oraz jej złożoność, korelującą
ściśle z czynnikami środowiska społecznego, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, by alkoholicy mogli nauczyć się spożywać alkohol w sposób kontrolowany.
W związku z tym, picie kontrolowane, poszerzające zakres swych oddziaływań
w niektórych krajach, może być nieskuteczne w grupie odniesienia osób uzależnionych w Polsce. Hipotetycznie można jednak założyć, że obszarem swego oddziaływania mogłoby objąć inną grupę osób, jaką stanowi młodzież. Wczesna inicjacja
alkoholowa jest jednym z wielu czynników, które zwiększają „ryzyko zachowań problemowych” (Ostaszewski, 2005: 122). Tym samym, odwołując się do przytoczonych na samym początku niniejszego artykułu danych statystycznych dotyczących
spożywania alkoholu przez polskich adolescentów, należałoby zwrócić uwagę na
wysoki odsetek osób pomiędzy 15 a 19 rokiem życia, które spożywają alkohol.
Niektórzy autorzy uważają doświadczenia związane z używaniem środków psychoaktywnych za pewnego rodzaju prawidłowość pojawiającą się w okresie adolescencji. Mogą one „być dla młodzieży instrumentem osiągania pożądanych celów”
(Ostaszewski, 2005: 14). Z tej perspektywy, nauka picia kontrolowanego, opierająca się na wielu koncepcjach i zapożyczająca od nich różnorodne techniki, hipotetycznie mogłaby pomóc młodym ludziom w osiągnięciu bezpiecznego i racjonalnego (czyli niepowodującego jakichkolwiek szkód zdrowotnych czy psychicznych)
podchodzenia do kwestii spożywania alkoholu i samego eksperymentowania
z nim. Może, hipotetycznie, podjęcie z młodzieżą tematu picia w sposób bezpieczny, uświadomienie, czym jest bezpieczne spożywanie alkoholu, oraz udzielenie
profesjonalnej pomocy w nabywaniu umiejętności picia kontrolowanego osobom
z grupy ryzyka uzależnienia zmniejszyłoby ilość osób borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu? Pytanie pozostaje otwarte.
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Controlled Drinking – Helping Strategy Proposal
for Young Adults
Summary
In Poland, number of young people with alcohol experience is still growing. Primarily, they have
problem with controlling the amount of alcohol consumed, and the early chemical intoxication is one
of the many factors that increase the occurrence of these risky (reckless) behaviors. Therefore, in this
article there will be presented statistics showing alcohol consumption by Poles, adolescents and young
adults. Then, there will be shown wide-reaching consequences of excessive alcohol consumption by
adolescents and young adults with reference mainly to describe the social consequences. Afterwards,
there will be described both genetic causes of addiction as well as ones in relation to various psychological theories and concepts explaining the rise of alcoholism. Next, the mechanisms of addiction
will be described with reference to traditional forms of aid used in some European countries and with
reference to description of aid focused on the acquisition of skills of controlled drinking. Subsequently, there will be shown therapist’s methods and techniques used to teach individuals to control
their own alcohol consumption. They will be presented by reference to the origins of the method and
its first creators in order to bring up the results of scientists who use this form of aid in practice and to
the specificity of the different stages in their work with clients. Finally, the expected results arose from
the controlled drinking study will be presented with regard mainly to young adults who, hypothetically, thanks to the acquisition of the ability to control their own consumption of alcohol, can not
only avoid health, economic and social restrictions, but also alcohol addiction.
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Eugenia Potulicka, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2014,
ss. 442

Czytelnicy otrzymują kolejną, jakże znakomitą rozprawę profesor pedagogiki porównawczej
z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu – Eugenii Potulickiej. Trzeba dysponować
ogromną wiedzą, także pozyskaną dzięki naukowym pobytom w USA, żeby dokonać merytorycznej odsłony neoliberalnej polityki oświatowej w Stanach Zjednoczonych, która rzutuje
w jakiejś mierze także na naszych polityków i, niestety, częściowo bezkrytycznych naukowców.
W naszym kraju dokładnie było widać, jak neoliberalny rząd Donalda Tuska i bezwzględnie,
a zatem i bezdyskusyjnie podporządkowane mu władze Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
edukacyjnych instytucji centralistycznego nadzoru realizowały założenia „neoliberalnej fantazji”, która produkuje jedynie słuszną wizję „najlepszych praktyk” opartych na metodach i założeniach globalnego biznesu, a wszystko to dzieje się poza i wbrew interesom państw narodowych.
Jak słusznie pisze autorka już we wstępie: „Mimo wymienionych oraz innych opracowań
poświęconych wpływowi neoliberalizmu na edukację, daleko nam jeszcze do zrozumienia
wszystkich mechanizmów wpływu korporacjonizmu na reformy edukacji, wpływu środowisk
wielkiego biznesu i korporacji transnarodowych, a przede wszystkim skutków neoliberalnych
reform szkolnictwa” (s. 10). Sam krytykuję wykorzystywanie środków Unii Europejskiej przez
część elit polskiej edukacji do diagnoz i rozwiązań, które mają służyć władzy do wymuszania
politycznej poprawności, a nie poprawiania jakości kształcenia i wychowania w przedszkolach
i szkołach. Niestety, zbyt słabo słyszalny jest głos naukowców zdystansowanych wobec powyższych prawd, a troszczących się o zrozumienie rzeczywistych czynników reform oświatowych,
by te były podporządkowywane nie dyktatowi bizneskracji, ale psychopedagogicznym racjom
rozwoju młodych pokoleń i adekwatnego do nich organizowania procesu kształcenia i wychowania.
Polakom jest o tyle trudno zrozumieć toksyczny charakter tej ideologii, że politycy posługują się, za Margaret Thatcher, jedną z naczelnych tez neoliberalizmu, która brzmi inaczej, ale ma
skutkować dokładnie tak samo, jak w okresie państwa totalitarnego, a mianowicie, że „nie ma
alternatywy”. W tym sensie rządzący wiedzą, że nikt nie będzie tego sprawdzał, gdyż dorośli
w Polsce są w swej większości jeszcze wychowankami poprzedniego ustroju. Polski system
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oświatowy, podobnie jak amerykański, znajduje się w sytuacji ciągłych reform, w „ruchu reform”, toteż trudno jest odróżnić rzeczywistą reformę od zmiany edukacyjnej na mniejszą skalę.
Dzisiaj wszystko, nawet najdrobniejsza zmiana typu „podręcznik dla pierwszoklasisty za darmo”, jest wmawiane społeczeństwu jako kolejna z kluczowych reform państwa. Wskaźnikiem
takiej polityki jest wykorzystywanie przez rządzących, dla potrzeb lobbujących grup interesów
gospodarczych, wybranych teorii i manipulowania zarówno nimi, jak i tak zwanymi „danymi
z badań” naukowych (np. IBE), by osiągać strategiczne dla władzy cele. Ujawnił to w swoim
czasie jeden z byłych rzeczników prasowych MEN.
Dzięki rozprawie prof. E. Potulickiej mamy udokumentowane dowody na to, że to Bank
Światowy, a nie racje polskiego stanu i narodu, oczekuje, a wręcz wymaga zmian struktur systemów edukacji i programów kształcenia pod oczekiwania jego beneficjentów, zanim udzieli
pomocy finansowej państwu. Autorce zależy na tym, by „(…) skłonić do refleksji nad bezkrytycznym naśladowaniem tego, «co lepsze, bo zachodnie», szczególnie na temat testów, ich jakości i wpływu na procesy nauczania-uczenia się” (s. 20). Jeśli nie przeczytamy tej rozprawy i nie
wyciągniemy z jej treści wniosków, to wkrótce także w Polsce nastąpi faza wykluczania z uniwersytetów krytycznych wobec takiej polityki naukowców, stygmatyzowania ich, a ze szkolnictwa publicznego znikną na długie lata nauczycielskie innowacje, zredukowane będą treści nawiązujące do narodowych tradycji i kultury, natomiast wzmocnione mechanizmy wykluczania
niepokornych, a nagradzania miernych, ale wiernych.
Warto poszukać odpowiedzi na pytana: Czy rzeczywiście Polacy muszą przejść kolejną lekcję – tym razem ukrytego – totalitaryzmu, który za pomocą poprawnej politycznie edukacji nie
tylko wzmocni władzę klasową, ale przede wszystkim zacznie niszczyć narodowe fundamenty
kultury duchowej, suwerenności państwowej i podmiotowości obywateli? Czyż w starciu rządu
z rodzicami sześciolatków nie została odsłonięta arogancja władzy, stanowczo i konsekwentnie
niszczącej rodzicielskie prawo do samostanowienia o formacji osobowościowej własnych dzieci?
Czyż nie dostrzegamy coraz silniejszego pomniejszania funkcji opiekuńczej i wychowawczej
szkół publicznych, gdyż ich realizacja nie tylko kosztuje, ale też nie poddaje się tak łatwo psychometrycznemu nadzorowi i testowaniu?
Rozprawa Eugenii Potulickiej jest znakomitą odsłoną jakże zróżnicowanych podejść do
zmian w edukacji w sakli makro, mezo i mikro, rozpoznawania rodzajów reform i innowacji,
o których efektach (pozytywnych czy negatywnych) świadczą już przywołane w tej pracy wyniki
badań empirycznych. Książka powinna zatem wywołać dysonans poznawczy wśród dotychczasowych afirmatorów lub beneficjentów zmian w polskiej edukacji, ale i być może także wstrząs
moralny i społeczny, i to nie tylko w środowiskach władz oświatowych, ale przede wszystkim
w polskim społeczeństwie, które od lat jest poddawane mechanizmom i procedurom neoliberalnej manipulacji z wykorzystaniem edukacji i częściowo służalczych wobec skrywanych praktyk – naukowców.
Przedstawione w niej treści stają się swoistego rodzaju manifestem testującym nasze postawy wobec własnych dzieci, jak i ich ogółu, w sytuacji, gdy poddawane są one perfidnym metodom wykluczania, selekcji, powiększania różnic społecznych pod pozorem integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Inna rzecz, że dzięki tej rozprawie dowiadujemy się, jak miejscami
toksyczny był lub nadal jest stan amerykańskiej edukacji oraz od jakich czynników mogą zależeć
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losy wprowadzanych do oświaty w centralistyczny sposób zmian, a także czym one się kończą.
Jak słusznie przypomina E. Potulicka za Michaelem Fullanem: „Sposób, w jaki wprowadzana
jest zmiana edukacyjna, oraz to, czy i jak jest ona wspierana, wpływają na postawy, wiedzę,
zdolności i wolę polityczną tych, którzy ja wdrażają” (s. 132).
Za nami jest już okazywanie pogardy wobec nauczycieli i radykalny atak na nauczycielskie
związki zawodowe. Te ostanie jednak, broniąc swojej pozycji, godzą się na pogarszanie sytuacji
pracy i płac nauczycielskich. Nie będziemy mieli zatem szans na przeciwstawienie się tym procesom, jeśli obywatelom nie pomogą w tym oświeceni nauczyciele, pedagodzy, humaniści, a do
tych właśnie adresowana jest niniejsza książka. Jeśli nie chcemy, by polskie społeczeństwo dotknęła „epidemia głupoty”, to trzeba zacząć od dociekania prawdy o polskiej polityce. Rozprawa
Eugenii Potulickiej jest ważnym źródłem dochodzenia tej prawdy per analogiam. Trzeba jeszcze
sięgnąć do polskich badań i zacząć je głębiej analizować oraz porównywać ze sobą, konfrontując
je z różnymi źródłami, dokumentami władzy, uzasadnianiem przez nią kolejnych regulacji
i aktualizacji prawa oraz wypowiedziami elit z ugrupowań zarówno rządzących, jak i opozycyjnych. Tak uczyniła w toku badań amerykańskiej polityki edukacyjnej poznańska profesor, dając
nam nie tylko metodologiczny warsztat, ale i znakomity przykład sztuki interpretowania danych
statystycznych, publicystycznych i naukowych. Gorąco polecam ten tytuł nie tylko pedagogom,
ale i politykom oświatowym, w tym szczególnie opozycji, gdyż w 25 rocznicę polskiej transformacji jest ta monografia bolesnym zwierciadłem także polskich dokonań w duchu neoliberalnej
ideologii.
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Rachel Cusk, Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa, przeł. A. Pokojska,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, ss. 216
Tymi myślami raczej trudno się chwalić,
ale przynajmniej można je wytłumaczyć.
(Rachel Cusk)

Na podstawie istniejącej pokaźnej liczby książek, felietonów i artykułów dotyczących macierzyństwa można by wysnuć przypuszczenie, że na ten temat napisano już wszystko. Niemniej jednak,
jak podkreślają Renata E. Hryciuk i Elżbieta Korolczuk, „uważna analiza hegemonicznych dyskursów, praktyk społecznych i polityki państwa w kontekście historycznym pokazuje, iż macierzyństwo było i jest niezwykle pojemną kategorią”1. Odnosi się ono nie tylko do faktu podjęcia
roli matki (np. poprzez urodzenie lub przysposobienie dziecka), lecz także do jej pełnienia,
wyrażającego się w relacji, gdzie jedna osoba sprawuje opiekę nad drugą. Macierzyństwo to
________________
1

R.E. Hryciuk, E. Korolczuk, Wstęp. Pożegnanie z Matką Polką?, [w:] Pożegnanie z Matką Polką?
Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, red. R.E. Hryciuk, E. Korolczuk,
Warszawa 2012, s. 9.
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również swoisty konstrukt społeczno-kulturowy, który jest wypadkową takich determinant, jak
m.in. wiek i etniczność, religia oraz stosunek do niej, orientacja seksualna, wykształcenie (rodzaj, poziom), przynależność klasowa czy wreszcie miejsce i okres historyczny2.
Macierzyństwo zdaje się nieodzownym elementem „żywego organizmu”, jakim jest stale
przeobrażające się społeczeństwo. Nie dziwi więc fakt, że szersze rozumienie roli matki również
ulega przemianom. W epoce wiktoriańskiej, na przykład, rola matki była uważana za naturalny
element „prawdziwej” kobiecości; był to społeczny obowiązek i jedyne słuszne przeznaczenie
kobiet3.
Współcześnie macierzyństwo definiowane jest w różnorodny sposób – jego charakterystyka
zdaje się rozciągać na swoistym kontinuum poglądów (i jednostkowych planów życiowych),
gdzie jeden biegun stanowi argumentacja przedstawiająca je jako najistotniejszą cechę każdej
kobiety (macierzyństwo jako nakaz)4, pośrodku znajduje się polemika poddająca w wątpliwość
konieczność podejmowania przez kobiety roli matki (macierzyństwo jako możliwość)5, zaś na
drugim biegunie ukazywane są zalety bezdzietności (macierzyństwo jako niepotrzebny balast)6.
Jak zauważa Krystyna Slany: „w ponowoczesnym świecie, po raz pierwszy od tysięcy lat, wykształceni ludzie zaczynają żywić przekonanie, że kobieta (…) może zostać matką, jeśli sama
tego pragnie. Takiej wolności w podejmowaniu decyzji nie dawały kobiecie poprzednie typy
społeczeństw”7.
Trzymając w rękach autobiograficzną książkę brytyjskiej autorki Rachel Cusk8 pt. Praca na
całe życie. O początkach macierzyństwa9, doceniam trafność powyższej tezy, odnoszę bowiem
wrażenie, że wspominana w niej wolność odnosi się dziś (choć pewnie nadal nie we wszystkich
środowiskach) do możliwości podjęcia przez kobietę decyzji o macierzyństwie. Zastanawiam się
jednak, czy – a jeśli tak, to w jakim zakresie – wolność współczesnych kobiet, Europejek, rozciąga się na sposób przeżywania przez nie roli matki? Czy społeczeństwo zgadza się na doświadczanie przez kobiety negatywnych emocji związanych z opieką nad dziećmi? Jak bardzo
________________
2
3

Por. ibidem, s. 8; por. też: E. Badinter, Konflikt: kobieta – matka, przeł. J. Jedliński. Warszawa 2013.
A. Gromkowska-Melosik, Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja, Kraków

2013.
4

Por. B. Budrowska, Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próby wyjaśnień, [w:] Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow. Warszawa 2003, s. 57-61.
5
Por. M. Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa 2009.
6
Por. http://www.dinklife.com/ (dostęp: 18.01.2015 r.).
7
Cyt. za: J. Pawelska, Cechy współczesnego macierzyństwa, „Małżeństwo i Rodzina” 2005, nr 1-2,
s. 31.
8
Rachel Cusk jest 48-letnią pisarką urodzoną w Kanadzie, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych i Anglii. Za swoją twórczość była wielokrotnie nagradzana, m.in. zdobyła nagrodę Somerset Maugham w 1997 r., Whitbread Novel oraz została uznana przez magazyn „Granta” za jedną z dwudziestu
najlepszych brytyjskich pisarzy w 2003 r.; źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Cusk (dostęp:
18.01.2015 r.).
9
Tytuł oryginału angielskiego: A life’s work. On becoming a mother. Polska premiera pojawiła się w nakładzie Wydawnictwa Czarne (przeł. Agnieszka Pokojska).
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(nie)widoczna jest ta zgoda w praktyce społecznej? Czy wyraża się w szanowaniu poglądów
kobiet, których wypowiedzi nie stanowią kalki wiodących dyskursów?
A może jednak macierzyństwo przyjmuje dziś postać religii, nakazującej określone praktyki; religii unifikującej to, co odmienne? Czy faktycznie istnieje przestrzeń i zgoda na wyjście
kobiet poza dominujące ramy macierzyństwa?
Polska premiera książki Praca na całe życie miała miejsce 19 maja 2014 roku, zaś zagraniczna w roku 2001. Warto poddać refleksji odstęp czasowy między nimi. Czy polskie „opóźnienie”
powodowane jest np. czynnikami ekonomicznymi, czy może bardziej wynika z tego, że wcześniej nie byliśmy gotowi (jako społeczeństwo) przyjąć odważnej (?) autonarracji R. Cusk na
temat kobiety „w świecie innego macierzyństwa”? Biorąc pod uwagę ostrą falę krytyki, jaka
przeszła przez Wielką Brytanię po ukazaniu się Pracy na całe życie, bliższa jest mi, niestety, ta
druga hipoteza.
Z drugiej jednak strony dostrzec można swoistą przemianę, jaka dokonała się (dokonuje
się) w zakresie postrzegania macierzyństwa w Polsce na przestrzeni kilkunastu lat. Być może
jesteśmy dziś bardziej otwarci na to, co odmienne, niż miało to miejsce kilka lat wcześniej,
i może właśnie dlatego nareszcie pojawiło się polskie wydanie ilustrujące macierzyńskie zmagania Cusk10?
Na okładce Pracy na całe życie znajduję komentarz: „natychmiast po publikacji podzieliła
krytyków i czytelników, a jeden z czołowych amerykańskich publicystów postulował odebranie
autorce dzieci”. Opis ten nasuwa pytanie: co takiego napisała Cusk, że wysunięto wobec niej tak
poważne oskarżenie? Co było tym „niewybaczalnym grzechem”, zasługującym na potępienie ze
strony wielu kobiet, które na popularnym forum dla brytyjskim mam współtworzyły wątek
tematyczny zatytułowany: „If you loathe Rachel Cusk, you’ll love this”11 („Jeżeli brzydzisz się
Rachel Cusk, pokochasz to”), umieszczając w nim niewybredne komentarze?
We wstępie do drugiego wydania12 autorka informuje czytelnika: „Stając się matką, przez
krótki czas byłam jednocześnie dzieckiem i rodzicem, zarazem sobą i Innym, i właśnie ten rzadki, ulotny stan psyche starałam się oddać”13. Stwierdzenie to jest nie tylko zgeneralizowanym
ujęciem celu przyświecającego napisaniu tej książki, ale też jednocześnie stanowi jego usprawiedliwienie. Pisarka na nowo próbuje potwierdzić autentyczność i niezmienność swojej narracji,
wskazując, iż napisała tę opowieść dla czytelnika, który „przedkłada prywatne odkrycia nad
instytucjonalne przedstawienia” (s. 11).
Rachel Cusk opowiada o niełatwym procesie stawania się matką. Jak twierdzi, jest to trudne
zadanie, bowiem „towarzyszy mu uczucie izolacji, często bywa nudne, jest za to niezmiennie
________________
10
Kolejnym dowodem potwierdzającym moje przypuszczenie mogą być książki traktujące o autobiograficznych zmaganiach młodych matek-Polek, jak np. J. Woźniczko-Czeczott, Macierzyństwo non-fiction. Relacja z przewrotu domowego, Wołowiec 2012; M. Łukowiak, Projekt matka. Niepowieść, Warszawa 2013, czy też A. Graff, Matka Feministka, Warszawa 2014.
11
http://www.mumsnet.com/Talk/adult_nonfiction/703381-If-you-loathe-Rachel-Cusk-you-39-lllove-this/AllOnOnePage (dostęp 19.01.2015 r.).
12
Drugie wydanie książki pojawiło się w Wielkiej Brytanii w roku 2008.
13
R. Cusk, Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa, przeł. A. Pokojska, Wołowiec 2014, s. 12.
Dalsze cytaty z omawianej pozycji lokalizowane są bezpośrednio w tekście.
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wymagające i wyczerpujące. Mocno podkopuje poczucie własnej wartości i osłabia poczucie
przynależności do świata dorosłych” (s. 21). Autorka z całą stanowczością przekonuje, iż „rodzenie i wychowanie dzieci to kowadło, na którym została wykuta nierówność płci” (s. 22).
Podkreśla, że po urodzeniu dziecka życie kobiety i mężczyzny zaczyna różnić się w sposób diametralny, nawet jeśli oboje dzielą się opieką nad niemowlęciem. Najczęstszy podział ról prezentuje sytuacja, kiedy kobieta pozostaje w domu z dzieckiem, zaś mężczyzna powraca do życia
dobrze mu znanego z czasów przed przyjściem dziecka na świat. Jest on uzbrojony w atrybuty
władzy, pieniędzy i autorytetu. Kobieta natomiast, będąc w domu, jest na pewien czas od nich
odsunięta, co nie pozostaje bez konsekwencji dla jej postrzegania siebie, a zarazem dla kształtowania się jej własnej tożsamości.
Zdaniem Cusk, gdy kobieta podejmuje rolę matki, nie jest już tą samą osobą, którą była
wcześniej. Autorka wymienia szereg zmian, które pojawiają się wraz z maleńkim dzieckiem.
Dotyczą one: tożsamości kobiety, obrazu jej ciała, rytmu dnia, relacji z mężczyzną, charakteru
pracy, wyglądu mieszkania (nieład, dodatkowe wyposażenie dedykowane dziecku, zapach domu). Wraz z narodzinami dziecka umiera to, kim kobieta była do tej pory. Rozpoczyna się proces stawania się kimś innym. Kobieta, jak twierdzi autorka, „(…) po porodzie, choć wygląda
i zachowuje się mniej więcej tak samo jak przedtem, jest zaledwie własną podobizną” (s. 32).
Po urodzeniu pierwszej córki, R. Cusk z zakłopotaniem stwierdza: „Nienaturalne jest dla
mnie dzielenie życia ze sobą – z tą osobą, którą byłam dotychczas” (s. 102). Zauważa, że każda
kobieta, kiedy zostaje matką, przestaje należeć do siebie, a staje się własnością dziecka i świata
(sytuację tę wielokrotnie przyrównuje do zamknięcia w areszcie). Otoczenie próbuje dyktować
jej, w jaki sposób ma żyć jako (wzorowa) matka. Autorka stwierdza, że współczesny świat każe
kobietom zakładać tak zwaną „macierzyńską maskę”, która niejednokrotnie jest nieodzownym
elementem „spektaklu lukrowanego macierzyństwa”. Cusk przekonuje, że „maska” ta nie pozwala kobietom podjąć pogłębionej refleksji nad tym, co ważnego wydarza się w ich życiu, lecz
nakazuje stać się kalką dominujących wzorów.
Na obrazie wczesnych doświadczeń macierzyńskich, jaki rysuje przed czytelnikiem autorka,
warto dostrzec zawarte w nim – jak sądzę – implicite nawiązania do koncepcji przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu, zgodnie z którą grupa zdominowana (kobiety) postrzega rzeczywistość społeczno-kulturową w kategoriach percepcji i oceny, które wyrażają interes grupy dominującej (mężczyzn). Przemoc symboliczna jest wytworem podmiotów działających (mężczyzn)
oraz takich instytucji, jak rodzina, szkoła, religia, państwo. Relacja dominacji postrzegana jest
przez grupę zdominowaną jako naturalna, a co za tym idzie – nie jest poddawana refleksji14.
Co ciekawe, pisarka zauważa, że współczesne kobiety często same pilnują, by żadna
z nich nie wyszła poza zdefiniowane ramy macierzyństwa. Okazuje się, że strażniczkami matek
są inne kobiety-matki, które nie potrafią i/lub nie chcą nazwać sytuacji i uczuć, jakich doświadczają. Twierdzi, że nie tylko mężczyźni, ale i same kobiety krytycznie oceniają siebie i inne matki. Po ukazaniu się Pracy na całe życie, R. Cusk powiedziała w jednym z wywiadów: „Uważam,
że kobiety, które pracują i mają małe dzieci, są w najtrudniejszej sytuacji. (…) Pełnoetatowe
________________
14

P. Bordieu, Przemoc symboliczna, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków
2005, s. 503-507.
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matki sączą w nie bez przerwy poczucie winy – dlaczego? Dlatego, że same są niepewne siebie.
(…) I zamiast porozmawiać z mężem o tych dwóch zupełnie różnych światach, jej świecie i jego,
bo one są diametralnie różne, ona woli dać ujście temu napięciu, atakując pracującą matkę
i mówiąc jej, jaka jest beznadziejna”15.
Cusk wielokrotnie podkreśla, że kobieta nie staje się matką w sposób automatyczny. Ona
potrzebuje czasu, by nią się stać, by „odnaleźć siebie” w nowej roli. Potrzebuje zgody otoczenia
na to, by w procesie dojrzewania do bycia matką mogły targać nią różne emocje: od zachwytu aż
po lęk, niepewność. Potrzebuje tej akceptacji, bo tylko dzięki niej nie będzie musiała ukrywać
„prawdziwej twarzy” przed światem i często też przed samą sobą.
Pisarka w swojej książce, stanowiącej – jak twierdzi – swoisty list adresowany do kobiet
(s. 23), zastanawia się, dlaczego kobiety-matki tak często milczą na temat swoich (wczesnych)
doświadczeń związanych z macierzyństwem? Czy rzeczywiście jest tak, że pierwsze lata życia
dziecka to piękny, bezbolesny i niemający istotnego znaczenia dla postrzegania obrazu własnej
osoby czas? Pisze: „Zastanawiam się, czy my, kobiety, nie mamy wbudowanego ewolucyjnego
hamulca ekspresji, umiejętności opisania tej kwestii zgodnie z prawdą” (s. 134). W innym miejscu zauważa: „Do ciężaru macierzyństwa trudno jest się przyznać, nie tylko z powodu tabu,
które nie dopuszcza uskarżania się i narzekania: jak każda miłość, tak i ta jest w swojej najgłębszej istocie rozdarta konfliktem; perła przyjemności powstaje z ziarenka udręczenia” (s. 139-140). Autorka podkreśla, że macierzyństwo – nawet jeśli w jego doświadczaniu dominuje radość i poczucie spełnienia – zawsze ma ambiwalentny charakter, bowiem wiąże się z przewartościowaniami w zakresie dotychczasowego życia. Kobieta coś traci, ale zarazem zyskuje nową,
inną jakość życia: „mimo że w postaci córki dużo dostałam w zamian, nie była to zapłata tą samą
monetą ani nawet w innej walucie (…). Moja utrata i mój zysk były ze sobą zupełnie niezwiązane” (s. 149). Poczucie straty silnie miesza się z odczuciem zysku.
Przyglądając się mozaice doświadczeń Rachel Cusk dotyczących macierzyństwa, zauważam,
jak bardzo koresponduje ona z refleksjami Adrienne Rich na temat roli matki, które zostały
opublikowane w książce Of Woman Born. Motherhood as Experience and Institution16 już
w 1976 roku. Rich przeciwstawia się w niej narzucaniu kobietom przez społeczeństwo obowiązku macierzyństwa, będącego – jak przekonuje – swoistą instytucją, źródłem represji kobiet
i warunkiem sine qua non bycia „prawdziwą” kobietą. Domaga się „odczarowania” macierzyństwa, które każda kobieta ma prawo przeżywać na swój sposób.
Biorąc pod uwagę powyższe, sądzę, że opinie zamieszczane przez czytelników Pracy na całe
życie na polskich i angielskich forach internetowych (które rozciągają się między skrajną krytyką
a zachwytem17) wskazują na nieustanną potrzebę podejmowania społecznego dialogu ukierunkowanego na wzajemne zrozumienie i szacunek. Mam wrażenie, że wiele już się zmieniło
________________
15

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,8642830,Nie_jestem_z_waszego_plemienia.
html, (dostęp 19.01.2015 r.).
16
Tytuł polski: Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i jako instytucja, przeł. J. Mizielińska, Warszawa 2000.
17
Por. http://www.mumsnet.com/Talk/adult_fiction/178290-has-anyone-read-a-life-s-work-by-rach
el-cusk/AllOnOnePage (dostęp 19.01.2015 r.).

256

Polemiki i recenzje

w tym zakresie, niemniej jednak, jak się okazuje, „lekcja wrażliwości na świat drugiego człowieka” nadal pozostaje do odrobienia.
Sądzę, że we wspomnianym dialogu winny uczestniczyć nie tylko kobiety, lecz także mężczyźni, dla których macierzyństwo partnerki najczęściej oznacza podjęcie przez nich roli ojca, co
nie pozostaje bez znaczenia w zakresie kształtowania się ich tożsamości. Nie można więc zapominać o „męskiej narracji” czy też spychać ją na margines społecznej dyskusji, jedynie oskarżając mężczyzn o udział w represjonowaniu kobiet.
Subiektywne doświadczenie rodzicielstwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, tworzy
praktyki społeczne, stanowiące źródło wiedzy na temat współczesnego społeczeństwa. Warto
więc przyglądać się tym doświadczeniom i wsłuchiwać się w ich opis, nawet jeśli wciąż – jak
chce tego R. Cusk – „Tymi myślami raczej trudno się chwalić” (s. 111).
mgr Magdalena Gajtkowska

Seksualność kobieca w Pięćdziesięciu twarzach Greya
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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (6) 2014 POZNAŃ

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne metody, strategie, formy pomocy”, Poznań, 22 października 2014 roku

Życie w skomplikowanej rzeczywistości dynamicznie dokonujących się zmian stwarza nieznane
do tej pory możliwości rozwojowe. Niestety, dokonujące się w skali globalnej i lokalnej przemiany generują również wiele zagrożeń, stawiając ludzi przed nowymi wyzwaniami i dylematami, którym nie zawsze potrafią oni sprostać. Zmieniające się warunki i konteksty życia społecznego implikują często pogorszenie sytuacji egzystencjalnej człowieka. Jednostki zmagają się
z wieloma problemami, które kumulując się, komplikują coraz bardziej ich życie codzienne.
Znamienne jest przy tym to, że rozwiązanie tych trudności nierzadko przekracza potencjał
poszczególnych jednostek. Współcześnie bowiem wyniesione z domu rodzinnego czy zapośredniczone z innych środowisk wzorce radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, kryzysowymi, okazują się nieskuteczne i często zawodzą. Swoistym panaceum na tę sytuację wydają się zatem działania pomocowe. Jak konstatuje Magdalena Piorunek: „coraz szersze kręgi osób poszukują
pomocy, wsparcia, porady. Proces «przepracowywania» doświadczenia biograficznego przy
współudziale profesjonalistów, nie zaś w relacjach bezpośrednich w kontekstach wsparcia naturalnego, w które uwikłany jest niemal każdy człowiek, w kulturze terapeutycznej stał się normą.
Pomoc psychopedagogiczna, socjalna, zinstytucjonalizowane poradnictwo wpisało się w horyzont przemian społeczno-edukacyjnych końca XX wieku i przełomu stulecia”1.
Problematyka tego rodzaju zagadnień budzi coraz większe zainteresowanie środowiska pedagogów i reprezentantów innych dziedzin nauk społeczno-humanistycznych. W odpowiedzi
na to zainteresowanie w dniu 22 października 2014 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne
metody, strategie, formy pomocy”, zorganizowana przez Zakład Poradnictwa Społecznego,
reprezentowany przez: prof. zw. dr hab. Magdalenę Piorunek (przewodniczący), prof. UAM dr
hab. Marka Budajczaka, dr Joannę Kozielską, dr Grażynę Teusz, mgr Agnieszkę Skowrońską________________
1

M. Piorunek, O pomocy, wsparciu społecznym i poradnictwie – prolegomena do teoretycznych rozważań i praktycznych odniesień, w: Poradnictwo – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki,
red. M. Piorunek, Toruń 2010, s. 8.
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-Pućka (sekretarz) oraz mgr Anetę Baranowską. W koordynację przedsięwzięcia włączyło się
również Studenckie Koło Naukowe „po MOC”, działające przy wspomnianym zakładzie. Celem
spotkania była interdyscyplinarna refleksja i dyskusja nad szeroko rozumianymi działaniami
pomocowymi, postrzeganymi nie tylko w kategoriach czynności zmierzających do pomocy
jednostkom w radzeniu sobie z problemami i do przeciwdziałania powstaniu trudności czy ich
eskalacji, ale także jako rodzaj zabiegów prowadzących do optymalizacji rozwoju człowieka2.
Warto nadmienić, iż obrady nad tym zagadnieniem stanowiły kontynuację debat zapoczątkowanych 16 kwietnia 2010 roku w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Poradnictwo
i wsparcie społeczne w biegu życia człowieka”, a następnie odbywających się 23 października
2012 roku podczas naukowego spotkania zatytułowanego „Dziecko, młodzież, rodzina jako
adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej”. Wspomniane wydarzenia, zorganizowane
również przez Zakład Poradnictwa Społecznego, miały miejsce na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.
W tegorocznej konferencji udział wzięło 84 prelegentów. Obok licznej reprezentacji Wydziału Studiów Edukacyjnych, uczestniczyli w niej także reprezentanci 29 czołowych ośrodków
naukowych funkcjonujących w naszym kraju – zarówno wybitni przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, jak i młodzi adepci nauki, a także pracownicy instytucji pomocowych.
Konferencja rozpoczęła się od sesji plenarnej, która odbyła się w auli WSE UAM. Tę część
obrad moderowała prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, która przywitała także zgromadzonych gości i wprowadziła ich w problematykę naukowego spotkania. Uroczystego otwarcia
wydarzenia dokonał dziekan WSE – prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, pełniący honorowy
patronat nad konferencją, oraz prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak – prodziekan Wydziału, która
zwróciła się do studentów. W tej części wygłoszono osiem prelekcji, których treść oscylowała
wokół zróżnicowanych obszarów profesjonalnej pomocy. Pierwsze trzy wystąpienia skoncentrowane były wokół szeroko rozumianej idei całożyciowego poradnictwa zawodowego. Prof.
UKSW dr hab. Barbara Baraniak zaprezentowała podstawowe założenia poradnictwa kariery
w kontekście paradygmatów pedagogiki pracy. W dalszej kolejności, prof. ASP dr hab. Urszula
Jeruszka zaprezentowała źródła niskiej zatrudnialności absolwentów szkół oraz sposoby pomocy
i instrumenty wsparcia tej grupy osób w skutecznym wejściu na rynek pracy. Następnie głos
zabrała dr Violetta Drabik-Podgórna z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prelegentka w swoim
referacie skoncentrowała się na nowych zadaniach i kompetencjach w obszarze szeroko rozumianego pomagania, poddając pod rozwagę rolę doradców, coachów i „architektów życia”
w procesie konstruowania życia i kariery jednostek. Jako czwarty wystąpił prof. UAP dr hab.
Robert Bartel, który skupił się na odmiennej domenie poradnictwa, mianowicie na arteterapii.
Omawiając przykładowe prace pacjentów z Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, zobrazował funkcję portretu i autoportretu w arteterapii. W dalszej kolejności prof. UAM dr hab. Hanna Krauze-Sikorska podjęła
tematykę dotyczącą funkcjonowania ucznia z trudnościami w uczeniu się w momencie tranzycji
________________
2

M. Piorunek, Poradnictwo. Wokół kwestii rudymentarnych, w: Poradnictwo w kulturze indywidualizmu, red. E. Zierkiewicz, V. Drabik-Podgórna, Wrocław 2010, s. 66.
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ze szkoły podstawowej do gimnazjum i działań interwencyjnych świadczonych w tej sytuacji.
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak natomiast przybliżyła słuchaczom zagadnienie poradnictwa
i wsparcia rodziców dzieci z utrudnieniami mowy. Z kolei prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska przedmiotem swoich analiz uczyniła konflikty interpersonalne w życiu dzieci, w szczególności rolę nauczyciela w zakresie konstruktywnego wyprowadzania podopiecznych z sytuacji
konfliktowych. Jako ostatnia głos zabrała dr Urszula Tokarska – reprezentantka Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Uczestniczka przedstawiła autorskie propozycje wybranych kierunków oraz obszarów zastosowań egzystencjalnie zorientowanych narracyjnych oddziaływań
profilaktycznych oraz konkretnych rozwiązań metodologicznych w obszarze całożyciowego
profesjonalnego wspierania człowieka.
Po przerwie prelegenci udali się na dalsze obrady, które przebiegały w ośmiu sesjach – czterech przedpołudniowych, prowadzonych równolegle, i czterech popołudniowych, także odbywających się jednocześnie. W ich trakcie wygłoszono siedemdziesiąt referatów.
W pierwszym panelu refleksję poznawczą budziły nowatorskie i alternatywne formy pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym, zwłaszcza coraz powszechniej praktykowane metody wsparcia, w których szczególny nacisk położony jest na wzmacnianie wszechstronnego rozwoju
i poczucia odpowiedzialności za siebie, takie jak: coaching, tutoring oraz mentoring. Poruszono
także problematykę poradnictwa psychologicznego on-line oraz poradnictwa wolontariackiego,
wpierającego funkcjonowanie społeczno-zawodowe jednostki.
W drugim zespole prelegenci skoncentrowali się na problematyce szeroko pojętego poradnictwa kariery i wsparcia jednostki w drodze do i na rynek pracy. Poruszono zagadnienia aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, jednostek z niskimi kwalifikacjami, osób starszych,
klientów pomocy społecznej, osób wkraczających w świat zawodowy lub powracających na
rynek pracy. Przedmiotem analiz uczyniono dostępne formy wsparcia oraz bariery, zwłaszcza te
instytucjonalne, utrudniające tym jednostkom funkcjonowanie w przestrzeni zawodowej.
Uczestnicy konferencji przybliżyli także dotychczasowe rozwiązania systemowe w zakresie
wsparcia tej grupy osób. Skupili się również na kwestii przydatności zawodowej i jej użyteczności w poradnictwie zawodowym, na doradztwie całożyciowym i poradnictwie zawodowym
w ujęciu systemowym. Ponadto, uwydatnili znaczenie zwiększania świadomości własnego
zdrowia w procesie przygotowania do aktywności zawodowej i własnego rozwoju.
Podczas trzeciej sesji prelegenci w swoich rozważaniach koncentrowali się na tradycyjnych
i wirtualnych formach wsparcia osobom zmagającym się z problemami zdrowotnymi: jednostkom zarażonym wirusem HIV, kobietom cierpiącym na raka piersi oraz kobietom, które doświadczyły śmierci dziecka przed jego narodzeniem, a także na formach pomocy udzielanym
bliskim osób z Zespołem Edwardsa. Zgłębiono także problematykę profesjonalnej komunikacji
w opiece zdrowotnej oraz osobistej odpowiedzialności za własne zdrowie. Zaprezentowane
w tym panelu referaty dotyczyły również funkcjonowania osób starszych, w szczególności form
ich wspomagania oraz sytuacji, w których oni sami mogą stanowić naturalną grupę wsparcia.
W czwartym zespole uwagę mówców absorbowały dyferencjacje problemów występujących
u osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym: ofiar przemocy domowej, małoletnich
rodziców, osób zmagających się z kryzysami, jednostek nieprzystosowanych społecznie, doro-
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słych bez wykształcenia. Eksplorowano także zagadnienie tradycyjnych i nowatorskich metod
i form pomocy oraz wsparcia, udzielanych tej grupie osób przez instytucje wpierające, świetlice
socjoterapeutyczne, placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze oraz kuratelę sądową.
Przedstawione zostały także egzemplifikacje dobrych praktyk w zakresie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
W piątym panelu obrady oscylowały wokół pomocy w problemach indywidualnych dzieci
i młodzieży wywołanych ograniczonym dostępem do edukacji, panicznym lękiem przed uczęszczaniem do szkoły, przyjmowaniem destrukcyjnych ról w klasie szkolnej, odrzuceniem ze strony
rówieśników, niepowodzeniami dydaktycznymi, a także traumatycznym wydarzeniem, jakie
stanowi rozwód w rodzinie. Prelegenci zwrócili także uwagę na istotną rolę poprawnych relacji
między uczniami a wychowawcą oraz partnerstwa edukacyjnego, obejmującego współpracę
wielu podmiotów, takich jak: szkoła, poradnia, rodzina, placówki opiekuńczo-wychowawcze czy
organizacje pozarządowe.
Przedmiotem rozważań zainicjowanych w szóstej sesji tematycznej było poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Uczestnicy skupili się na działaniach pomocowych w zakresie wyboru kierunków kształcenia przez młodzież licealną oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
osób niepełnosprawnych. Podjęto również problematykę migracji zarobkowych, przedstawiając
rolę poradnictwa transnacjonalnego i międzykulturowego w adaptacji obcokrajowców do nowych warunków życia w kraju przyjmującym oraz przy ponownym przystosowywaniu się do
rynku pracy po długotrwałej nieobecności w rodzimym miejscu zamieszkania. Przybliżono
także kwestie dotyczące potrzeb doradców zawodowych w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ponadto, zaprezentowano specyfikę funkcjonowania uczniowskich firm
w Niemczech, lokalnych telecentrów oraz szans i zagrożeń wynikających z rozmowy doradczej.
W siódmym zespole obradowano na temat poradnictwa, pomocy i wsparcia adresowanego
do dzieci, młodzieży oraz rodziców. Prelegenci koncentrowali się na metodach i technikach
pracy doradczej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie, pochodzącymi z ubogich rodzin i wychowującymi się w środowisku wiejskim
oraz z młodymi ludźmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Przedstawiono także
formy działań pomocowych udzielanych młodym matkom i ojcom oraz rodzicom dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zanalizowano również specyfikę coachingu rodzicielskiego oraz możliwość zastosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rodzinie w ramach pomocy
psychopedagogicznej w przedszkolu. Przedmiotem prelekcji uczyniono ponadto problem wychowania zdrowotnego i higieny dzieci i młodzieży w świetle poradników z lat 1850-1970.
W ósmym panelu wyeksponowano działania poradnicze świadczone przez podmioty systemu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, opieki oraz środowisko rodzinne. Uwaga prelegentów skupiła się na ukazaniu działań wspierających z punktu widzenia osoby przyjmującej pomoc, specyfice pracy asystenta rodziny, standaryzacji metodyki pracy socjalnej i superwizji oraz
oddziaływań podejmowanych przez pracowników socjalnych wobec kobiet uzależnionych od
alkoholu. Refleksje dotyczyły także funkcjonowania organizacji pozarządowych na rzecz młodzieży oraz działania służb społecznych wobec żebraków w Poznaniu w latach powojennych.
Uczestnicy podejmowali również tematy związane z rodzicielstwem zastępczym, opieką nad
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dziećmi z deficytami rozwojowymi i zdrowotnymi, z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i efektywnością świadczonej im pomocy oraz ze wsparciem społecznym, którego doświadczają adolescenci od swoich rodziców w rodzinach pełnych i niepełnych na skutek rozwodu.
Dopełnieniem wygłoszonych referatów była żywa dyskusja nad zaakcentowanymi treściami, w której głos zabrało wielu prelegentów i którą kontynuowano także w kuluarach. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że podsumowania zagadnień dokonali również przedstawiciele
praktyki edukacyjnej, co stało się cennym uzupełnieniem poruszanych kwestii i stanowiło
asumpt do dalszych pytań i przemyśleń.
Konkludując, zorganizowana przez Zakład Poradnictwa Społecznego WSE UAM konferencja stanowiła sposobność do wieloaspektowego namysłu nad obszarami poradnictwa
i wsparcia społecznego, nie tylko tymi współczesnymi, ale również tymi sprzed kilkudziesięciu
lat, czego egzemplifikacją mogą być zaprezentowane referaty o charakterze retrospektywnym.
W trakcie kilkugodzinnych obrad uczestnicy spotkania poszukiwali odpowiedzi na wiele pytań
dotyczących procesu pomagania, diagnozowali rzeczywistość społeczną, prezentując teoretyczne
aspekty omawianych zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, a także formułując szereg
dyrektyw i rekomendacji adresowanych do osób zajmujących się profesjonalnym i nieprofesjonalnym wspieranie drugiego człowieka w radzeniu sobie ze zróżnicowanymi sytuacjami biograficznymi. Interdyscyplinarność obrad i bogactwo wygłoszonych prelekcji potwierdziły złożoność i wagę dyskursu naukowego, którego przedmiotem jest społeczny fenomen poradnictwa,
jego tradycyjne i alternatywne metody oraz formy świadczenia pomocy. Trzecia z cyklu konferencji dotyczących pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa z pewnością nie zamyka tej
dyskusji, pozostawiając szereg zagadnień otwartych, co stanowi zaczyn dla dalszych przedsięwzięć konferencyjnych.
mgr Aneta Baranowska

Sprawozdanie z Seminarium Naukowego „Młodość i starość – razem czy osobno?
Perspektywa pedagogiczna”, Poznań, 28 maja 2014 roku
28 maja 2014 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z inicjatywy Zakładu Pedagogiki Społecznej odbyło się Seminarium Naukowe
„Młodość i starość – razem czy osobno? Perspektywa pedagogiczna”. Jego celem było analiza
relacji międzypokoleniowych w ujęciu teoretycznym i empirycznym, na kanwie badań prowadzonych przez Zakład Pedagogiki Społecznej.
Otwarcia seminarium dokonał dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab.
Zbyszko Melosik. Przybyłych gości – pracowników naukowych Wydziału, studentów i przedstawicieli praktyki społecznej – powitała dr hab. Katarzyna Segiet, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej, wprowadzając także w problematykę obrad poprzez zaakcentowanie istotności
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tematu wzajemnych relacji pokoleń tak różnych, jeśli chodzi o metrykę, a tak sobie potrzebnych,
jeśli chodzi o codzienny kontakt.
Następnie o idei badań realizowanych w ramach prowadzonych zajęć fakultatywnych odnoszących się i do problematyki młodzieży, i do relacji międzypokoleniowych, i do aktywizacji
społeczności lokalnych3, poinformowały ich autorki – dr Astrid Tokaj i dr Kamila Słupska.
Zwróciły one uwagę na to, iż badania pilotażowe zostały przeprowadzone w roku akademickim
2010/2011 i 2011/2012, natomiast badania właściwe w roku akademickim 2012/2013 przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego. Grupę badawczą (243 osoby) stanowili młodzi
dorośli – studenci pedagogiki (125 osób w wieku 20–25 lat, średnia wieku: 21) i seniorzy z rejonu Wielkopolski (118 osób w wieku 65 lat i więcej). Autorki zaznaczyły, iż przyjmując stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, można dokonać następującej klasyfikacji: wiek podeszły,
wiek starczy i wiek sędziwy4, a zatem respondenci to osoby w wielu podeszłym (65-75 lat –
50,8%), w wieku starczym (75-90 – 45,8%) i w wieku sędziwym (powyżej 90 roku życia – 3,4%).
Podkreśliły także, iż celem głównym badań było poznanie relacji między pokoleniem młodych
a pokoleniem seniorów (z perspektywy jednej i drugiej grupy), przy czym starano się ów cel
osiągnąć, przyglądając się tym relacjom z różnych perspektyw (ważne było to, jak są postrzegane, wartościowane, jak badani oceniają siebie i ogólnie swoje pokolenie). Przedstawione wyniki
odnosiły się właśnie do tych zagadnień. Prelegentki dodały, iż studenci, którzy przeprowadzali
badania wśród seniorów, zostali poproszeni również o komentarz, w jaki sposób osoby starsze
zareagowały na samą prośbę o wypełnienie ankiety i jak odniosły się do zawartych w niej treści.
Seniorzy bowiem zazwyczaj wypełniali ankietę w obecności młodej osoby, często przy jej udziale, stąd badanie ankietowe seniorów stawało się poniekąd spotkaniem dwóch pokoleń. Kilka
komentarzy zostało przytoczonych przez autorki badań, natomiast pozostałe były dostępne
w wersji wydrukowanej i każdy uczestnik seminarium mógł się z nimi zapoznać. Dodatkowym
elementem towarzyszącym seminarium były również fotografie przedstawiające reprezentantów
dwóch pokoleń, pochodzące m.in. ze zbiorów osobistych studentów.
Seminarium składało się z dwóch następujących po sobie sesji. Analizy badawcze prezentowane przez dr Astrid Tokaj i dr Kamilę Słupską były poprzedzone wystąpieniami zaproszonych gości, które odnosiły się do podejmowanych wątków i stanowiły ogólne wprowadzenie
w daną kategorię tematyczną. Przedstawianym wynikom badań towarzyszyły słowa młodych
skierowane do seniorów. Autorki badań poinformowały, iż od dwóch lat studenci pedagogiki
proszeni byli o realizację takiego zadania. Inspirację, by poprosić o napisanie listu, stanowił
podtytuł książki, w której takowe są opublikowane: Listy tych, którzy kiedyś byli młodzi, do tych,
którzy kiedyś będą starzy. Właściwy tytuł brzmi: Było wczoraj, jest jutro5. Otóż są w niej zamieszczone, nakłaniające często do głębokiej refleksji, autentyczne listy seniorów pisane do młodych,
np. do wnuków. Okazało się, iż przedstawione listy, napisane przez studentów, wzbudziły duże
________________
3

Prowadzone fakultety: A. Tokaj, Kontakty międzypokoleniowe w teorii i praktyce; K. Słupska, Młodzież w kontekście jej środowiska życia; D. Krzysztofiak, Warsztat z zakresu animacji społecznej
4
N. Pikula, Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa 2013, s. 26.
5
Było wczoraj, jest jutro, opracowanie zbiorowe, przeł. E. Wilanowska, Warszawa 2009.
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zainteresowanie wśród uczestników seminarium i pod kątem merytorycznym, i wywołując
określone wrażenia emocjonalne, oraz stanowiły uzupełnienie materiału traktującego o relacjach z perspektywy młodych.
Na sesję pierwszą seminarium składały się dwa bloki tematyczne: „Człowiek jako istota społeczna, czyli o odczuwanej potrzebie wzajemnych kontaktów” oraz „Oblicze współczesnych
kontaktów międzygeneracyjnych”. Zapowiedziane przez dr hab. Katarzynę Segiet wystąpienie
dr Katarzyny Pawelczak, które otwierało spotkanie, nosiło tytuł „Być w relacji – potrzeba czy cel
rozwoju?”. Prelegentka odniosła się do istotności kontaktów międzyludzkich oraz konsekwencji
ich braku, uświadamiając tym samym konieczność dbałości o ich jakość. Następnie o „Międzypokoleniowych więziach wobec transkulturowości, międzykulturowości i procesów migracyjnych” wypowiedziała się dr hab. Aleksandra Boroń, podejmując tym samym wątek dotąd nieczęsto pojawiający się w obszarze zagadnień gerontologicznych, a niezwykle interesujący
i potrzebny. Po tych referatach zaprezentowana została pierwsza analiza badawcza pt. „Zainteresowanie młodych i starszych wzajemnym kontaktem”. Dr Kamila Słupska zwróciła uwagę na to,
iż kontakt ów jest pożądany, ale jednocześnie, odnosząc się do częstotliwości poszczególnych
wypowiedzi respondentów, warto wspomnieć, że 32% młodych zadeklarowało zabieganie
o kontakty z seniorami, prawie 25% stwierdziło, że tego nie robi, natomiast aż 43,2% uznało, iż
nie potrafi określić swojej postawy. Prelegentka dodała, iż można założyć, że tak duża liczba
osób wskazujących niezdecydowanie wynika stąd, iż przyjmują one kontakty ze starszymi za coś
oczywistego i dlatego nie postrzegają ich w kontekście konieczności i szczególnie czynionych
zabiegów. Wśród seniorów te proporcje odpowiedzi przedstawiały się inaczej: prawie 62% stara
się o kontakt z młodymi, co jest niezwykle budujące, tylko 10,2% nie, natomiast 28% nie potrafi
określić swojej postawy.
Część drugą sesji pierwszej otworzyło wystąpienie dr Agaty Matysiak-Błaszczyk „Rola rodziny w życiu człowieka”, w którym autorka zaakcentowała m.in. ewolucję znaczenia środowiska rodzinnego, która podyktowana była zmianami właściwie w każdej dziedzinie życia, wpływającymi na codzienną egzystencję ludzi i ich wzajemne relacje. Wystąpienie to wprowadziło
tym samym w kolejną analizę badawczą: „Środowisko rodzinne jako płaszczyzna kontaktu
młodych i starszych”, w którym dr Kamila Słupska podkreśliła, iż badani przedstawiciele zarówno jednego, jak i drugiego pokolenia wskazali przede wszystkim dom i krąg rodzinny jako
właściwe miejsce/tło spotkań (oprócz tego: środowisko sąsiedzkie, miejsca publiczne, u znajomych, instytucje pomocowe, jednak w zdecydowanie mniejszym zakresie). Następnie referat pt.
„Bliżej emocji, czyli w (nie)zgodzie z własnymi emocjami” wygłosiła dr Katarzyna Waszyńska,
która przyjęła perspektywę psychologiczno-pedagogiczną, odpowiadając m.in. na pytania: jakie
jest znaczenie emocji w życiu człowieka?, czym one są?, czemu służą?, jakie emocje kojarzone są
z okresem młodości, a jakie z czasem starości?, jakie są ich źródła?, co stanowiło wstęp do analizy badawczej „Emocje towarzyszące kontaktom młodych i starszych”, gdzie autorki badań poinformowały o stopniu zadowolenia respondentów z kontaktów oraz ich zachowaniu wobec siebie. Na temat „Człowieka w świecie wartości” wypowiedziała się dr Ewa Włodarczyk, definiując
tytułową kategorię zgodnie z koncepcjami psychologicznymi, socjologicznymi i kulturowymi
i odwołując się do sposobów ujmowania relacji pomiędzy jednostką a wartościami, czyli ich
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znaczenia dla funkcjonowania osoby w świecie, oraz samej jednostki jako wartości. Po tym
referacie nastąpiło omówienie kolejnych wątków badania pt. „Wartości okresu późnej adolescencji
i późnej dorosłości w opinii młodych i starszych”. Dr Astrid Tokaj podkreśliła, iż badani młodzi
zauważają u seniorów głównie patriotyzm, opiekuńczość, mądrość życiową, rodzinność, religijność, natomiast seniorzy u młodych: ambicję, dbałość o kulturę osobistą, tolerancyjność.
Pierwszy blok tematyczny sesji drugiej został zatytułowany: „Seniorzy młodym, a młodzi
seniorom. Przekaz mądrości, tradycji i wprowadzanie w świat technologii”. Dr Aneta Mac wygłosiła referat pt. „Depozytariusze tradycji, wartości i mądrości życiowej – rzecz o potencjale
osób starszych”, w którym określiła znaczenie starości i dóbr, jakie ze sobą niesie ten czas życia,
a także ich udziału w kapitale społecznym. Dr Astrid Tokaj poinformowała słuchaczy, iż zgodnie z analizą badawczą „Korzyści wynikające z relacji międzypokoleniowych dla młodych dorosłych”, 99,2% młodych żywi przekonanie o możliwości uczenia się od seniorów, wskazując
głównie na takie typy senioralnego edukacyjnego przekazu, jak: tradycja, mądrość życiowa,
nauka pracowitości, sztuka kulinarna, nauka podejścia do życia, nauka robótek ręcznych.
Dr Natalia Walter natomiast, koncentrując swą uwagę na zainteresowaniach z zakresu korzystania przez młodzież ze zdobyczy technologii, zaprezentowała wystąpienie pt. „Usieciowieni. Znaczenie nowych mediów w życiu współczesnych nastolatków”, stanowiące wprowadzenie
do analizy badawczej „Korzyści wynikające z relacji międzypokoleniowych dla seniorów”. Autorki badań zaznaczyły, iż także osoby starsze mają świadomość tego, że mogą uczyć się od
młodszej generacji; przede wszystkim dotyczy to: obsługi telefonu komórkowego, komputera,
aktywnego spędzania czasu wolnego, życiowego luzu, języków obcych oraz tolerancji.
Kolejny blok tematyczny pt. „Oddalając się od siebie... – o braku kontaktu” dotyczył zakłóceń we wzajemnych relacjach młodych ludzi i seniorów. Otworzyła go dr Ewa Karmolińska-Jagodzik referatem „O konflikcie między pokoleniami – ujęcie teoretyczne”, w którym
skoncentrowała swą uwagę m.in. na przyczynach konfliktów, ich przejawach w relacjach
między pokoleniami, dynamice zjawiska i możliwych konsekwencjach. Następnie dr Jolanta
Twardowska-Rajewska zaprezentowała wystąpienie pt. „Choroba przewlekła i niepełnosprawność osób starszych jako bariera w relacjach międzygeneracyjnych w rodzinie i przyczyna stygmatyzacji”, przybliżając kwestię problemów somatycznych, neurologicznych i psychoemocjonalnych, które mogą występować u ludzi w wieku podeszłym, oraz analizując starość w kontekście
potrzeby opieki interdyscyplinarnej, opieki długoterminowej, znaczenia rodziny oraz mogącego
się pojawić zespołu wypalenia opiekuńczego. Poruszane zagadnienia stanowiły wstęp do analizy
badawczej „Konflikt między młodymi a starszymi”. Dr Astrid Tokaj podkreśliła, iż na jego
występowanie zwrócili uwagę przedstawiciele i jednego, i drugiego pokolenia, choć młodzi
zdecydowanie częściej wskazywali światopoglądowy i związany z życiem prywatnym charakter
tych konfliktów, a odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarczyli siebie, czyli młode pokolenie.
Natomiast osoby starsze zaakcentowały znaczenie postawy pokolenia środka, czyli rodziców,
oraz również samych seniorów.
Kolejna sesja tematyczna, zatytułowana „Zbliżając się do siebie... – pedagogiczne wskazania”, to z kolei zaakcentowanie potrzeby kontaktów międzypokoleniowych i odwołanie do
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konkretnych rozwiązań, które mogą temu służyć oraz inspirować do dalszych pozytywnych
działań w tym zakresie. Jako pierwsza głos zabrała dr Renata Konieczna-Woźniak, wygłaszając
referat „Skuteczna komunikacja interpersonalna – narzędziem budowania relacji międzypokoleniowych”, w którym odniosła się do bardzo ważnej w codziennym życiu kwestii porozumiewania się między sobą. Autorka w swoim wystąpieniu zawarła wskazówki, jakimi winny kierować się osoby będące uczestnikami relacji międzyludzkich w ogóle, w tym także relacji
międzygeneracyjnych. Następnie dr Danuta Krzysztofiak zaprezentowała referat pt. „Razem
znaczy lepiej – czyli o pomysłach na integrację pokoleń z perspektywy studentów pedagogiki”,
w którym przedstawiła kilka – niezwykle ciekawych i świadczących o zainteresowaniu tematyką,
a także kreatywności – projektów stworzonych przez studentów w ramach wspominanych
wcześniej zajęć fakultatywnych. W dalszej części dr Astrid Tokaj i dr Kamila Słupska przedstawiły ostatnią analizę badawczą: „O poprawie wzajemnych relacji z perspektywy respondentów”.
Badaczki zwróciły uwagę na zdecydowaną deklarację seniorów, iż ich pokolenie jest zainteresowane tą poprawą. Wśród młodych te deklaracje nie były tak jednoznaczne – aż połowa udzieliła
odpowiedzi, iż nie wie, czy ich pokolenie rzeczywiście chce zmian w tym zakresie. Budujące jest
to, iż i młodzi, i starsi chcą jednak tej poprawy i wskazują, co może w tym pomóc (częstszy
kontakt, rozmowy, obustronna wyrozumiałość i tolerancja, spotkania, kampanie społeczne,
różnego typu projekty aktywizujące, dobre chęci itd.).
Na zakończenie sesji wybrzmiał głos praktyka – przedstawicielki Centrum Inicjatyw Senioralnych działającego w Poznaniu, mgr Anny Kubiak, która przedstawiła przykłady działań Centrum na rzecz budowania relacji międzypokoleniowych, w które coraz częściej angażują się
również sami młodzi, w tym: wolontariat informacyjny, Punkt Informacji 50+, Targi „Aktywni
50+”, Senioralni: Poznań, Łańcuszek komputerowy, Storytelling (opowiadanie historii), Projekt:
manAGEr, Kampania „We love eating”.
Po zaprezentowaniu wszystkich referatów oraz analiz badawczych dr hab. Katarzyna Segiet
zaprosiła do dyskusji na temat szans na satysfakcjonujące relacje między pokoleniami. Wszyscy
uczestnicy seminarium zgodzili się, iż temat wzajemnych relacji młodszych i starszych jest niezwykle ważny, gdyż m.in. od ich kształtu zależy jakość życia społecznego. Na zakończenie
dr hab. Katarzyna Segiet dokonała podsumowania spotkania, dziękując w imieniu swoim oraz
dr Astrid Tokaj i dr Kamili Słupskiej za udział wszystkim gościom, którzy zechcieli zaangażować
się w podjęte przez Zakład Pedagogiki Społecznej przedsięwzięcie, które przybrało nieco inną
niż tradycyjna formułę, i wykazali zainteresowanie podejmowanymi w jego ramach zagadnieniami.
dr Kamila Słupska

Seksualność kobieca w Pięćdziesięciu twarzach Greya

269

Informacje o autorach

Artykuły
OKSANA SHATSKA, M.A., National Transport University in Kyiv na Ukrainie
AGNIESZKA GROMKOWSKA-MELOSIK, prof. UAM dr hab., Wydział Studiów Edukacyjnych,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
KINGA KUSZAK, prof. UAM dr hab., Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
ALLA KRASULIA, M.A., A.S. Makarenko Pedagogical University in Sumy na Ukrainie
ZIVIT VAXBERG, M.A., Ono Academic College, Izrael
MONIKA POPOW, dr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
TOMASZ HERMAN, mgr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PAULINA PERET-DRĄŻEWSKA, dr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
LUCYNA MYSZKA, mgr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
DOMINIKA PRZYBYSZEWSKA, mgr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
PATRYK JASTRZĄB, mgr, absolwent Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
SYLWIA MARIA POLCYN-MATUSZEWSKA, mgr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DOROTA DOLATA, lic., Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Polemiki i recenzje
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI, prof. zw. dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
MAGDALENA GAJTKOWSKA, mgr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Sprawozdania
ANETA BARANOWSKA, mgr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
KAMILA SŁUPSKA, dr, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

271

Informacje dla autorów

Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji:
„Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
lub na adres mailowy sekretarza redakcji, dr. Jaremy Drozdowicza: drozd23@wp.pl.
Redakcja prosi o nadsyłanie tekstów spełniających następujące wymagania:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypisy rozmiar 10
– interlinia 1,5
– tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
– strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
– czarny kolor czcionki
Do tekstu należy załączyć streszczenie w języku angielskim obejmujące 3–4 strony standardowego tekstu, jak również abstrakt oraz słowa kluczowe (oba również w języku angielskim). Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz
stosować w tekście tzw. przypisy oksfordzkie. Opis bibliograficzny powinien być dokonany
według następującego wzoru:
– pozycje książkowe: Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków.
– czasopisma: Melosik Z. (2011). Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie
współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji). „Studia Edukacyjne” nr 7, s. 7–25.
– teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych
należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
– teksty zawarte w pracach zbiorowych: Jaskulska S. (2011). Ocenianie zachowania na
stopień a rozwój ucznia. [W:] Studia z pedagogiki i nauk pogranicza. Red. A. Cybal-Michalska,
D. Kopeć, W. Segiet. Poznań, s. 125–143.
– w wykazie literatury należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy
(pod warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
– prace niepublikowane: Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2002 (w
przypadku prac dyplomowych prosimy również zawrzeć stopień naukowy oraz imię i nazwisko promotora)
– źródła internetowe: nazwisko autora i inicjał imienia, tytuł kursywą, adres strony, data
dostępu w Internecie.
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Articles and texts are to be posted to the following address:
Ph.D. Jarema Drozdowicz
“Culture-Society-Education”
Faculty of Educational Studies
Adam Mickiewicz University in Poznań
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
Poland
or to the email address of the magazine’s secretary Jarema Drozdowicz PhD: drozd23@wp.pl.
The editorial board is asking the authors to conform to the following rules:
– Times New Roman font size 12 (footnotes size 10)
– space 1,5
– text adjusted to the left and right margin
– pages numbered with Arabic numbers
– black color of the font
Articles are to be provided with an 3-4 pages summary in English, as well a short abstract
with a list of key words. Texts have to include literature and parathetical references. Works cited
are to use the following pattern:
– Books:
Williams Jr. V.J. (2006). Rethinking Race. Franz Boas and His Contemporaries. Lexington.
– Articles:
Baldissera F. (2009). Telling Bodies. „Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische
Anthropologie” Band 18, Heft 1: 93-106.
– Texts published in magazines with the character of edited works are to be treated as
articles
– Texts in edited works:
Clammer J. (1973). Colonialism and the Perception of Tradition in Fiji. [In:] Anthropology
& the Colonial Encounter. Ed. T. Asad. New York. p. 199-220.
– Unpublished works:
Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji
Majów w Gwatemali, unpublished MA thesis, Poznań (when citing a BA, MA or PhD thesis
please include the academic title, name and surname of the tutor)
– Internet sources have to include the initial of the author’s name and full last name, title
in italics, address of the web page and the date of the entry.
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Procedura recenzowania
Autorzy, przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
Warunkiem dopuszczenia tekstu do dalszych czynności recenzyjnych jest jego zgodność
z profilem czasopisma. Nadesłane publikacje są poddane ocenie formalnej przez redakcję,
a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, niebędących członkami redakcji czasopisma. Są oni samodzielnymi pracownikami naukowymi oraz nie są zatrudnieni w tej samej
jednostce, która wydaje czasopismo, nie są też osobami mogącymi pozostawać z autorem
w konflikcie interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem
a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje
podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo zgodnie
z zasadami „podwójnie ślepej recenzji” (autorzy i recenzenci nie znają nawzajem swoich
nazwisk). Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie możliwa jest
korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do
druku. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny. Recenzja musi mieć
formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do
publikacji lub jego odrzucenia. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania artykułu autorowi do przeredagowania w przypadku recenzji negatywnej. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do
publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Sprawozdania
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Lista recenzentów

PIOTR BŁAJET, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
STEPHEN DAVIES, University of Auckland (Nowa Zelandia)
ZENON GAJDZICA, Uniwersytet Śląski (Polska)
CHARLES T. (CHUCK) HILL, Whittier College (USA)
EWA JAROSZ, Uniwersytet Śląski (Polska)
JERZY KOJKOŁ, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (Polska)
STEFAN KWIATKOWSKI, Akademia Pedagogiki Specjalnej (Polska)
ROMAN LEPPERT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
AYAZ NASEEM, Concordia University (Kanada)
RENATA NOWAKOWSKA-SIUTA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
INETTA NOWOSAD, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
ANDRE ELIAS MAZAWI, University of British Columbia (Kanada)
ALICJA SADOWNIK, University of Bergen (Norwegia)
JERZY STOCHMIAŁEK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
DANIEL WOJCIK, University of Oregon (USA)
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