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Segiet Katarzyna, Walory edukacyjne filmu. Krótka refleksja nad filmem
„Zawód – pracownik socjalny” [The Educational Valuables of Movie.
A Short Reflection on the Documentary: “Profession – a Social Worker”]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(9) 2016, Poznań 2016,
pp. 9–13, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI
10.14746/kse.2016.9.1.
The use of video in education has many advantages, which include
among others quick and interesting information’s transfer, more attractive and modern methods and forms of work with students as well as
the ability to quick update shared the knowledge and many materials.
The film provides not only news and impact on intellect, but by the
relevant statement of facts calls deep experiences and can become the
starting point for lively discussions on important issues and problems
associated with the implementation of the content within the item
social pedagogy.

Rozwój cywilizacyjny i szybko zmieniająca się organizacja życia oraz pojawiające
się wyzwania edukacyjne stawiają również nowe wymagania wobec instytucji
powołanych do profesjonalnego przygotowania osób zajmujących się pomaganiem. Zadania socjalne, opieka, wsparcie społeczne czy animacja społeczno-kulturalna nie mogą być pozostawione jedynie naturalnemu biegowi zdarzeń,
rozwiązaniom doraźnym lub działaniom wolontariuszy i amatorów.
Kształcenie pedagogów społecznych oraz przyszłych opiekunów i pracowników socjalnych powinno polegać nie tylko na dostarczaniu wiedzy niezbędnej do
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zrozumienia zasadniczych wartości wypływających z dorobku tej dyscypliny
pedagogicznej, na kształtowaniu umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim na kształtowaniu postaw psychospołecznych, moralnych, estetycznych –
niezbędnych przecież w pracy polegającej głównie na służeniu pomocą jednostkom, rodzinom, grupom lub instytucjom. Aleksander Kamiński zawsze mówił:
„adeptów do tego zawodu należy nie tylko uczyć, ale i wychowywać do ich roli
zawodowej wymagającej wewnętrznego nastawienia na pracę z innymi, zdolności
rozumienia i dostrzegania potrzeb innego człowieka, tendencji do udzielania
pomocy, akceptacji wyrozumiałości”. A zatem, aby praca socjalna miała szansę
powodzenia i osiągnęła pozytywne efekty, od pedagogów, pracowników socjalnych, animatorów społecznych wymaga się głębokiego zaangażowania, postawy
empatycznej, syntonii, a przede wszystkim fachowości.
W naszym kraju mamy ciągle zbyt mało pracowników socjalnych, ich wynagrodzenie jest niskie, status społeczny również niewysoki, a warunki pracy trudne. To wszystko sprawia, że zawód ten nie jest postrzegany jako atrakcyjny, dający możliwość zrobienia kariery1. W Polsce pracownicy socjalni pracują
w warunkach znacznie odbiegających od tych w innych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo należy nadmienić, iż praca socjalna bywa też niebezpieczna.
W wielu sytuacjach bezpieczeństwo pracownika socjalnego jest zagrożone, notowano ostatnio przypadki poważnych obrażeń i śmierci. Pracownicy socjalni stwierdzają, że głos niezaradnych i zmarginalizowanych osób oraz grup (takich, jak żyjący
w ubóstwie, bezdomni, dzieci, osoby starsze, ludzie dotknięci ułomnościami fizycznymi lub umysłowymi) często nie jest słyszany. Celem pracowników socjalnych jest
umożliwienie takim ludziom nagłośnienia ich trosk oraz wspólna praca z beneficjentami świadczeń socjalnych nad poprawieniem polityki socjalnej – narodowej oraz
międzynarodowej. Pracownicy socjalni reagują nie tylko na indywidualne potrzeby
osób, ale i na szersze zjawiska społeczne, takie jak ubóstwo, przemoc w rodzinie,
bezdomność i potrzeba opieki zdrowotnej. Zadaniem pracy socjalnej jest promowanie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej, co zawiera się w definicji pedagogiki społecznej2.

______________
1

Szerzej: Skowera 2007: 8–9. Wyniki ankiety dotyczące satysfakcji zawodowej pracowników socjalnych oraz informacje o ankiecie „50 pytań do polskich pracowników socjalnych” przygotowanej
w ramach holendersko-polskiego projektu MATRA SIC!” znajdziesz: http://sic.to/indexpl.php?page
=1709
2
Szerzej: Remiezowicz 2007; Kolat-Joniak, 2007.
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Pragnąc podkreślić rangę podejmowanego tematu i przybliżyć sam termin
„praca socjalna”, oprócz studiowania lektury warto wzbogacić wiedzę studentów
filmem, na przykład obrazem w reżyserii Grzegorza Karbowskiego z Video Studio Gdańsk pod tytułem Zawód – pracownik socjalny3, który niewątpliwie wzbogaca przekazywane treści i odgrywa diametralną rolę nośnika ważnych znaczeń
dla pedagogiki społecznej. Ukazuje on studentom, jak pracę socjalną w Polsce
dostosowuje się do wymogów współczesności.
Wykorzystanie filmu w edukacji ma wiele zalet, do których zaliczamy między
innymi: szybkie i ciekawe przekazanie informacji, uatrakcyjnienie i unowocześnienie metod i form pracy ze studentami pedagogiki, a także szybka aktualizacja
udostępnianej wiedzy i materiałów. Film dostarcza nie tylko wiadomości i oddziałuje na intelekt, lecz przez odpowiednie zestawienie faktów wywołuje głębokie
przeżycia i może stać się punktem wyjścia do żywej dyskusji dotyczącej istotnych
kwestii i problemów związanych z realizacją treści programowych w ramach
wielu przedmiotów, między innymi pedagogika społeczna. Są nimi przykładowo
następujące zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu:
• praca socjalna jako pole działania pedagoga społecznego,
• teoria i praktyka pracy socjalnej,
• rola i specyfika zawodu pracownika socjalnego (film stanowi tu punkt
wyjścia do praktycznej nauki warsztatu).
Grzegorz Karbowski, reżyser filmu, stara się pokazać ciekawą profesję, która
przyciąga jednostki o unikatowych cechach, a zwłaszcza osoby, które cechuje
skrajnie pozytywne nastawienie do ludzi i pewna łatwość brania na siebie cudzych problemów. Pomysłodawcą projektu jest Willem Blok, wykładowca Uniwersytetu Nauk Stosowanych NHL w Leeuwarden w Holandii, który powiedział,
że w rozwiniętych systemach demokratycznych troszczymy się nie tylko o siebie.
Ludzie żyją w różnych warunkach i nie mają równych szans w życiu. Dlatego
społeczeństwo oferuje pomoc tym, którzy są w potrzebie. Jednym z serwisów
tego rodzaju jest pomoc socjalna. Film dokumentuje tego typu działania i dedykowany jest ludziom, którzy troszczą się o to na co dzień, czyli pracownikom
socjalnym. Informuje także o potrzebie wspierania tej grupy zawodowej i przełamywania stereotypowego jej postrzegania. Interesujące jest to, że film przedstawia codzienne obowiązki zawodowe od dopiero zdobywających doświadczenie
studentów szkół policealnych, przez opiekunów środowiskowych i organizato______________
3

Był on dołączony do „Informacyjnego Biuletynu Inicjatyw Społecznych IBIS Poznański” 2007,
nr 39 – 4/1–2.
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rów społeczności lokalnej, po ich przełożonych. Wszyscy są zgodni, że wykonują
ten zawód, bo sprawia on im ogromną przyjemność4. Film przedstawia, czym
jest praca socjalna. Podobnie jak pisze w swoim artykule Aleksandra Kowalska
(Kowalska, 2007: 3–5), praca socjalna jest ukazana w filmie w różnorakich sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wspomniana wyżej przeze mnie
autorka ujmuje pracę socjalną jako:
• interakcję społeczną (tj. aktywne uczestniczenie dwóch stron),
• świadczenie (pomaga określić przyczyny problemu, wzmacniając jednostkę, grupę lub środowisko w nabywaniu umiejętności pomocnych w niwelowaniu przyczyn),
• długotrwały proces (zaliczamy do niego między innymi rozpoznanie
i wnikliwą diagnozę sytuacji, uruchomienie zasobów zewnętrznych, budzenie motywacji do zmiany, przeprowadzenie zmiany, monitorowanie
prowadzonych działań, ocena z klientem) (Kowalska, 2007: 3–5).
Film ukazuje zatem pracowników socjalnych w ich codziennej pracy z osobami, grupami bądź społecznościami, gdzie ma miejsce zagrożenie pogorszenia
ich jakości życia. Ukazuje także ważną umiejętność w pracy socjalnej, jaką jest
korzystanie z zasobów społecznych, postawienie właściwej diagnozy sytuacji
życiowej (problemowej) oraz szukanie konstruktywnych rozwiązań. Pozwala
poznać metody, jakimi posługuje się w swojej pracy zawodowej pracownik socjalny. Zaliczamy do nich: pracę z indywidualnym przypadkiem, z grupą i tak
zwaną metodę środowiskową, czyli organizowanie społeczności lokalnej. Celem
filmu jest ukazanie także tego, co podkreśla A. Kowalska, że we współczesnej
pracy socjalnej założone cele realizuje się poprzez połączenie wszystkich trzech
metod i budowanie kompleksowego systemu wsparcia (Kowalska, 2007: 3–5).
Współcześnie należy zauważyć niepokojące zjawisko: dorastające pokolenie
nie chce bądź nie umie podejmować działań wspólnotowych, tak ważnych dla
pracy wychowawczej, opiekuńczej i socjalnej. Jest ono nastawione na konsumpcję, na myślenie i działanie rynkowe, na wybicie się w obliczu bezwzględnej konkurencji. Z tych też względów film może być pomocny w ukazaniu studentom
problematyki z zakresu pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, jak i przyczynić
się do ukształtowania się u nich odpowiednich postaw, niezbędnych przecież
w pracy zawodowej związanej z pomaganiem. W tym znaczeniu o filmie będziemy mówić między innymi jako o nośniku ważnych znaczeń dla pedagogiki,
______________
4

http://wpis.irss.pl/filmy-o-pracownikach-socjalnych/; www.sic.to
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a zwłaszcza dla pedagogii społecznej, która w węższym znaczeniu jest teorią wychowawczej funkcji pracy socjalnej odnoszącej się do wszystkich generacji wieku
(Olubiński, 2002: 31–39; Kamiński, 1980: 54). Zgodnie z powyższym ujęciem
praca socjalna (społeczna) polega na „(…) wydobywaniu i pomnażaniu sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi”
(Radlińska, 1961: 361), „(…) na odpowiednim zaspokajaniu potrzeb socjalnobytowych oraz kulturalno-wychowawczych; na kompensowaniu braków biologicznych, społecznych oraz kulturalnych oraz na wspomaganiu pomyślnego
rozwoju podopiecznych, tj. wzmacnianiu szans rozwojowych ludzi przy ich
współudziale” (Kamiński, 1980: 13).
Prezentowany film uzupełnia zdobywaną wiedzę i umożliwia studentom dobre rozumienie rzeczywistych problemów socjalnych. Ukazuje specyfikę techniki
i metodyki zawodowej w różnych instytucjach socjalnych oraz w społecznym
ruchu na rzecz ludzi wymagających szczególnej troski. Zauważyłam, że prezentacja filmu motywuje do dyskusji, niekiedy do autorefleksji, a także unaocznia
jednocześnie wartość, siłę oraz sposób oddziaływania filmu na odbiorcę (studenta), z uwzględnieniem jego przesłania i walorów edukacyjnych. I tak poprzez
odpowiednio zastosowanie treści filmowych w procesie edukacyjnym uzyskuję
zamierzony efekt pedagogiczny ukazujący, iż optymalna wartość pracy zawodowej nie wynika wyłącznie z wiedzy merytorycznej pracownika, lecz stanowi jej
funkcję, tj. jedność jego kwalifikacji i motywacji.
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The author, being a documentary film director, analyzes an important part
of a documentarian’s work – relations with characters. She describes this
unique kind of a bond that develops between a director and his or her protagonists. The process of coming closer to characters is investigated in detail
and the strategies of gaining the characters’ trust are named. The issues what
problems the director experiences on the way and how they can be solved
are addressed. The questions of the director’s responsibility regarding the
characters and unexpected provocations on their side, as well as of mutual
protagonist-director influence are brought up. All matters referred to in this
article are illustrated by examples from the director’s professional life.

I graduated from Academy of Arts, film directing department, twenty-two years
ago. Somehow all these years have passed so quickly that it seems just a moment
separates me, a student, from myself, a lecturer. Having students helps a director
sometimes because when you think a lecture over, some chaotic and isolated
things in your head inevitably need to be systematized. I started considering
what I have besides documentaries and some professional skills that these young
people don’t. One thing I know for sure – the characters of my films.
It is a very special sphere of a documentarian’s profession. The protagonists
exist not only as concrete people in the outside world but, at the same time, as
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some permanent immaterial presence in my conscience. Some time ago they
used to transfer to 35mm film, now they do to video and, simultaneously, they
become an integral part of my personal experience. They stay even when the
production of the film is over. I already have got many of them and, yet, I remember them all very well. Some strange and interesting things are connected
with the fact I have characters.
For the most part, while thinking of them, I feel gratitude. It is a unique
bond, between me and them. As a director, for some time I get the right to
“make them mine”. I can meet them regularly. We can do something together,
travel together, while I can ask them questions no polite person would ask
a stranger. For me at that moment they are not strangers any more. They feel it
and inwardly move towards me, coming a bit closer, close or very close, it depends…
It all starts often long before a film is in production. Sometimes you find
a subject yourself, you are its author and, accordingly, the protagonists are selected by you. Now and then some other person writes a script and later you are
given the subject together with the characters you do not know. It is a risky business. However, making a film would be risky anyway, even if you are going to
shoot on the topic you have been dreaming about all your life. It is more or less
clear how to proceed if you start working on “your own” subject. It means you
have already done some selection work and probably got the consent of the people you are going to shoot. With “someone else’s” topic it is more complicated.
You apparently need work and, if the subject more or less satisfies you, you agree
and suddenly you have to deal with someone else’s ideas and absolutely unknown people. Surprisingly, at that stage a little miraculous transformation takes
place. A protagonist or protagonists of your future film might yet not know
about you at all but you start getting a special feeling about them. The fact of
them becoming your characters changes everything. You now think about them
as of someone you know. You research. The feeling that dominates you at the
moment is interest that you feel towards your characters. It is funny but this
feeling does not depend on the fact, whether the character is alive or long dead,
being a historic figure from the past.
(What is more, for me it all functions the same way even with the characters
that are initially filmed by another director. Sometimes I write scripts for my
husband (also a film director) Victor Asliuk or assist him with making his films
in any other way. In this case I cannot help “appropriating” his characters as
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well. I just need to interact with them somehow and it happens as a matter of
fact. Then I eagerly volunteer to communicate with them, to carry out an interview or criticize Victor for his strategies in dealing with them.)
In this way you are “tuned” to your protagonists in the very beginning, as if
you somehow get into invisible contact with them even before meeting them
personally and starting shootings.
Then comes the next stage – interest turns into fear. First of all, the fear to
cope with the film. Doubts start attacking you. You have to come up with an
approach to the subject and visualize the future film in your head clearly. Usually, it does not happen or happens not to the extent you expect it to be. You
consider all possible variants of the “key” you are going to use to tell the story
but most methods seem to be too trivial to adopt, whereas the best option refuses
to come to your mind. Not rarely you start blaming your characters for this. You
are aware that they do not justify your hopes about them. They are too primitive,
not deep enough, not so bright personalities, less artistic than you want them to
be and have little or nothing to tell… It might be partially true but it is also true
that you easily make them responsible for your lack of imagination and stereotyped thinking.
Then the other fear automatically joins the first one. You are afraid for the
characters themselves. For example, it seems logical to plan some episodes that
are hard for the protagonist to bear. The burden of director’s responsibility can
be heavy. At the same time, if you are, as a director, extremely delicate, cautious
and deadly against any risks, you have nothing to do in this profession.
In my film Amateur Filmmaker I took my eighty-year-old protagonist Anatol
Schneider up a high forest hill. It was not that he was against, on the contrary, he
volunteered but he was not sure how his organism would react to such an ascent,
so he feared a bit. I had combed all the paths up the hill beforehand and found
the most sloping one. To kill my pangs of conscience once and for all I had taken
his pressure meter with us before we started. As a result, nothing bad happened
and I had a nice final scene, both visually and in content. In other case my protagonist, 131-cm in height artist Victor Zalacilin, was sitting in the grass for
a long time watching the sunset. Time and again he had done that regularly
without me, in summer, on the longest day of the year, but usually he had spent
not so much time on the spot since the place had always been swarmed with
hungry mosquitoes. To let the crew do their job demanded more time and I was
fascinated by his firm masculine posture in the twilight, him, being stung all over
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but somehow invulnerable at the same time. This episodes was not included in
the film in the end, it turned out to be too banal.
Probably the greatest fear I experienced was for my protagonist Andrew Nikalaeu, a bedridden young man, who due to his indomitable activity had been
through an accident, which left him doomed to heavy disability forever. Yet,
something unexpected had happened to him later on. Some things had become
revelation, like his national identification, religious and historical mysteries and,
above all, writing poems. Through love of poetry he had met a healthy girl with
unbelievably beautiful hair and a perfect figure. She had got interested in him so
much that ignored her mother’s tearful begging and married Andrew. When
I got to know him, he wanted to accomplish something extraordinary. Actually,
a parachute jump. He was eager to be in the film but his wife was too worried
about him to let him do this leap. I was nervously waiting for their decision. At
last, she agreed but my own worries started then. What if something horrible
happens? As a rule, even risen from his bed and put into a wheel-chair Andrew
had fainted for some minutes. After all, he jumped with a parachute and I guess
afterwards I was more relieved and euphoric than they both.
However, this feeling comes very rarely whereas other emotions more often.
As a documentarian, you are a very dependent person. You depend on your
characters very much. Without their readiness not only to participate in the film
but also open up in front of the camera nothing serious will come out of the
plan. Still, there are no ideal characters. At any production stage they may unpleasantly surprise you. For example, they demand money for being filmed. The
argument you are immediately adducing that your project is non-commercial
and a low- or no-budget production changes nothing. Even if you agree to this
condition, you can hear, “Only when you have paid, I’ll do what you ask of me”,
and it makes you very sad because it spoils everything. Even if you pay people for
shootings, you need more humane relations with your protagonist. At the same
time, as a professional you have to see his point of view, accept such a behavior
and do not let it become an obstacle in dealing with your character, what is really
hard, I have to admit.
Fortunately, it happens rarely and most people are ready to invest their time
for free. Nevertheless, with them you can experience difficulties of another kind.
My protagonist of the film Master, a very talented inventor, who was making
exclusive wooden clocks and musical instruments, had his own problems during
our shootings that had nothing to do with the film at all. They piled up having
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made him extremely irritable and uncooperative. Moreover, once he could not
control himself and just threw me out of his house. He claimed I broke our
agreement, although we were going to shoot an absolutely usual scene, which he
had earlier fully approved. At this moment of crisis my crew, all males, got
scared and instantly retreated having left me in the predicament alone. It is
a part of our profession to be always ready to an ordeal. Indignant as I was, I had
to suppress my anger, resentment and humiliation and to settle the affair at
whatever cost. It was just the beginning of production, I had yet almost no footage and the film needed to be finished anyway. And I gradually succeeded. It is
not that easy to turn a director out… Of course, later on in my hotel room I was
crying hysterically, cursing my job and pitying myself, so tactful and clever, for
having been treated so unfairly for no fault at all.
After such outbursts some minor occurrences, like petty deception cases, are
not that unsettling. You just feel disappointed and sigh. Together with the
abovementioned master I was patiently waiting for his wife’s return from China
to film their emotional meeting. He had nothing against… About her coming
back I got to know from him after she had been home for three days already.
Initially he had told me the wrong date.
Now and then on shootings you have a reason to fear for yourself. When
I got to know my very first character Leanid (Lyonia) Levin of my first film
Leanid Levin. The War and love, I was afraid I would not be taken seriously
enough. Levin had been a cult figure in Belarusian architecture. He got the
Lenin’s prize in 1970, which was, as he put it, “not even a dream but something
more”. Besides being a prominent architect, he was a well-known public figure as
well, the Chairman of Belarusian Jewish Community. Back then I thought if
Levin had known that it was my first film, he would have disobeyed me and
would have dictated me what to do. So I made efforts to hide the fact of my inexperience. Levin turned out to be a very cultivated person whereas I made a good
showing of myself, so very soon we had an excellent rapport. My cameraman
betrayed me involuntarily when he wanted to praise me in front of Levin, “Such
a nice film and it is her directing debut!” Levin was surprised while I was very
angry with my careless colleague. Though, it was not such a disaster after all,
since it happened after Levin complemented the finished film already.
However, sometimes the events on shootings take an unexpected turn long
before you have completed work successfully. Once I was really horrified. I was
filming a distinguished person, the former Chairman of the Supreme Soviet of
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Belarusian Soviet Socialistic Republic Stanislau Shushkevich. In general, it was
a position of a presidential rank. In 1991 Stanislau Shushkevich initiated a meeting on the highest level in Belarusian Belavezha Forest, where the leaders of Russian and Ukrainian Soviet Republics arrived. As a result, the Belavezha Agreements were signed by three parties, according to which the Soviet Union ceased
to exist and Belarus (like Russia and Ukraine) received independence. Making
a film about Stanislav Shushevich, such an important figure in Belarusian history, I took him to Belavezha forest.
Not far from that place another character of ours lived. It was an illiterate old
peasant Mikalaj Tarasiuk. He was the only inhabitant of a deserted village in the
woods. Grieving over lost of traditional life and all his neighbours he turned to
carving little figures out of wood, recreating the world he had once had. For
some decades he had made hundreds of compositions representing all possible
kinds of agricultural work and all possible scenes showing human relations. The
wooden collection with its unique naïve style had become a national phenomenon. One of the compositions depicted the signing of Belavezha Agreements and
it showed Tarasiuk’s critical attitude to the politicians who did that. They looked
comical.
My husband Victor Asliuk and I had been very fond of old Tarasiuk and
come to shoot him for Victor’s films for five years. So I decided to visit the old
man together with Stanislav Shuskevich, what we did. Of course, I had not told
Tarasiuk beforehand who his new guest was. As usual, Tarasiuk was friendly and
talkative. He even happened to criticize the events in Belavezha Forest resulting
in the fall of the Soviet Union. He also brought up some piquant details about
this fateful meeting that presented the Belarusian leader of that time in a very
unfavourable light. At that moment Shushkevich confessed who he was… The
old man was taken aback but for a very short time. He immediately gained his
composure back. He had an artistic spontaneous nature and was a free spirit, full
of dignity. So the presence of an outstanding public figure in his territory was
not a reason at all to feel shy or confused. After a lively talk he suggested they
should both go and have a look at Tarasiuk’s small distillery hidden in the open
air among bushes. Shushkevich, an open-minded and intelligent man, agreed.
There it happened. I could not foresee the old man would be so inventive. At
first, he just showed Shushkevich the equipment, non-assembled at that time.
Then he started imitating as if he was really going to produce homemade vodka
at that exact moment. He began to connect pipes and asked Shushkevich to help
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him. A polite person, Shushkevich did not protest and held the pipes. I felt awkward and started sweating. Tarasiuk had no malicious intent. He was just a creative soul in a joyful mood. For some minutes he was busy by the distiller. Then
he started acting as if he was in the process of distillation while I was desperately
thinking what I could do in the circumstances. Nothing dawned on me. So the
cameraman and I were pretending we were not here but somewhere far away…
The old man found a very dirty, all in soil, pot, brought it to the “cock” and
“poured” out “vodka” in it. He imitated drinking and then gave the pot to
Shushkevich also “to try”. I started to feel dizzy. A person of his rank, an acknowledged physician, famous university professor and, on top of everything,
the former president of the country in such an outrageous situation because of
me! As if it all was not enough, the host pretended to be completely drunk and
invited Shushkevich to dance… I felt I was going to faint. At that moment I was
sure Shushkevich would damn me forever and never let approach him again.
Fortunately, he didn’t… In the end, I suggested to the old artist he should go and
have a real drink with his guest and at last that helped to distract him…
I still have this strange footage. I do not dare to use it…
Some tricks the characters play on you seem to be not an intentional demonstration but a logical manifestation of their character. Once for my film Unpardoned I was shooting Siarhej Khanzhankou, a born dissident, who in 1963, being
a twenty-year-old Minsk student, organized a small protest group of four to undermine the Soviet regime. The only action they managed to plan was to blow up
a huge notoriously famous jammer-tower in the centre of Minsk. Back then it
had been jamming BBC and The Voice of America stations. One of the four hot
heads turned out to be a KGB informer. He had been telling the organs about all
movements of the organization. So long before the preparation for the explosion
was finished, Siarhej Khanzhankou and his two other colleagues were arrested.
He had had served his ten-year imprisonment term in a Gulag in full. I met him
some years ago. He was about seventy but his fighting spirit had not changed
a bit. Being still active, he was looking for some measures to preserve memories
of the horrors of the Soviet times. It was too radical for modern Soviet-spirited
Belarus. Khanzhankou had written a letter to Belarusian Ministry of Internal
Affairs suggesting an interesting idea – to open a Repression Museum in Minsk,
the subject not presented in Belarusian museums at all. As far as the location was
concerned, he had a very infamous place in mind, which would have been the
most appropriate one for such a purpose. It was a building of the 1930ies situ-
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ated among the woods and outside Minsk back then but now not far from the
main avenue of the Belarusian capital. Just after the Second World War the
building served as a summer house of the KGB’s chief. In 1948 a popular actor
from Moscow was secretly killed there by the organs. There were some other
mysteries of the same kind connected with this gloomy place. In the 1970ies the
building was transformed into a nursery for the children of KGB officials. Later
on it had been abandoned and tramps had made their camp there. By the time
I met Khanzhankou, the building had been deserted and he had been still waiting
for the reply from the Belarusian authorities about his idea of the Repression
Museum. He mentioned this fact to me and I immediately decided to shoot him
not in his cramped city apartment but nearby this house with such a dark historic atmosphere. He eagerly agreed, especially since he had not been there for
quite a while. Still, I needed to see the place for myself first to determine how
I would be shooting. A surprise was awaiting me. In the forest I found the answer to Khanzhankou’s letter about the Repression Museum. The building and
whatever had been surrounding it, was demolished, not a trace of the past left.
And then I made a professional mistake. I still could not believe my eyes so
I called Khanzhankou to make sure that that was the right spot. He was extremely agitated by the news. Still he promised me to come there next day together for shootings. He did not keep his promise. He, a hardened fighter, was
there alone in the very same evening. When we came there together next day, he
was reserved and composed, having already been restored from the shock. My
hopes for an emotional talk did not come true.
I have to say though that there are no ideal directors as well. You tend to be
dissatisfied with your characters almost all the time and sometimes you curse
their reactions. Uladzimir Zalatar, a farmer from my film “11 coins” had a subtle
nature. It meant he was often ready to weep on numerous occasions. So, on the
one hand, I was admiring him for his emotionality but hated his overreaction, at
the same time. While editing I had to get rid of many of the tearful moments not
to let drama look like comedy.
Still, when a protagonist is reserved and dispassionate, it is also a real challenge for a director. You need to come up with some situation that can help you
make him look different.
I did so when I got to know my old amateur filmmaker. He was a nice person, educated, a member of the Journalist Union, wrote some books on the history of his land. Yet, when we started talking he turned out to be absolutely
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“wooden”. True, he was also keen on filming things and people and it suggested
a solution to me. I just joined him in his wandering along abandoned villages
observing him shooting his probably last film. It was a very painful subject for
him. Coming from such a village himself, he could not see these places desolated.
We started from his native village, which was emotionally the hardest for him.
He got very nervous and prohibited me to shoot the ruins of his former house
surrounded by a picturesque thicket. None the less, it was so gratifying to see
him change with every day of shootings. His interaction with people met on the
way and with me was different. Rather dry and formal in the beginning, he was
becoming friendly, cordial and more open. That gave me the footage I was looking for.
This process of coming closer to your character can have its peculiarities in
every case but basically the scheme is simple: you need time for that. At first, you
just have to be in contact to get used to each other. It can last weeks or months
sometimes. Even if you have no possibility to meet your character personally,
writing letters or making telephone calls will do at that stage as well. Gradually,
a common ground will be created. It often involves your own openness too.
Theoretically, you should not just ask your characters about themselves holding
back the facts about yourself. Mutual candor, no matter how undesirable it can
be for you, is much more productive.
When it comes to shootings, things get more complicated. Dealing with
characters, you keep asking yourself – where is this border between sincerity and
excessive frankness on your side? Normally you need to tell the characters what
you expect from them. However, you are not supposed to explain them your
whole plan and the general idea of the film. It is harmful in any case. If the protagonists understand your intentions fully and do not approve them, they will do
everything to prevent you from doing what you want. If they do not mind and
know exactly what you like in their behavior, they will inevitably start acting.
This moment of “naturalness”, “plausibility” of the characters’ behavior is
crucial. Modern technologies with no restrictions, imposed earlier by a 35 mm
film, help the director a lot. You can shoot for a long time, practically endlessly,
and just patiently wait for this wonderful moment, when your protagonist does
something spontaneous or tells you something extraordinary, being himself, not
reacting to the camera… Still many directors do not stop at this moment of
naturalness but go further, to pure acting. The characters are given their parts to

24

VOLHA DASHUK

play and they play themselves. They are substituted for their own image, as the
director sees them, what the director wants them to be.
This approach deprives the director of the surprises he can experience with
his characters. A character is a whole universe, you just need to be able to reveal
that. The process of interaction with protagonists is always enigmatic. Gradually
you get to know things you had no idea about. It concerns your professional
skills as well as your general knowledge. You are often amazed at how different
and peculiar people are. For example, Uladzimir Zalatar, my enthusiastic farmer,
considered grafting a plant an indispensable part of a man’s life. In his judgment,
it was a basic trait of masculinity and whoever could not do it with any tree did
not deserve the right to be called a man.
Stanislav Shushkevich impressed me in another way. At first, I called him
and came to his apartment for a short time to get his consent for shootings. Then
we arranged our first meeting with a camera in his summer cottage in 50 km
from Minsk. He had gone there by car together with his wife a little before our
arrival. To find the place we needed to turn from the highway and drive 5 km
more on a country road. Shushkevich told us on the phone we would get lost
without him and, in spite of our protests, he said he would go out from their car,
let his wife go and meet us at the turning. Someone had told me already that
Shushkevich was a modest person with no arrogance and snobbery at all. Now
I had an occasion to make sure of that myself. When we were approaching the
turning, from afar I saw a figure of an old man, who was rushing to every passing
car since he did not know which car was ours. He, a person of high standing,
a prominent politician, once the leader of the state, had been still involved in
politics and public activity. He had been giving lectures all over the world, which
gathered thousands of people paying much money to hear him talk. He had always been in the centre of public attention. While we were shooting him, we
could observe him giving a couple of phone interviews every day and personal
interviews every other day. Still, this man was standing in the wind on the highway to help yet an unknown shooting crew. Actually, it was me, not him, who
needed this film…
I guess my every character influences me somehow.
When I met a little artist Victor Zalacilin for the first time, I liked his pleasant face and his natural manner and decided to make something rather experimental in form. He was an artist, painting meant a lot for him and I decided to
use it somehow. Victor’s appearance reminded me of the famous picture of
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Velasquez, a portrait of a dwarf. Victor had a similar look of his big clever eyes.
Yet, as soon as we started filming, I felt how quickly our friendship was developing and the formal film started fading away.
Once I was shooting him by one of his pictures and he was supposed to describe the process of painting and this deep inner transformation that happened
to him every time he took up a brush. At first, our talk was very unsatisfactory.
Victor was tense and spoke forcedly. I could not understand why. I felt something was wrong. Then he told me. I, having carried out numerous interviews
with different characters before, could not realize a very simple thing. Victor was
sitting on the floor whereas I was standing. This dominating position was disturbing him. We were not equals. When I sat on the floor as well and we turned
out to be of the same height, everything changed magically. Victor suddenly
started speaking emotionally and openly about his loneliness and his dog as his
only companion in this world. He shared with me what happened to him when
his previous dog died. I was so moved that I stopped asking questions and was
sitting in silence, crying myself but not taking my eyes off Victor’s face since
I would ruin the scene otherwise.
After this episode I sensed I was going to have a film with a very traditional
form. Victor’s incredible monologue was surpassing all formal schemes. I included it in the film almost as it was, with minimal editing. I often remember
this shooting and this peculiar feeling of human closeness, when you feel how all
barriers between you and another person, and even not your relative, fall. Victor
was also surprised by himself. He told me he had not spoken about such intimate
things with anyone.
Such unique moments are bound to stay in the director’s memory. Sometimes at worse periods they make your professional life more bearable and reconcile with failures a bit.
It happens the characters broaden your human experience in the spheres,
where everyone would prefer rather to stay ignorant. The protagonist of my film
The Night is short was Henadz Myraujou, a remarkable oncologist. Oncomorphology had been his professional occupation and real passion for fifty years.
When I saw a cancer cell through his microscope for the first time, I was surprised how beautiful it looked. Microscope was Muraujou’s main operating tool.
He considered cancer his personal enemy, mighty, but not invincible. Muraujou
was a legendary figure. Just looking at the cells he could identify a case. It was
often a diagnosis no other doctor would at first agree with but, as a rule, Murau-
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jou proved it to be right afterwards. He was not just a very skilful doctor, he apparently was born for this profession. He used to say to people, “I wish you
would never get to know me”, since he was such a qualified specialist that he had
to deal with the most difficult and hopeless cases.
I wondered how he could stay in such a pessimistic field so long and not to
get totally depressed. He loved nature very much, spent all his free time somewhere in the open air and was a hunter. So I went with him and had to spend
a half of a cold night under stars on a high wooden platform in the field, absolutely motionless and noiseless for several hours, so as not to warn wild boars.
I was proud that I proved I could cope and deserved respect from Muraujou,
whereas my cameraman was criticized for his quiet sighs and impatient rustlings
of his coat. The boars did not show up this night, because of the cameraman,
I guess.
Muraujou was the first who died and with him I got to know what it means
to lose a character. It turned out to be extremely painful. At the funeral service
I had a strange feeling of a connection between us. I knew some things about
him that even his friends and colleagues who had worked with him many years,
didn’t. After I left, I did a stupid thing – I dialed his number. Seeing him dead
did not help realize he was not here anymore. The phone said he was “not available”. That night I saw Muraujou in a dream. I was sitting near his opened coffin,
where he was lying. Suddenly he opened his eyes and looked at me. I was not
scared of his long stare. On the contrary, it was communication and I was glad to
have it.
Later on this distressing experience repeated itself not once. I have lost many
characters, the first one, Leanid (Lyonia) Levin as well. His civil funeral was held
in a big concert hall in the centre of Minsk. I was walking there with a bunch of
flowers wrapped in a newspaper. At the intersection across the concert hall
I stopped on the red light. The dismal mood had already taken hold of me so at
first I did not notice a huge posh car that pulled up just in front of me waiting for
the green light as well. The window went down and a passenger, a dandyish man
in his fifties, playfully addressed me, “Hello, beauty, who are your flowers for?”
He definitely wanted a short naughty dialogue… I could not help smiling anticipating how I would surprise him and answered readily, “I’m going to the funeral!” enjoying his immediate shock. He lost his flirtatious tone at once and
crossed himself devoutly. Then said very seriously, “My condolences! Is it someone close to you?” “Yes, I nodded. My protagonist.” The car was off on the green
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light and I remembered the passenger’s widely opened mouth and his confused
questioning eyes… He definitely did not get what I meant, in what relations to
the deceased I was…
The parting ceremony, mournful and full of tears, had a surprise for me as
well. At the end of it all people went outside on the spacious porch waiting for
the carrying-out. I was among others. The funeral was organized by the authorities on the state level. So everything was very solemnly and in a big way. Soldiers
in full dress uniform with white gloves appeared. A crowd of people lined up
with dozens of wreathes. The orchestra started playing. A photo of Levin was
carried out. I looked at it and felt a lump rise in my throat. He was in the same
shirt I was shooting him and looked so young… At this moment I saw two old
people, a man and woman, beside me and heard the man exclaim in admiration,
“If only Lyonia could have seen it! He’d have been so happy!” I smiled through
tears and thought that Levin himself with his fine sense of humor sent me these
two moments to cheer me up…
Sometimes I imagine all my characters gather all together in one place. It is
a little hall already. The thought I have them all is rewarding. Somehow a part of
their spirit is in me. I bear it now and will keep it forever.
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Recognition of the film in the space of communication has already
some tradition, especially the structural semiotics. These considerations
has presented us different methods of analysis of various levels or areas
in which the film can be read through the prism of codes (images,
speech, signatures, sounds, etc.), which are especially useful in artistic
critics. However, what is most useful to think both about the film, and
about contemporary reality is emerging in the structural semiotics of the
cinema distinction between langue and parole – with reference to F. de
Saussure used it Ch. Metz.
Particular films are symbolic events, “speech acts”, acts of parole what
is explicit in case of artistic communication via films, and in case films
put in virtual space. In both cases they can be called after S. Worth as
“Bio-Documentaries”, showing emotions, postures and values of their
authors, and they are specific and essential to contemporary visual
communication.
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Aktualność metody badawczej Meada
do analizy komunikacji wizualnej
Narracje tożsamości rozwijają się współcześnie przede wszystkim w przestrzeni
estetycznej. W pewnej mierze przyczyną jest przeniesienie się znacznej części
komunikacji w obszar wizualny. Obserwujemy postępujące upraszczanie komunikacji wizualnej poprzez ikonografię i symbole używane jako narzędzia do skracania, ułatwiania, uatrakcyjniania komunikatów. Nie jest to jednak, niestety,
tylko los komunikacji wizualnej; komunikacja werbalna tak samo jest upraszczana – można się zacząć tu zastanawiać, czy nie wracamy do języka sygnałów,
wcześniejszej formy języka, o którym obszernie pisał George Herbert Mead.
Mead, wybitny pragmatysta amerykański, obszernie opisując powstanie języka, wskazywał przede wszystkim na jego ewolucyjny charakter: rozwinął się on
z gestów i postaw przybieranych wobec partnera/partnerki w interpersonalnej
relacji lub względem niego/niej wykonywanych, poprzez gesty wokalne do pełnej
postaci języka werbalnego (Mead, 1975: 75–107). Analizując fenomen komunikacji, odróżniał język sygnałów od wyrafinowanego języka kultury, zaś my, postępując w sposób analogiczny przy analizie współczesnych form komunikacji
wizualnej, możemy odróżnić znaki–sygnały–emontikony od wielopoziomowych
struktur poetyckich wypowiedzi audiowizualnych, od wideo i filmów artystycznych. W podejściu Meada istotny jest fakt, że, biorąc pod uwagę w zasadzie tylko
społeczną funkcję języka w przestrzeni komunikacji (Kłoskowska, 1975: XXIV),
uważał go za efekt ewolucji gestów, postaw, zachowań. Z tego względu do badań
nad językiem zalecał przyjęcie punktu widzenia „gestykularnego”, to jest podejścia
do symboli jako wywodzących się z gestów (Mead, 1975: 29). Jest to właściwa droga do ujmowania ich znaczenia w duchu maksymy pragmatycznej, sformułowanej
jeszcze przez Charlesa Sandersa Peirce’a, zgodnie z którą „znaczeniem przekonania jest nawyk działania”, a którą Hanna Buczyńska objaśnia następująco:
przekonanie (…) jest czymś, czego jesteśmy świadomi, (…) niweluje podrażnienie wywołane
wątpieniem; (…) prowadzi do utrwalenia się w nas samych jakiejś reguły postępowania, czyli
nawyku, (…) ponieważ przekonanie jest samo również regułą działania, której zastosowanie
rodzi nowe wątpliwości i nowe procesy myślowe, więc jest ono nie tylko punktem spoczynku,
ale i odskocznią dla nowych procesów myślowych. (Buczyńska, 1965: 135–136)

Dostrzegając, z perspektywy już prawie stu lat, zmiany, jakie zaszły w społecznej komunikacji, w tym pojawienie się kolejnej odsłony zwrotu ikonicznego,
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możemy zastosować metodę badawczą Meada do analizy komunikacji wizualnej,
w której przestrzeni funkcjonują znaki/obrazy, zdjęcia, obrazy/ki cyfrowe, grafiki, filmy, amatorskie krótkie wideo i inne podobne, hybrydalne byty wizualne.
Zastosowania metody badawczej Meada nie chcę jednak ograniczać do podejścia
behawioralnego, choć uprawiany przez Meada behawioryzm wskazuje zarówno
na wagę bazy antropologicznej, jak i na kierunek wysublimowanych znaczeń
kultury. Fakt, że obrazy stają się obecnie coraz popularniejszym medium komunikacji, to interesujący fenomen o charakterze antropologicznym, semiologicznym, ale także estetycznym. Połączenie w tym momencie estetyki z pragmatyzmem może pozwolić na ujęcie specyfiki współczesnych obrazów, analogowych
i cyfrowych, nieruchomych i ruchomych, które nas otaczają. Zatem powinniśmy
się zastanowić, jakiego rodzaju gestami są te współczesne obrazy. Z tego względu
w dalszej części prezentowanego artykułu skupiam się na krótkich artystycznych
filmach i przeprowadzam analizę filmowego dialogu, który miał miejsce między
dwoma reżyserami: José Luisem Guerinem i Jonasem Mekasem. W ten sposób
chcę zobrazować gestykularny charakter interakcji w przestrzeni komunikacji
wizualnej, argumentując na gruncie semiologii Christiana Metza i Sola Wortha.

Analiza semiotyczna i semiologiczna komunikacji wizualnej
Obecnie nieustannie robimy zdjęcia i kręcimy krótkie filmy telefonami komórkowymi, smartfonami, tabletami, rzadziej aparatami cyfrowymi, często nie patrząc w wizjer, a co najwyżej na ekran, wyświetlacz, na pewną płaszczyznę obrazu
widoczną w naszej ręce. Wizjer, skorelowany zarówno z obiektywem, jak perspektywą jednooczną z czasów Renesansu, narzuca inną, hierarchiczną strukturę
na przedstawiany obraz, niż wycinek dwuwymiarowej przestrzeni o charakterze
wizualnym zdejmowany naszą dłonią. Percepcja wizualna jest jednym z elementów naszego bycia w świecie, które ma charakter także fizyczny, by nie rzec: fizjologiczny, ale sama percepcja wizualna także ma komponent taktylny, co jest uwidaczniane w sposobie wykonywania/zdejmowania współcześnie obrazów.
W efekcie filmiki z kamer i urządzeń mobilnych są wizualnymi zapisami gestów
będących mową, gestów symbolicznych, którymi posługujemy się w komunikacji
z innymi i z samymi sobą. Chcąc podążać przy ich analizie ścieżką zaproponowaną na początku, to jest: wychodząc z założeń pragmatycznej metody G.H. Meada, trzeba pójść dalej, w kierunku analizy semiotycznej i semiologicznej mającej
miejsce w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w XX wieku.
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Europejska semiotyka strukturalna podejmowała analizę pozycji i roli filmu
w przestrzeni komunikacji. W jej ramach poddawano analizie język filmu i/lub
język kina (por. na przykład koncepcje U. Eco, R. Barthesa czy Ch. Metza), jednak w latach 70. XX wieku miała miejsce ożywiona dyskusja teoretyczna na temat tego, czy należy mówić o „języku” kina czy raczej o „kodzie”, która została
rozstrzygnięta na rzecz „kodu”. Zarówno Christian Metz, jak i Umberto Eco
podkreślali, że w filmie nie mamy do czynienia z podwójną artykulacją. Nie mamy więc do czynienia z językiem, który, jak pisał Ferdinand de Saussure, jest
specyficznym rodzajem kodu o podwójnej artykulacji, ponieważ fonemy składają
się na znaczące jednostki, tj. morfemy/słowa (Saussure, 1961: 63–81). Metz pisał:
Film nie zawiera nic odpowiadającego czysto dystynktywnym jednostkom drugiej artykulacji;
wszystkie jego jednostki – nawet najprostsze, jak rozmycie i nieostrość – są bezpośrednio znaczące. (Metz, 1991: 74)1
Ujęcie jest zatem nieporównywalne do słowa w słowniku; raczej przypomina całe stwierdzenie
(składające się z jednego lub więcej zdań), poprzez to, że jest już efektem istotowo dowolnej
kombinacji, konstrukcją „mowy” (…). Obraz jest niemal zawsze narzucający – a narzucenie
jest jedną z wielkich „modalności” aktualizacji, aktu semiotycznego. (Metz, 1991: 73)2

Pomimo to Metz stosował pojęcie języka w odniesieniu do kina, choć z wielką ostrożnością (Metz, 1991: 75), mając świadomość, że semiotyka kina i lingwistyka są od siebie istotnie odmienne ze względu na brak podwójnej artykulacji.
Inaczej postępował Umberto Eco, który preferował pojęcie kodu zamiast języka,
rezerwując to drugie dla specyficznego rodzaju kodu o podwójnym podziale, to
jest dla języka werbalnego. Kod kinowy jest też, jego zdaniem, kodem o potrójnym podziale, w którym nieznaczące figury łączą się w znaki, a te w kinemorfy, tj.
gestowe jednostki znaczące (Eco, 2003: 166–170). Jednak problem, czy do „języka” kina należy odnieść pojęcie wielokodowości, jak chciał Metz (Rohdie, 1975:
23), czy też należy uznać, że mamy do czynienia z jednym wielopoziomowym
kodem, jak postulował Eco3, chciałabym jednak odłożyć na bok bez rozstrzy_______________
1

„Film contains nothing corresponding to the purely distinctive units of the second articulation; all
of its units – even the simplest, like dissolve and wipe – are directly significant (…)” [przeł. na język
polski: A.Ł.A.].
2
„The shot is therefore not comparable to the word in lexicon; rather it resembles a complete
statement (of one or more sentences), in that it is already the result of an essentially free combination,
a «speech» arrangement… The image is almost always assertive – and assertion is one of the great «modalities» of actualization, of the semic act” [przeł. na język polski: A.Ł.A.].
3
Poza wspomnianym potrójnym podziałem, zdaniem Eco, kod filmowy „posługuje się kodami
słownymi i dźwiękowymi (…) [i – przyp. A.Ł.A.] wchłania w siebie również kody ikoniczne, ikonograficzne, postrzegawcze, tonalne i przekazowe” (Eco, 2003: 170).
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gnięcia. To, co najbardziej przydatne do myślenia zarówno o kinie, jak i o współczesnej rzeczywistości, jest pojawiające się w semiotyce strukturalnej kina rozróżnienie na langage i parole – którego, również powołując się na de Saussure’a
(Saussure, 1961: 30) – użył między innymi Christian Metz w dyskusji nad naturą
znaku filmowego w latach 60. XX wieku. Metz pisał, że pojęcia systemu języka
(langue) nie możemy odnieść do kina, ale
może [ono – przyp. A. Ł. A.] (…) być traktowane jako język w takiej mierze, w jakiej porządkuje znaczące elementy w uporządkowanych zestawieniach różnych od języków mówionych.
(Metz, 1991: 74)4

Jednak, ponieważ wszystkie jednostki filmu są, zdaniem Metza, znaczące
i przenoszą percypowaną wizualnie realność w obszar dyskursu, kładł on wyraźny nacisk na „mowę” kina, na konkretne filmy, które stanowią złożone wypowiedzi (Rohdie, 1975: 23) i zastanawiał się nad warunkami tego, co w jakich warunkach, w jaki sposób i do jakiego stopnia może powiedzieć film (Metz, 1969:
42–50). Podejście do poszczególnych filmów jako do parole, mowy, jest współcześnie teoretycznie płodne, ponieważ daje podstawę do refleksji nad fenomenem współczesnej komunikacji audio- i wizualnej.
Fakt, że współcześnie coraz trudniej jest mówić o granicach pomiędzy filmem, telewizją, wideo i Internetem, często powoduje pojawianie się negatywnych ocen stosowania w kinie nowinek technicznych ze strony takich teoretyków
kina i filmu, jak na przykład Rudolf Arnheim, który już w swojej najważniejszej
publikacji Film jako sztuka wskazywał ograniczenia w kreowaniu iluzji rzeczywistości w filmie jako źródło jego artystyczności (Arnheim, 1961: 14), a próby
przekroczenia tych granic przedstawiał jako niewskazane. Obraz, funkcjonując
w różnych przestrzeniach, niewątpliwie traci pewien specyficzny walor, wyróżniona zostaje jednak jego charakterystyka jako narzędzia komunikacji. Tę specyfikę ujmuje w sposób bardziej adekwatny refleksja teoretyków ze Stanów Zjednoczonych, takich jak Sol Worth lub Calvin Pryluck, którzy traktowali filmy jako
akty komunikacji wizualnej lub audiowizualnej5. Obaj przedstawiciele semiotyki
_______________
4

„It can (…) be considered as a language, to the extent that it orders signifying elements within ordered arrangements different from those of spoken idioms (…)” [przeł. na język polski: A.Ł.A.].
5
Sol Worth i Calvin Pryluck znani są na terenie refleksji polskiej dzięki publikacjom redagowanym
przez Alicję Helman, takim jak: Sol Worth, Panorama współczesnej myśli filmowej, artykułom przedrukowanym w 4. numerze magazynu Kino w 1977 roku: Sol Worth, Poznawcze aspekty sekwencji w komunikacji audiowizualnej, przekładowi niewielu kompletnych pozycji, jak: C. Pryluck, Źródła znaczenia
w filmie i telewizji. Znaczący jest pod tym względem artykuł Wortha z 1965 r. Film as a non-art.
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amerykańskiej odrzucali co prawda europejską fiksację na wartościach estetycznych komunikacji, jednak warto przyjrzeć się ich sposobowi analizy komunikacji
audiowizualnej za pośrednictwem filmu.
Sol Worth również, podobnie jak Christian Metz, był zdania, że nie można
mówić o „języku” w odniesieniu do filmu. Twierdził, że podstawowe znaki filmowe, w i d e m y, zgodnie z jego terminologią, łączą się między sobą na podstawie pewnych reguł (dla których badania proponował „widystykę” jako badania
nad komunikacją wizualną), które nie są gramatyczne i nie posiadają składni
w sensie ścisłym, a zatem nie można mówić o języku. Odniósł się również do
generatywnej koncepcji języka Noama Chomsky’ego, dostrzegając jej nieadekwatność w stosunku do komunikacji wizualnej, filmowej, a także wskazał problematywność prób zastosowania względem niej pojęć: „rodzimego użytkownika
języka” czy „wspólnoty językowej” (Worth, Adair, 1972: 22). Pomimo to Worth
nie zdecydował się na posługiwanie się w sposób otwarty pojęciem kodu, ale
pojęciem „język”, które opatrywał cudzysłowem, by podkreślić jego metaforyczne znaczenie (Helman, Ostaszewski, 2010: 209–221).
Przyjęty przez Sola Wortha model komunikacji audiowizualnej wydaje się
szczególnie przydatny przy analizie komunikacji wizualnej poprzez film, ponieważ opiera się na ekspresji Zaangażowania Uczuciowego nadawcy komunikatu
poprzez Organizm Fabularny, Wydarzenia Obrazowe, Organizm Fabularny do
Zaangażowania Uczuciowego odbiorcy komunikatu, unikając psychologizmu
i biorąc pod uwagę także czynniki społeczne i kulturowe. Worth, analizując naszą relację ze światem, był zdania, że świat nie prezentuje się nam bezpośrednio,
ale poprzez proces interpretacji, którego się uczymy w procesie socjalizacji. Ta
prezentacja ma istotny charakter wizualny. Tym, co postrzegamy, są pewne wydarzenia obrazowe. Wśród nich można wyróżnić wydarzenia naturalne, których
odczytanie znaczenia jest oparte na atrybucji na podstawie posiadanej wiedzy,
oraz wydarzenia symboliczne, które mają charakter intencjonalny i bazują na
systemie zasad oraz inferencji funkcjonujących w danej społeczności. Ich powstanie i funkcjonowanie zachodzi poprzez kodowanie i dekodowanie znaczeń
w procesie komunikacji.
Interpretacja znaczenia wydarzenia symbolicznego (…) jest ucieleśniona w naszym rozpoznaniu jego struktury – to jest, w naszym rozpoznaniu jego możliwej wymowy. Ażeby rozpoznać
strukturę, która określa wydarzenie komunikacyjne – odróżnione od wydarzenia naturalnego
– musimy wnieść do tego aktu rozpoznania założenie intencji. Musimy założyć, że struktura,
którą rozpoznajemy, jest, w pewnym sensie „zrobiona”, odegrana lub wyprodukowana w celu
„symbolizowania” lub komunikowania. (Worth, Gross, 1974: 27)
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Filmowe wydarzenia obrazowe były głównym przedmiotem badań Wortha,
pozwalającym mu przejść od „antropologii wizualnej” do „antropologii komunikacji wizualnej” i zastanawiać się nad miejscem obrazów w procesie ludzkiej
komunikacji (Gross, 1980: 2). Filmy są zatem dla niego, jak też dla Christiana
Metza, do pewnego stopnia wypowiedziami, aktami mowy. Zarówno przyglądając się okiem wizualnego antropologa Indianom Navajo, jak i pracując ze studentami w Annenberg School of Communications na University of Pennsylvania,
analizował „złożoną i trudną sztukę komunikacji filmowej” (Worth, 1963: 57),
faworyzując jednocześnie filmy wykonywane przez młodych amatorów ze
względu na ich charakter subiektywny, dokumentalny, będący wyrazistym
p r z e k a z e m własnych zainteresowań i doświadczeń autora/autorki (Worth,
1963: 56).

Filmy jako akty komunikacji – wizualne parole
Prezentowane przez Wortha podejście do filmów jako aktów komunikacyjnych,
zbliżonych do języka, ale nie tożsamych z nim, pozwala zastanowić się nad możliwością interakcji pomiędzy poszczególnymi wypowiedziami (Worth, Adair,
1972: 18). Skoro filmy są wypowiedziami, to możliwe jest też powstanie dialogu
lub wręcz w niektórych przypadkach, jak współcześnie na portalach społecznościowych, do polifonii (Worth, Adair, 1972: 20). W takich filmach występuje
oczywiście wiele cech niespecyficznych dla kina. Zdecydowana większość nie ma
też charakteru artystycznego. Możliwa jest jednak też artystyczna filmowa komunikacja, artystyczny filmowy dialog, dlatego chciałabym zwrócić uwagę na
korespondencje filmowe pomiędzy reżyserami z różnych stron świata zainicjowane przez Jordi Balló z ramienia Centrum Kultury Współczesnej Barcelony
(Centro de la Cultura Contemporanea de Barcelona, CCCB).
***
Doprowadzenie do wymiany „filmowych listów” pomiędzy reżyserami z różnych
krajów stanowiło podstawę projektu „Wszystkie listy. Korespondencje filmowe”,
zrealizowanego przez Centrum Kultury Współczesnej Barcelony i Centrum Tlateloco UNAM w 2011 roku. Sześć par reżyserów przez okres kilku lat pisało do
siebie filmowe listy: Victor Erice – Abbas Kiarostami, José Luis Guerin – Jonas

36

ALEKSANDRA ŁUKASZEWICZ-ALCARAZ

Mekas, Albert Serra – Lisandro Alonso, Isaki Lacuesta – Naomi Kawese, Jaime
Rosales – Wang Bing, Ferdinando Eimbcke – So Yong Kim. Uznani reżyserzy
z różnych stron świata zdecydowali się z jednej strony podjąć ryzyko powrotu do
początku poznawania kina, z drugiej pójść naprzód, ponieważ, tak jak tradycyjna
epistolografia ma swoje istotne miejsce w literaturze, tak brak było dotychczas
artystycznej korespondencji audiowizualnej, filmowej. Francuska teoretyczka
kina awangardowego Nicole Brenez w artykule dotyczącym korespondencji między José Luis Guerinem a Jonasem Mekasem wskazuje na rodowód takich korespondencji artystów. Pierwszymi opublikowanym korespondencjami pomiędzy
dwojgiem artystów są cztery dialogi Francisco de Holanda, młodego architekta
i miniaturzysty z Portugalii, i Michała Anioła z 1548 roku. Tematy, które zostały
przez nich poruszone, stały się toposami w historii sztuki (choć część z nich pojawiła się wcześniej u Pliniusza lub Arystotelesa): przydatność malarstwa w czasach wojny i w czasach pokoju, obrazy wyobrażone na podstawie literatury,
piękno ciała ludzkiego, etyka artysty, granice opisu werbalnego, konieczność
znajomości wielu sztuk, wyższość malarstwa włoskiego… (Brenez, 2011: 91).
Filmy powstałe w ramach projektu „Wszystkie listy…” to nagrane akty
„mowy filmowej”/ „mowy wizualnej”, którym równie blisko do tradycyjnej epistolografii, jak i do zwyczajnego kina. Celem przyświecającym twórcom tego
projektu było uzyskanie filmów personalnych, intymnych, w których reżyser
będzie musiał się skonfrontować z sobą samym i zreflektować naturę używanego
przez siebie medium, co było tematem zadanym artystom przez koordynatorów
projektu (Ramoneda, 2011: 77). Ten cel został osiągnięty. Powstałe listy opowiadają historie codzienne, wyjątkowe i zmyślone, a jednocześnie reflektujące swoją
kondycję. Z tego względu możemy też mówić o obecnej w nich płaszczyźnie
narracji i metanarracji. Wspaniałym przykładem jest, wspomniany już, a zrealizowany z inicjatywy Jordi Balló w latach 2010–2011 filmowy dialog między José
Luis Guerinem a Jonasem Mekasem. Można przywołać wiele różnych fragmentów dla potwierdzenia mojej obserwacji, choćby fragment czwartego listu José
Luis Guerina do Jonasa Mekasa, w którym Guerin opowiada o swojej wizycie na
festiwalu filmowym we Wrocławiu, starając się uchwycić odległość dzielącą obraz i rzeczywistość, a także kontemplując rytm życia i naturę filmu. Przez dłuższą
chwilę pokazuje na nieruchomym kadrze olbrzymi ekran ustawiony na wrocławskim rynku do projekcji pod gołym niebem. Na tle tego ekranu pojawiają się
różni przypadkowi przechodnie, przechodzący sami, parami i w grupach, przejeżdżający na rowerze, w jedną i drugą stronę. Minimalistyczna scenografia za-
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stosowana przez Guerina pozwala mu uchwycić rytm ruchów i momentów, które zarysowują swoją trajektorię, by za chwilę zniknąć. Ten rytm oczarowuje
i wciąga, tworząc utwór wizualny oraz ukazując głębsze znaczenie obserwacji filmowca. Jego uchwycenie i przedstawienie stanowi alegorię elementarnej kondycji
ludzkiej, będącej przemijającą i fenomenalną, a także wyraz dążenia do odkrycia
ukrytej w świecie harmonii, które jest łatwiej realizowalne za pośrednictwem medium filmowego. Jednocześnie, patrząc się na miejsce tego listu w korespondencji między Guerinem i Mekasem, trzeba wskazać, że jest to poetycka odpowiedź
na poprzedni list Mekasa, w którym pokazuje on momenty z podróży ze swoją
córką i przyjaciółmi po miejscach bolesnych wspomnień w Polsce i na Słowacji.
Ażeby się zbliżyć, czasem trzeba się oddalić – zdaje się mówić Guerin i po chwili
kontemplacji losu ludzkiego jako takiego przygląda się osobom, które z różnych
powodów wyemigrowały ze swoich krajów, tak jak Mekas lub Małgorzata, znajoma Guerina, Polka od wielu lat mieszkająca w Wenecji, której wielkie piękne
oczy wiele widziały. W tak wydawałoby się niepozornym liście ujawnia się wielość poziomów znaczeń i ich odczytań. Fakt, że Guerin pokazuje miejsca tego
samego kraju, po którym podróżował Mekas, budowa filmowej alegorii ludzkiego losu zabarwiona nostalgią, wreszcie postać emigrantki Małgorzaty, określają
jego film nie tylko jako autorską zamkniętą całość filmową, ale też jako głęboki
list do przyjaciela.

Epistolografia filmowa i bio-dokument
Jonas Mekas, z pochodzenia Litwin, mieszkający w Nowym Jorku, uważany za
jednego z najważniejszych przedstawicieli tzw. Nowego Kina Amerykańskiego
w latach 50. XX wieku także opowiada „bratu w kinie” historie, jednak w specyficzny sposób. Podczas gdy listy José Luis Guerina stanowią integralne całości
o własnej wewnętrznej logice, utkane jak pajęcze sieci lub skomponowane jak
utwory muzyczne, listy Jonasa Mekasa opierają się na chronologii linearnej, czasem w formie ciągłej, czasem przerywanej (Brenez, 2011: 101). Wynika to z podejścia Mekasa do filmowania czy też „nagrywania” (taping – ang.) obrazów,
które wydaje się mu się sposobem, w jaki reaguje na świat. Mówi to wprost:
„I react to life”, na co też zwraca uwagę Guerin. Jest to zdanie, które stanowi
myśl przewodnią relacji tych dwóch artystów filmowych. Po raz pierwszy pojawiło się ono w trakcie ich osobistego spotkania w Nowym Jorku, jeszcze w paź-
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dzierniku 2008 roku, po raz drugi jako osnowa refleksji Guerina w jego pierwszym liście do Mekasa, po raz trzeci w liście Mekasa, w którym pokazuje swoje
otoczenie, dom, swoich przyjaciół i kotkę siedzącą przed kłębkiem wełny. Mekas
zastanawia się w nim głośno, czy jego filmowanie stanowi reakcję, reakcję na
życie. Chociaż nie daje jednoznacznej odpowiedź (it is and it is not), tłumacząc je
jako spontaniczną zabawę, wyraz obsesji, przywoływanie i tworzenie wspomnień, to jednak te różne z pozoru działania wspólnie zebrane, splątane jak
w kłębku, powodują u niego „filmowe reakcje”, które są – tak samo jak w przypadku José Luis Guerina – uchwytywaniem „znaczących wizualnych obrazów
w odniesieniu do pojęć natury literackiej lub filozoficznej” (Worth, 1963: 56).
Niejednoznaczność odpowiedzi Mekasa zdaje się wypływać stąd, że choć słowo
„reakcja” jawi się jako niezwykle trafne, to też może być jednocześnie odebrane
jako upraszczające. Tak jak kotka, która zastanawia się, czy dotknąć kłębka wełny, do momentu, gdy nadchodzi moment, w którym wyciąga łapkę, i nikt nie jest
w stanie powiedzieć, dlaczego akurat teraz, a nie przed chwilą czy za chwilę, tak
Mekas często bierze w dłoń kamerę, wybierając jedne momenty, a inne odrzucając, utrwalając emocje, myśli, przemijające obrazy. Mekas reaguje wizualnie,
filmowo, na swoje otoczenie, dokonuje jego symbolizacji za pośrednictwem znaków filmowych, jednak reflektując tę reakcję, wyraża pragnienie utrwalania
obiektów, sytuacji, zdarzeń lub momentów spokoju naturalnie i bezpośrednio,
tak jak wykonywali swoje filmy bracia Lumière. Jest to podejście inspirujące dla
Guerina, który wprost porównuje Mekasa z braćmi Lumière, mimo to jednak
złudne. Ukrywa się za nim, zgodnie ze słowami Sola Wortha wypowiedzianymi
przy okazji innych produkcji filmowych:
niesprawdzone mniemanie, że wszystkie lub większość fotografii, a w szczególności obrazy ruchome, stanowią lustra ludzi, obiektów i wydarzeń, które te media zapisują w sposób fotochemiczny (…) [oraz – przyp. A.Ł.A.] wątpliwy przeskok logiczny, którego dokonujemy, kiedy mówimy, że powstały obraz fotograficzny mógłby być, powinien być i najczęściej jest
czymś nazywanym „rzeczywistym”, „rzeczywistością” lub „prawdą”. (Worth, 1980: 15)6

Filmy, które tworzą zarówno Mekas, jak i Guerin, nie odbijają rzeczywistości,
nie są „prawdą”, ale uproszczonym obrazem rzeczywistości. Ich wyraźnie okre_______________
6

„(…) unexamined notion that all or most photographs and, in particular, motion pictures are
a mirror of the people, objects, and events that these media record photochemically (…) [and – A.Ł.A.]
the questionable logic of the jump we make when we say that the resultant photographic image could be,
should be, and most often is something called «real», «reality», or «truth»” [przeł. na język polski:
A.Ł.A.].
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ślona struktura, intencjonalność, nastawienie na komunikację pozwalają jednak
nazwać je za Solem Worthem „bio-dokumentami”, tj. dokumentami zrealizowanymi poza wielkim przemysłem filmowym i wyrażającymi subiektywne widzenie
i doświadczanie świata przez reżyserów.
Bio-dokument to film wykonany przez osobę, by pokazać, jak odczuwa siebie i swój świat. Jest
to subiektywny sposób pokazania, jak osoba widzi „naprawdę” świat. Częściowo ten rodzaj
filmu pozostaje w tej samej relacji do filmu dokumentalnego, jak autoportret to portretu lub
[biografia do] autobiografii. Ponadto, ze względu na specyficzny sposób wykonania takiego
filmu, często uchwytuje on uczucia i ujawnia wartości, postawy i rozważania, które pozostają
poza świadomą kontrolą jego wykonawcy. (Worth, Adair, 1972: 24)7

Obaj twórcy: José Luis Guerin i Jonas Mekas filmują zdarzenia naturalne,
jednak nasączają je także znaczeniem symbolicznym, budując wielowarstwowość
przekazu. W efekcie pewne sensy są nam uchwytne bezpośrednio, jak wówczas,
gdy Guerin filmuje filiżankę kawy w filmie, inne wymagają dodatkowego namysłu nad tym, co powstaje ze splotu obrazu i dźwięku. Mamy zatem tu do czynienia z nałożeniem się na siebie narracji i metanarracji w tym samym przekazie
audiowizualnym. Nie otrzymujemy zatem wiernego odbicia fragmentu rzeczywistości, ale „kreowane artefakty społeczne” o charakterze intencjonalnym, które
komunikują sposób, w jaki ich twórcy strukturyzują swój dialog ze światem i ze
sobą nawzajem.
Filmowy dialog pomiędzy Jonasem Mekasem a José Luis Guerinem to przykład epistolografii filmowej, która jest nowym zjawiskiem, mającym także artystyczne oblicze. Filmy, które reżyserzy do siebie wysyłają, mają charakter intymny,
ale nie prywatny, ponieważ od początku w samej swojej intencji są nakierowane na
dialog. Nie są to listy w butelce, jak na to wskazuje Jordi Balló w publikacji wydanej w ramach projektu „Wszystkie listy. Korespondencje filmowe” (Balló, 2011:
16). Filmowa korespondencja José Luis Guerina i Jonasa Mekasa jest nastawiona
na bezpośredniość, intymność przekazu. Reżyserowie się na siebie otwierają,
deklarując przyjaźń „braci w kinie”. Filmy, które sobie wysyłają, są kręcone prosto, kamerą z ręki, swojego otoczenia, swoich przestrzeni, a także własnych re_______________
7

“A Bio-Documentary is a film made by a person to show how he feels about himself and his
world. It is a subjective way of showing what the objective world that a person sees is ««really» like. In
part, this kind of film bears the same relation to documentary film that a self-portrait has to a portrait or
a [biography to an] autobiography. In addition, because of the specific way that this kind of film is made,
it often captures feelings and reveals values, attitudes, and concerns that lie beyond conscious control of
the maker” [przeł. na język polski: A.Ł.A.].
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fleksji nt., kina i sensu zajmowania się nim, tj. powodów, dla których kręcą filmy.
Guerin i Mekas rozmawiają ze sobą poprzez ekran, występują pierwszoosobowo
i wchodzą w dialog. Odrzucając perfekcjonizm estetyczny komercyjnych produkcji, nie opowiadają nam historii, nie prowadzą narracji, a ze sobą rozmawiają.
***
Zarówno filmy-„korespondencje” profesjonalnych reżyserów, jak filmiki amatorów funkcjonujące w Internecie i prywatnych cyfrowych archiwach, to konkretne akty mowy. W obu też zauważalna jest specyfika współczesnej komunikacji
wizualnej. Jest to istotna obserwacja, zwłaszcza w kontekście tendencji do poddawania analizie semiotycznej raczej filmów uznanych reżyserów, które weszły
do kanonu filmografii. Taką tendencję można zaobserwować między innymi
u przywoływanego już kilkakrotnie Christiana Metza, który koncentruje się na
filmach narracyjnych, dramatycznych Antonioniego, Viscontiego, Truffaut,
Resnais’a i wczesnego Godarda (Penley, 1975: 18–19)8. Zaproponowane przez
niego spojrzenie na „mowę” filmu jest możliwe do rozszerzenia. Takie poszerzenie pola zainteresowań pojawia się też u Sola Wortha, który odnosi się między
innymi do serii telewizyjnych (Worth, 1980: 15–22). Umożliwia to spojrzenie
interdyscyplinarne na współczesne zjawiska, które takiego podejścia wymagają,
ażeby nie dopuścić do ich redukcji lub zwyczajnie do ich tylko jednostronnej
analizy. (Konieczność interdyscyplinarności jest obecnie wyraźnie zauważalna,
ze względu na fakt nieprzystawania tradycyjnych pojęć i teorii do współczesności
i chęć całościowego ujęcia i zrozumienia fenomenów, w których uczestniczymy).
Dzięki takiemu spojrzeniu możemy być uprawnieni zarówno do analizy filmów
w polu komunikacji wizualnej pod względem zarówno semiotycznym, jak i antropologicznym, nie koncentrując się na artystyczności poszczególnych filmów,
efektów działania dziesiątej Muzy (co obciąża te analizy ujęciem analogicznym
do obrazów w tradycyjnej historii sztuki, w ramach której pierwszoplanowej
wagi są kwestie stylistyczne9). Z drugiej strony także, postrzegając filmy jako akty
_______________
8
Christian Metz tłumaczy co prawda, że istnieją różne „dialekty” filmowe określające filmy narracyjne, dokumentalne, edukacyjne, reklamowe itd., jednak jest zdania, że linia rozwoju kina wskazuje na
wyższość filmu narracyjnego (Metz, 1991: 68–70).
9
Takie podejście jest często poddawane krytyce przez samych historyków sztuki, jak Georges Didi-Huberman (Didi-Huberman, 2011) czy Hans Belting (Belting, 2012), którzy wskazują na ograniczenia
podejścia do obrazów przez tradycyjną historię sztuki, ze względu na pomijanie istotnego kontekstu
antropologicznego i komunikacyjnego.
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komunikacji stajemy się zwrotnie uprawnieni do przeprowadzania estetycznych
analiz naszej codziennej wizualnej komunikacji odbywającej się za pośrednictwem mediów cyfrowych.
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The paper reflects on the use of film in education and in education
research. The author sets out to answer questions on legitimization and
specific nature of pedagogical interpretation of films and audiovisual
materials. She searches for answers to these questions in two ways: on
the one hand, by broadening the research field in connection with
a constructivist methodology and using interpretive approaches in
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Przedmiotem niniejszej refleksji jest problem związków edukacji i filmu. Nie
wyczerpuje ona danej problematyki, ma raczej charakter osobistej intuicji wspartej
doświadczeniem z wykorzystaniem filmu w praktyce edukacyjnej i w pracy badawczej (Zamojska, 2011, 2014). Moim zamiarem jest znalezienie odpowiedzi na
dwa pytania, które, jak mi się wydaje, mają znaczenie dla określenia specyfiki podejścia do filmu przez pedagogów, edukatorów – praktyków i badaczy edukacji:
1) Jak uzasadnić zainteresowania filmem w ramach szeroko pojętych nauk
o edukacji, uwzględniając fakt, że film nie wchodzi w zakres przedmiotowy tradycyjnie pojętej pedagogiki czy nauk o edukacji? Innymi słowy, co nam – peda-
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gogom, edukatorom – daje prawo zajmować się filmem a, ogólniej, materiałami
audiowizualnymi, w sposób profesjonalny? Skąd czerpiemy legitymację do tego,
by się filmem zajmować?
2) Czy istnieje i, jeżeli tak, na czym polega specyfika „pedagogicznego” podejścia do filmu (materiałów audiowizualnych), w jaki sposób i w jakim celu
możemy wykorzystać film w badaniach bądź w praktyce edukacyjnej?
Filmem jako sztuką (nośnikiem wartości estetycznych) zajmują się filmoznawcy i krytycy filmowi; filmem jako elementem kultury zajmują się kulturoznawcy; dydaktycy uważają film za atrakcyjny środek przekazu treści dydaktycznych; filmem jako medium komunikacyjnym zajmuje się także stosunkowo
nowa dyscyplina pedagogiczna – pedagogika medialna. Te wąskie, wyspecjalizowane spojrzenia na film nie są jednak jedynymi możliwymi. Filmem zajmują się
(mogą się zajmować) przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Innymi
słowy, nie trzeba być krytykiem filmowym, kulturoznawcą, dydaktykiem czy
medioznawcą, by móc się z pożytkiem, nie tracąc atrybutów własnej profesji,
filmem zajmować. Świadczy o tym wiele przykładów poważnych i mniej poważnych analiz filmowych dokonywanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych, w tym pedagogiki czy nauk o edukacji.
Słynny słoweński filozof-celebryta Sławoj Žižek występuje jako przewodnik
po historii kina w filmie dokumentalnym Z’Boczona historia kina (2006). Z kolei
w książce wydanej pod polskim tytułem Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock,
Tarkowski, Lynch (2007) Žižek interpretuje filmy wymienionych w tytule reżyserów przy użyciu aparatu lacanowskiej psychoanalizy. Polski recenzent pisze
o nim w następujący sposób: „Obojętnie czy Žižek komentuje akurat bieżące
wydarzenia polityczne, objaśnia tajniki filozofii Kanta albo Hegla, czy oddaje się
teologicznym spekulacjom – zawsze odwołuje się do kina. To ono dostarcza mu
przykładów, wzmacnia argumentację, czyni wywód zdecydowanie bardziej klarownym i atrakcyjnym“ (Matuszek, 2008). Znaczenie filozoficznej analizy filmów
lub, mówiąc bardziej ogólnie, upodobanie współczesnych filozofów do analizowania filmowych obrazów, dokumentuje także inicjatywa brytyjskiego dziennika
„The Guardian” (z 14.04.2015), który opublikował analizy siedmiu filmów przeprowadzone przez siedmiu współczesnych filozofów (między innymi S. Žižka)
pod znamiennym tytułem: I watch therefore I am: seven movies that teach us key
philosophy lessons1. W obu tych przykładach mamy do czynienia ze spojrzeniem
na film przez pryzmat i z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej, czyli z poszuki_______________
1

Wśród analizowanych filmów znalazł się m.in. polski film Ida P. Pawlikowskiego – laureat Oskara
z 2015 r.
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waniem takich znaczeń w obrazie filmowym, które tworzą najbardziej abstrakcyjną i uniwersalną wiedzę o człowieku i jego miejscu w świecie. W uproszczeniu, chodzi o poszukiwanie filozofii w filmie. Ta droga jednak nie wyczerpuje
wszystkich możliwych relacji filozofii i filmu. Istnieje także odrębna dziedzina
wiedzy filozoficznej – filozofia filmu, która włącza film w rozważania stricte filozoficzne:
Gdy film zaistniał, filozofowie szybko przejawili nim zainteresowanie, na przykład wychodząc
z analogii „metody kinematograficznej” i nauki nowożytnej, poddawał tę ostatnią krytyce
Henri Bergson. (…) Zresztą, filozofia filmu, przez różnych jej twórców bardzo różnie rozumiana, włącza w zakres swojego zainteresowania znacznie więcej zagadnień, a od kilku lat, za
sprawą książki Daniela Framptona Filmosophy (2006) staje się coraz popularniejsza pod specyficzną nazwą filmozofii. (Zamojski, 2015: 1–2)

Można tutaj chyba mówić o tworzeniu hybrydowej dziedziny wiedzy z pogranicza filozofii i filmoznawstwa. Podobnie, nową hybrydową dziedziną wiedzy
łączącą filmoznawstwo i teorię postkolonialną są „postkolonialne studia filmowe”. Według redaktorek tomu Postcolonial Cinema Studies (2012) postkolonialne studia filmowe
odnoszą się do hybrydowej dziedziny badań, która dąży do dialogu pomiędzy filmoznawczą
analizą filmów, związaną ściśle z reprezentacjami kolonializmu, i krytycznym podejściem teorii postkolonialnej. (…) Postkolonialne studia filmowe mogą być zdefiniowane z uwzględnieniem ich celu, którym jest zakwestionowanie ‘kolonialnego kaca’, dalekiego od zakończenia,
rozumianego jako neokolonialna konfiguracja władzy pojawiająca się we współczesnym świecie (za: Brioni, 2013: 1).

Spośród opracowań polskich autorów z ostatnich lat, odwołujących się do
innego niż filmoznawczy czy dziennikarsko-recenzencki idiom odczytania filmów na uwagę zasługuje wydawnictwo Krytyki Politycznej Kino polskie 1989–
–2009. Historia krytyczna. We wstępie redaktorzy podkreślają przede wszystkim
możliwość innych niż rozpowszechnione przez media recenzencko-opisowe
interpretacje filmów. Filmy analizowane są przez osoby profesjonalnie niezwiązane z kinem. Pisarze, literaturoznawcy, socjolodzy, artysta sztuk plastycznych,
dramaturg, teolog, politolog, filozof, psycholog i kulturoznawca ponownie, na
swój sposób, odczytują dwadzieścia polskich filmów. Takie zestawienie samo
w sobie daje wgląd w zróżnicowane sposoby interpretacji przez przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych. Można do niego dołączyć również nieliczne
przykłady interpretacji filmów i materiałów filmowych dokonywanych przez
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pedagogów. Jako pokłosie organizowanego z inicjatywy Zbyszka Melosika na
WSE UAM w Poznaniu cyklu konferencji naukowych pod tytułem „Pop non
stop” opublikowano między innymi szereg pedagogicznych i psychologicznych
analiz obrazów filmowych i audycji TV (na przykład Kultura mediów, ciało
i tożsamość, 2011), w których ich autorzy/autorki postępują podobnie jak wszyscy wymienieni wcześniej przedstawiciele niezwiązanych z filmoznawstwem
dyscyplin naukowych. Kierując się zawodowymi zainteresowaniami i wyposażeni w zawodową wiedzę, autorzy/autorki traktują obrazy filmowe jako ważne
wypowiedzi lub diagnozy zagadnień związanych z wychowaniem, edukacją, relacjami międzypokoleniowymi, konstruowaniem tożsamości i, krytycznie bądź
aprobująco, się do nich odnoszą. W tym nurcie plasuje się również książka Eweliny Koniecznej Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, którą można uznać za książkę pionierską, ponieważ wyłącznym przedmiotem badań autorka czyni dyskurs edukacyjny w filmach fabularnych.
Znamienny jest jednak również fakt, że pozycje bibliograficzne, na które autorka
się powołuje, układają się w dwie kategorie – stricte filmoznawcze i stricte pedagogiczne. Nie znajdziemy tutaj pozycji, która łączyłaby te dwa obszary, co być
może świadczy o tym, iż interpretacja filmów jest w naukach o edukacji podejściem wciąż nowym, mało rozpowszechnionym bądź niecieszącym się popularnością lub traktowanym jako wyraz nieistotnych, mało płodnych naukowo zajęć.
Moim zdaniem, jest to także dowód na to, że brakuje syntetycznej refleksji dotyczącej aktualnych związków edukacji i filmu.
Wracając do pytania, co nam, niefilmoznawcom, daje legitymację do zajmowania się filmem, na podstawie powyżej przytoczonych przykładów można zareagować intuicyjnie i udzielić najprostszej możliwej odpowiedzi – „ponieważ
wielu tak czyni”. To jest odpowiedź w rodzaju takiej, której udzielają alpiniści na
pytanie – dlaczego chodzą w góry – „bo są”, czyli lekko tautologicznej i żartobliwej. Jednak rosnąca liczba naukowców – przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, zajmujących się „na poważnie” filmem, ba, czerpiąca
z niego wiedzę o interesujących ich zjawiskach – świadczy prawdopodobnie
o czymś innym. Obrazowo ujmuje to socjolog Jan Sowa we wstępie artykułu na
temat kondycji współczesnego uniwersytetu, który zresztą ilustruje przykładami
wziętymi z gry komputerowej Virtual U oraz amerykańskiego serialu telewizyjnego The Wire (Prawo ulicy) . Posługując się staroświeckim pojęciem Zeitgeist –
duch czasu, Sowa stawia tezę, że to media obrazkowe, w tym film, seriale TV
oraz gry komputerowe, najpełniej wyrażają specyfikę XX i początku XXI wieku.
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Przekrojowe spojrzenie na historię kultury pokazuje, że bywają epoki, które najchętniej i najpełniej wyrażają siebie w określonym medium ekspresji artystyczno-estetycznej. Starożytność
wypowiada się przede wszystkim przez słowo – pisane, jak w epopei, lub zainscenizowane, jak
w tragedii – średniowiecze to epoka katedr. Quattrocento utrwaliło się w naszej zbiorowej pamięci w postaci ikonicznych obrazów, jak choćby tego z Narodzin Venus Botticelliego, wiek
XIX należy do realistycznej powieści. XX stulecie mówi przede wszystkim filmem, a współczesność – serialami i grami komputerowymi. (Sowa, 2015: 22)

Można w powyższym cytacie dostrzec spostrzeżenie potwierdzające zdominowanie współczesności przez tak zwaną „kulturę obrazkową”, uwarunkowaną
rozwojem technologicznym, ale także dowartościowanie artefaktów kulturowych
jako źródła wiedzy o świecie społecznym, równorzędne efektom badań naukowych podporządkowanych statystyce, mierzalności. Moim zdaniem, źródłem
uzasadnienia takiego poglądu na gruncie nauk społecznych i humanistyki jest
przede wszystkim poszerzenie pola badawczego, zmiana paradygmatyczna, która
rozpoczęła się mniej więcej pół wieku temu. Chodzi o tak zwany zwrot lingwistyczny, interpretatywny w humanistyce i naukach społecznych, który wpłynął
na zmianę traktowania i sposób badania rzeczywistości społecznej. Według
C. Geertz’a „wyjaśnienie poprzez interpretację (…) kieruje uwagę na sens, jaki
instytucje, działania, wyobrażenia, wypowiedzi, zdarzenia, obyczaje, wszystkie te
powszechne przedmioty socjologicznego zainteresowania mają dla tych, do których należą” (Geertz, 1998: 218). W innym miejscu tego samego tekstu C. Geertz
podkreśla, że „wydarzenia społeczne mają swoje przyczyny, instytucje – swoje
skutki. Ale może do wykrycia, co przez to należy rozumieć, dojdziemy nie tyle
postulując i mierząc różne siły, lecz spisując i badając formy ekspresji” (Geertz,
1998: 234). W takim ujęciu rzeczywistość społeczna, w tym wszystkie wytwory
działalności ludzkiej, ma charakter dyskursywny, jest nośnikiem znaczeń do
odczytania; stąd dowartościowanie wszelkich interpretatywnych podejść do zjawisk społecznych i uznanie każdego artefaktu za możliwy i pełnoprawny przedmiot badań społecznych. Film jako nośnik znaczeń, „forma ekspresji” zawiera
przekaz o życiu społecznym, który jest równorzędny względem wszelkich innych
przejawów społecznej aktywności ludzi.
Film jest oczywiście specyficzną wypowiedzią o świecie. Dostarcza wiedzy
zapośredniczonej przez konwencje filmowe2 oraz schematy gatunkowe3 i autor_______________
2

„Konwencje filmowe – przyjęte zarówno przez realizatorów filmów, jak i przez publiczność kinową wzory opowiadania i normy przedstawiania, które czynią kino formą komunikacji umożliwiającej –
na zasadzie wzajemnej umowy – przekazywanie znaczeń”. Ostaszewski, 2010.
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skie ich przetworzenie, co sprawia, że nigdy nie mamy do czynienia z prostą
dokumentacją faktów, zdarzeń, a nawet z obiektywną relacją o faktach (nawet
jeśli tak zwane „dążenie do prawdy obiektywnej” przyświecało twórcom), wypowiedzią wprost lub, mówiąc kolokwialnie, z opowieścią „jeden do jednego”. Znajomość konwencji i gatunków filmowych jest warunkiem zrozumienia i pierwszym krokiem do analizy, także naukowej, choć wydaje się, że na skutek
powszechnej styczności z obrazami filmowymi nieomal „od urodzenia”, współcześni ludzie z orientacją w konwencjach i gatunkach filmowych nie mają problemu. Jednak drugi krok do odczytania filmu w sposób „naukowy” wymaga
innego rodzaju wiedzy. Jako artefakt o charakterze dyskursywnym film uwikłany
jest w historyczny kontekst powstania i odbioru oraz w relacje władzy (w czyim
imieniu powstał, jakie/ czyje spojrzenie reprezentuje). Właściwości samego medium – zorganizowanie wypowiedzi w formę narracji, opowieści z początkiem
i końcem, czyli zamkniętej w pewne ramy czasu filmowego „dziania się” na
ekranie i czasu realnego percepcji widza – sprawiają, iż, oglądając film, mamy do
czynienia ze skupieniem zogniskowanym na problemie, problemach (zjawisku,
zjawiskach), niejako „wyjętych” z płynności i wieloaspektowości życia. Ta skondensowana forma opowieści nie tyle ułatwia percepcję, ile uwypukla coś, co inaczej pozostałoby w cieniu naszej uwagi. Film wydobywa z gąszczu szczegółów to,
co istotne dla twórcy (twórców), i ogniskuje na tym uwagę widza. Obraz filmowy
(podobnie jak na przykład fotografia) operuje konkretem, angażuje emocje
i wyobraźnię, umożliwia spojrzenie na świat oczami innych, umożliwia utożsamienie się z ich losem i doświadczeniem, co pomaga w zrozumieniu ich postępowania i decyzji. Ten konkret jednostkowej narracji stanowi zaś potężną broń
w walce z wszelkimi nieuprawnionymi generalizacjami. Jednak film jest także
opowieścią, która znajduje się w określonych relacjach z innymi możliwymi
w danym czasie historycznym, w danych okolicznościach społecznych opowieściami, dlatego odkrywanie intencji twórców, ukrytych znaczeń lub perspektyw
oglądu rzeczywistości jest istotną częścią składową analizy obrazu filmowego.
Dlatego też proste, podstawowe pytanie, do którego w gruncie rzeczy sprowadza
się każda analiza filmu – o czym jest ten film? – ma głębokie uzasadnienie. Odpowiadając na nie, poszukujemy sensu (sensów) nie tylko opowieści ekranowej,
_______________
3

„Gatunek filmowy – pojęcie odnoszące się do sposobu klasyfikowania dzieł filmowych w oparciu
o szereg rozpoznawalnych cech stylistycznych oraz sposobów przedstawiania; zespół wzorców i konwencji – narracyjnych czy ikonograficznych wykorzystywanych przez twórców w celu przypisania obrazom
określonych znaczeń oraz nawiązania umowy komunikacyjnej z publicznością”. Loska, 2010.
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lecz także opowieści o nas. Ten sposób traktowania filmu wpisuje się w konstruktywistyczny paradygmat w naukach społecznych oraz w jakościową metodologię badań.

Podejście do filmu w edukacji
By dać odpowiedź na drugie pytanie, które sobie zadałam – w jaki sposób analizować filmy „pedagogicznie” i, pośrednio także, jak wykorzystać film w edukacji
i w badaniach edukacyjnych, trzeba najpierw odseparować ten problem od długiej tradycji wykorzystania filmu w dydaktyce i równie długiej tradycji „wyposażania” filmowej twórczości dla dzieci i młodzieży w walory wychowawcze, czyli
wprzęgania twórczości filmowej do oddziaływań wychowawczych. Oba te tradycyjne nurty wiążące pedagogikę i, w konsekwencji, edukację z filmem są oczywiście wciąż w użyciu, lecz są one związane z innym niż tutaj rozważanym spojrzeniem na status filmu w edukacji oraz, jak sądzę, także z innym niż postulowanym
w pedagogice współczesnej podmiotowym traktowaniem dzieci i młodzieży,
dziewcząt i chłopców. Oprócz tego, trzeba się odnieść do praktyki stosunkowo
nowej dyscypliny pedagogicznej – pedagogiki medialnej – która również zajmuje
się filmem, lecz w odmienny sposób niż ten, o który mi tutaj chodzi.
W każdym razie można wyróżnić kilka podejść do filmu w edukacji (lub kilka rodzajów związków filmu z edukacją). Niektóre z nich, jak już zaznaczyłam,
są uświęcone długą tradycją, lecz film nie jest w nich traktowany jako autonomiczny przedmiot działań czy badań edukacyjnych, służy raczej jako pomocniczy bądź dodatkowy element właściwych działań edukacyjnych. W tym nurcie
mieści się przede wszystkim traktowanie filmu jako jednego ze środków dydaktycznych (lub środków kształcenia). Teoretycy dydaktyki, pisząc o filmie, uprzywilejowują specjalne kategorie filmów (film dydaktyczny, naukowy), są one jednak podporządkowane procesowi dydaktycznemu (Kupisiewicz, 2012: 189–193).
Inne filmy, tak zwane artystyczne (fabularne), są w tym ujęciu również obecne,
lecz głównie w ramach edukacji literaturoznawczej czy historycznej, uzupełniającej lub, czasami, zastępującej, dzieło literackie czy treści podręcznikowe. Pedagogika medialna z kolei koncentruje się na specyfice komunikacji zapośredniczonej
poprzez współczesne media (w tym przez materiały audiowizualne), akcentując
konieczność kształtowania umiejętności krytycznego odbioru wszelkich komunikatów medialnych. To oczywiście bliższe jest podejściu, o które mi tutaj cho-
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dzi, choć wydaje się, iż w centrum uwagi znajduje się raczej teoria mediów
z teorią komunikacji w tle niż potencjał dyskursywny materiałów audiowizualnych (por. Siemieniecki, 2008; Jakubowski 2016).
Podejście do filmu w edukacji, wynikające z paradygmatu interpretatywnego,
związane jest z jego pojmowaniem jako jednego z ważnych tekstów kultury
o charakterze dyskursywnym czy istotnego elementu dyskursu edukacyjnego
(lub innych dyskursów). W obu tych rolach obraz filmowy poddaje się analizom
i interpretacjom, które mogą stanowić wkład w wiedzę o edukacji i jej podmiotach. Trzeba także podkreślić, iż nie tylko zmiana paradygmatu w humanistyce
(konstruktywizm społeczny oraz dowartościowanie badań jakościowych) przyczyniła się do poszerzenia bądź zmiany statusu filmu w edukacji. Sam rozwój
nauk o wychowaniu i edukacji – teoretyczne uzasadnienia podmiotowego traktowania dzieci i tendencja do autonomizacji dzieciństwa oraz odrzucenie pojmowania edukacji jako jednokierunkowego procesu transmisji kulturowej na
rzecz negocjowania znaczeń (por. Bruner, 2006) – umożliwiają podejście poszerzające dotychczasowe spojrzenie na związki filmu i edukacji.
Uwzględniając te dwie przesłanki, należy podchodzić do oceny kolejnego
ujęcia filmu o długiej tradycji w edukacji, mianowicie nurtu rozpatrującego film
jako narzędzie oddziaływań wychowawczych. W zasadzie do dzisiaj często filmowa twórczość dla dzieci czy młodzieży, podobnie jak książki dla dzieci, oceniana jest w pierwszej kolejności ze względu na zawarte w nich walory wychowawcze i edukacyjne. Zwraca się uwagę przede wszystkim na zgodność treści
filmu z tą czy inną koncepcją dzieciństwa lub wychowania, względnie także
z określonymi ideologiami edukacyjnymi. Ważne jest, jakie wzorce zachowań
i relacji dane filmy przedstawiają dzieciom/młodzieży jako pożądane, w mniejszym stopniu wymagamy lub spodziewamy się mistrzostwa czy nowatorstwa
formalnego lub przedstawień wolnych od schematów pedagogicznych. W grę
tutaj wchodzą te same mechanizmy selekcji treści, z jakimi mamy do czynienia
na przykład w konstruowaniu literatury dla dzieci czy podręczników szkolnych
(Zamojska, 2010, s. 133–138). W takim ujęciu twórczość filmowa dla dzieci, podobnie jak literatura dla dzieci, bytuje wciąż w odrębnej przestrzeni, oderwanej
od „poważnych” problemów świata dorosłych, czego wyrazem są osobne seanse
dla dzieci w kinie, osobne festiwale filmów dla dzieci, osobne rubryki krytyki
filmowej. Jednak współcześnie w coraz większym stopniu odrzucamy „dydaktyzm” (czyli, mówiąc w uproszczeniu, przekaz „wychowujący”, zmierzający do
ukształtowania osobowości dziecka zgodnie z intencją dorosłych) i „paterna-
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lizm” obrazów filmowych dla dzieci na rzecz emancypacji dzieci, a przynajmniej
poważnego traktowania dziecięcego spojrzenia na świat. To spojrzenie niewolne
jest przecież od zupełnie „niedziecięcych” trosk, takich jak bieda, wojna, śmierć,
konflikty i rozstania rodziców, odkrywanie i mierzenie się z własną płciowością
i seksualnością (także tą nieheteronormatywną) i wszelkimi podziałami między
ludźmi – etnicznymi, rasowymi, klasowymi, religijnymi, płciowymi, politycznymi. Myślę, że upodmiotowienie dzieci i tendencja do autonomizacji dzieciństwa,
widoczne we współczesnym dyskursie dzieciństwa, promowane także między
innymi w zapisach Konwencji o Prawach Dziecka ONZ (1989), są powodem
zmiany podejścia twórców filmowych do filmów dla dzieci. Interesujące dla nich
a także dla nas – edukatorów i badaczy edukacji – jest dzisiaj nie to, jak dorośli
sobie radzą z dziećmi, wychowując je, lecz to, jak dziecko – dziewczyna, chłopiec
– radzą sobie ze sobą i światem, w którym żyją.
Intencja traktowania filmu przede wszystkim jako tekstu kultury zapewne
przyświecała twórcom podstaw programowych do kształcenia ogólnego – części
składowej reformy systemu szkolnictwa w Polsce z 1999 roku. Podstawy poszerzyły zakres przedmiotowy o „inne składniki kultury”, między innymi film (Zamojska, 2010: 335). Dało to asumpt nie tylko do włączenia filmu do szkolnej
edukacji, lecz także do tworzenia projektów edukacyjnych związanych z filmem
przez zewnętrzne wobec szkoły instytucje i organizacje pozarządowe. Dla przykładu wskażę dwie tego rodzaju inicjatywy. Pierwsza z nich to portal internetowy
Edukacja Filmowa.pl, wydawany przez Filmotekę Narodową i Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”4, na którym w zakładce Film i wychowanie znajdziemy „analizy filmowe i scenariusze zajęć nakierowane na aspekty
wychowawcze oraz felietony poświęcone możliwościom pozytywnego oddziaływania na młodzież” (http://www.edukacjafilmowa.pl/materialy-edukacyjne/filmi-wychowanie). Drugim przykładem jest wykorzystanie materiałów filmowych
_______________
4

„Strona internetowa http://www.edukacjafilmowa.pl tworzona była w ramach programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja +”. (…) Głównym celem strony jest dostarczenie wiedzy
filmoznawczej i informacji na temat najnowszych tendencji edukacyjnych, a także integracja działań
przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w edukację filmową. Strona ma posłużyć także
wymianie doświadczeń i potrzeb edukacyjnych. (…) Na tej stronie znajdziecie Państwo materiały do
wykorzystania we wszelkich działaniach związanych z edukacją filmową, m.in.: scenariusze lekcji filmowych, tropy interpretacyjne, związki z podstawą programową, analizy warsztatowe i wychowawcze,
polecane premiery, słownik terminów filmowych, instruktaż korzystania z kamer wideo i programów
montażowych, bazę informacyjną dotyczącą edukacji filmowej, wykaz form doskonalenia zawodowego,
festiwali i imprez filmowych” (http://edukacjafilmowa.pl/o-projekcie).
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na portalu Edukacja globalna prowadzonym przez Fundację Centrum Edukacji
Obywatelskiej5. Portal oferuje materiały edukacyjne (artykuły, scenariusze zajęć,
gry edukacyjne, materiały filmowe) przeznaczone do wykorzystania na lekcjach
w szkole, w układzie zgodnym z podziałem na poszczególne przedmioty szkolne,
założeniem bowiem jest, iż edukacja globalna powinna być realizowana jako
temat przekrojowy. Materiały filmowe oferowane na stronie na ogół czerpią
z zasobów platformy You Tube. Charakteryzują się różnorodnością gatunkową
i realizacyjną (rejestracja wykładów, filmy animowane, krótkie filmy dokumentalne i instruktażowe; nie ma tu filmów fabularnych). Wspólnym ich mianownikiem jest wymieniona w definicji edukacji globalnej demonstracja globalnej
„współzależności miejsc i ludzi”. Funkcję edukacyjną tych materiałów można by
było określić jako poszerzenie i uzupełnienie wiedzy podręcznikowej i punkt
wyjścia do dyskusji o istotnych problemach współczesnego świata. Niektóre materiały stwarzają okazję do przyjęcia punktu widzenia innych ludzi lub do konfrontacji własnego spojrzenia ze spojrzeniem innych, obcych. Umieszczono tutaj
na przykład zapis prelekcji „Niebezpieczeństwo jednej opowieści” (Danger of
a single story) nigeryjskiej pisarki, autorki światowych bestsellerów, Chimamandy Ngozi Adichie, który dotyczy stereotypów narodowych, etnicznych, klasowych6.
Najpełniejszym jednak wyrazem interpretatywnego/konstruktywistycznego
podejścia do filmu w edukacji i zarazem uwzględnienia podmiotowości dzieci
(nie jako konsumentów, lecz twórców) są inicjatywy wprzęgające kamerę filmową do, najogólniej mówiąc, emancypacji dzieci i młodzieży. Jako przykład może
posłużyć nowatorski projekt „Mój świat po dwóch stronach kamery”, realizowany w 2006 roku7. Z kolei w 2008 roku. Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”
_______________
5

Jak czytamy na stronie „Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych”. Odnotowano tutaj również, iż
powyższa definicja edukacji globalnej została „…wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy
zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych” (http://globalna.ceo.org.pl/definicja-edukacji-globalnej).
6
Nawiasem mówiąc, inna prelekcja Ngozi Adichie, p.t. We should all be feminists (2,4 miliony wyświetleń na youtubie!) w postaci książkowej rozdawana jest nastolatkom w Szwecji (por. Nauman, 2015).
7
„Do współpracy w projekcie "Mój świat po obu stronach kamery" zaproszone zostały dzieci z Domów Dziecka oraz ze stowarzyszeń wolontariuszy pracujących z dziećmi z rodzin patologicznych. Pro-
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z warszawskiej Pragi, zainspirowane powyższym projektem, zainicjowało konkurs filmowy adresowany do młodych ludzi – Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych – który doczekał się już dziewiątej edycji (2016) i z biegiem czasu zmienił charakter na międzynarodowy. Jak się wydaje, głównym założeniem festiwalu
jest pobudzenie młodych ludzi do „uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia”, ale również inkluzja społeczna i emancypacja jednostek8. Nagrodzone
w tym konkursie produkcje filmowe, zwłaszcza dokumenty i reportaże z pierwszych edycji festiwalu, takie jak na przykład „Dozorczyni” A. Niciporuka, „Wileńska 43” A. Lipko czy „Praska Liga Kobiet” K. Wiejak i A. Kamińskiej, świadczą o talentach i kreatywności ich twórców i twórczyń. A są nimi bardzo młodzi
ludzi czy wręcz dzieci, mieszkańcy najbardziej społecznie i ekonomicznie zdegradowanej dzielnicy Warszawy. I choć ich dzieła są niedoskonałe pod względem
technicznym, dorównują profesjonalnym wymogom gatunkowym – są ciekawe,
poruszające, otwierają nieznane dla ogółu przestrzenie życia i jednocześnie
umożliwiają zrozumienie subiektywnego spojrzenia na świat; są zarazem niezwykle budujące i optymistyczne9.
Podsumowując, podejście do filmu w edukacji zgodne z założeniami konstruktywizmu społecznego i interpretatywnym oglądem rzeczywistości społecznej, odbiega od tradycyjnego traktowania filmu jako środka dydaktycznego –
czyli materiału ilustracyjnego bądź instruktażowego, narzucanego z mocy autorytetu pedagogicznego odbiorcom. W podejściu interpretatywnym film (materiał
filmowy) nie jest służebny wobec praktyki edukacyjnej (dydaktyki), nie jest wyłącznie prostym uzupełnieniem bądź uatrakcyjnieniem lekcji szkolnych, nie jest
także wyłącznie komunikatem medialnym czy elementem oddziaływania wy_______________

gram obejmował trzy miasta – Wrocław (Stowarzyszenie „Nasza Rodzina”), Warszawę (Stowarzyszenie
„Serduszko dla dzieci”) i Poznań (Dom Dziecka Nr 1). Dzieci dostały do rąk aparaty fotograficzne,
kamery, statywy, lampy, filtry. Zajęcia prowadzone były w kilku grupach tematycznych: portret przyjaciela, moja codzienność, reportaż z ulicy mi najbliższej, przyjaźń i wrogość, podpatrzone życie rówieśników. Dziecko stanęło po dwóch stronach kamery: znalazło się w roli reżysera i fotografa, aktora i statysty“ (http://csw.art.pl/ns/2006/moj_swiat.htm).
8
„Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych powstał w 2008 roku. Ideą przyświecającą temu pomysłowi była chęć prezentowania filmów realizowanych przez młodych ludzi w warunkach do tego najbardziej naturalnych – czyli w KINIE. (…) W całej Polsce mamy bardzo kreatywną młodzież, ale brakuje
przestrzeni, w której mogłaby prezentować swoją szeroko rozumianą twórczość. Rozwój społeczny
młodych ludzi przebiega w różnych obszarach, a jednym z najbardziej podstawowych jest także uczestnictwo w kulturze i jej współtworzenie. Buduje to tożsamość jednostki i zakorzenia w społeczności”
(http://www.ffm.org.pl/o-pffm/o-festiwalu).
9
Wszystkie wymienione filmy i wiele filmów innych autorów jest dostępnych na kanale youtube
pod hasłem Serduszko Dla Dzieci.
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chowawczego, lecz uzyskuje status pełnoprawnego elementu edukacji na równi
z wykładem, publikacją naukową itp. Jest po prostu elementem dyskursu społecznego lub edukacyjnego – wypowiedzią o rzeczywistości społecznej (lub edukacyjnej) – i może być przedmiotem analiz i dociekań edukatorów, uczniów/
uczennic, studentek/studentów oraz badaczy/badaczek. Co więcej, film może
zostać bezpośrednio wciągnięty w praktykę edukacyjną nie tylko jako przedmiot
analiz i źródło wiedzy o świecie społecznym. Kamera filmowa w rękach uczniów
i uczennic może stać się narzędziem samopoznania, emancypacji i inkluzji społecznej. Jako narzędzie badawcze może tutaj służyć analiza dyskursu, krytyczna
analiza dyskursu lub inne jakościowe podejścia i metody, takie jak na przykład
badanie w działaniu, (action research), zakładające łączenie praktyki z refleksją
i zaangażowaniem na rzecz zmiany społecznej (por. Červinková, Gołębniak,
2010).
Wydaje się więc, że do ram badań i praktyki edukacyjnej można z powodzeniem włączyć film i, szerzej, wszelkie materiały filmowe nie tylko w charakterze
środka dydaktycznego, lecz jako przedmiot badawczy oraz jako praktyczne narzędzie osiągania najważniejszych celów edukacyjnych. I warto to robić, ponieważ, po pierwsze – popkultura jako masowa produkcja „znaczących znaczeń”
(Melosik, 2013: 34), w której „zanurzeni” jesteśmy wszyscy, a przede wszystkim
młodsze pokolenia, od urodzenia, (por. Melosik, 2013, Jakubowski, 2010), ma
w dzisiejszych czasach głównie charakter „ruchomych obrazów”; po drugie dlatego, że dyskurs edukacyjny, który jako pedagodzy współtworzymy i którym się
zajmujemy w pracy zawodowej, wyraża się również poprzez filmy i materiały
filmowe. Filmy mogą być ilustracją aktualnych czy dawnych wyobrażeń czy idei
pedagogicznych, mogą mieć walor interwencyjny, ale też mogą poszerzać naszą
wiedzę, naświetlając problemy edukacyjne z nieznanej nam strony. I po trzecie –
najważniejsze: jeżeli celem edukacji jest osiągnięcie indywidualnej i zbiorowej
podmiotowości (autonomii, sprawczości) warto używać filmu, a raczej kamery
filmowej w celu emancypacji i inkluzji; w tym przypadku nie chodziło by tylko
o oglądanie i analizowanie filmów, ale o wykorzystanie kamery filmowej w praktyce warsztatowej, zwłaszcza zaś do „udzielenia głosu” tak zwane subbalterns,
podporządkowanym innym i społecznie wykluczonym. W tym widzę może najważniejszy i najbardziej odpowiadający współczesności związek edukacji i filmu.
Wówczas można by było powiedzieć nie tylko I watch therefore I am, lecz także
I make movie therefore I am.
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14 Tales from the Kingdom of Lailonia by Leszek Kołakowski is a series
of animated films. The author of the publication is the originator of the
adaptation and the script writer. The text focuses on the author’s use of
the films in the teaching of philosophy and aesthetics at the University
of Medical Science in Poznań and in the promotion of philosophy via
institutions of science and culture. On the one hand, the films provide
some general knowledge about philosophy, as when writing the scripts
the author was inspired by notions and figures from the history of philosophy, suggesting their use in the imagery used in the films. On the
other hand, the films disseminate knowledge about the philosophy of
Leszek Kołakowski, e.g. by a comparative analysis of the films and their
literary bases and the philosophical texts by the author of Tales from
the Kingdom of Lailonia. They have also been used in inter-cultural
dialogue (e.g. in Tokyo, in a program accompanying the Polish Presidency in the European Union). Other teaching measures include the
author’s published texts concerning various aspects of this adaptation.

„14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego” to cykl filmów zrealizowanych w różnych technikach animacji w latach 1997–2000 i w 2011 roku w TV
Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu. Cykl ten jest adaptacją znanej książki
Leszka Kołakowskiego 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych, wydanej
po raz pierwszy w 1963 roku (Kołakowski, 1963; różnica liczby bajek w tytułach
wzięła się z interwencji cenzury, która zatrzymała wówczas jedną z nich – Wielki
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głód). Dotychczas powstało 12 filmów (Zamojski, 2013: 60–63), które były prezentowane na kilkudziesięciu festiwalach na całym świecie, gdzie dostały 32 nagrody1. Byłem – już ponad dwadzieścia lat temu – pomysłodawcą adaptacji,
a następnie autorem wszystkich scenariuszy filmów składających się na ten cykl.
W ten sposób wspiąłem się trochę wyżej na krześle, na które ośmio-, dziewięcioletni po raz pierwszy wdrapałem się w połowie lat 60., gdy zadarłem głowę i dostrzegłem na najwyższej półce domowej biblioteki książeczkę z 13 bajkami…
Wówczas wyjąłem ją i tylko przeglądałem, zaintrygowany tytułem i ilustracjami.
Moja praktyka edukatora posługującego się w swojej pracy filmem dotyczy
między innymi filozofii. Nie ulega wątpliwości, że gdy chce się mówić o użyteczności filmu animowanego w edukacji filozoficznej i w upowszechnianiu filozofii,
warto zacząć od rozróżnienia filozofii filmu i filozofii w filmie. Ta pierwsza jest
dziedziną wiedzy, która w sposób możliwie najbardziej ogólny stara się mówić
także o filmie jako takim, o jego istocie, rozważając na przykład wrażenie ruchu
na ekranie, jakie powstaje pod wpływem rzeczywistego ruchu taśmy filmowej,
który na to, co widzimy, wpływa ożywczo, a więc animuje sekwencje następujących po sobie nieruchomych obrazów. Liczba klatek czy też kadrów, jakie należy
wyświetlić w ciągu sekundy, by uzyskać wrażenie (naturalnego, przyspieszonego
czy też zwolnionego) ruchu przedmiotów ujętych w tych kadrach, może być
niesztampowym punktem wyjścia do przedstawienia pewnych rozważań filozoficznych z czasów o wiele wieków poprzedzających pojawienie się filmu, takich
jak choćby aporie Zenona Eleaty.
Gdy film zaistniał, filozofowie szybko przejawili nim zainteresowanie; na
przykład wychodząc z analogii „metody kinematograficznej” i nauki nowożytnej,
poddawał tę ostatnią krytyce Henri Bergson (Bergson, 1957: 286–287). Także
w literaturze pięknej niekiedy sama istota filmu staje się metaforą filozoficznych
figur, jak to ma miejsce na przykład w jednym z opowiadań słowackiego pisarza
Dušana Mitany, gdzie w kinie wyświetlają CZAS (Zamojski, 1995: 44). Zresztą,
filozofia filmu, przez różnych jej reprezentantów czy komentatorów bardzo różnie rozumiana (na przykład Deleuze, 2008; Žižek, 2007; Mościcki, 2010), włącza
w zakres swojego zainteresowania znacznie więcej zagadnień, a od kilku lat, za
sprawą książki Daniela Framptona (Frampton, 2006) staje się też coraz bardziej
_______________
1

Ze względu na osobę autora książka została wydana w kraju przed rokiem 1990 jeszcze tylko raz
(1966), natomiast miała wiele wydań w ostatnim ćwierćwieczu. Gdy chodzi z kolei o filmy, linki do
stronic internetowych zawierających szczegółową filmografię i opisy zamieszczam w wykazie źródeł
i literatury.
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popularna pod specyficzną nazwą filmozofii. Filozofia filmu jest także coraz częściej przedmiotem dydaktyki2 (Kostyszak, 2014).
Warto zauważyć, że do rozważań o tym, co zostaje ożywione dzięki ruchowi
taśmy (a w czasach współczesnych także dzięki programowi komputerowemu),
film animowany dodaje niejako jeszcze jedną płaszczyznę dociekań. W filmie
animowanym porusza się już nie tylko to, co traktujemy jako naturalnie ożywione i ruchome w realnym świecie; poruszać się też może – i to poza prawami mechaniki czy grawitacji także to, że podam pierwsze z brzegu przykłady, jakie
przyszły mi do głowy – co w realnym świecie (gdy brak przyczyny) pozostaje
nieruchome, na przykład strach na wróble, znak interpunkcyjny czy naleśnik3.
W tym przypadku, gdyby odnieść się do tego w języku historyczno-filozoficznym, mówić powinniśmy o tym, że powyższe przedmioty czy znaki dzięki
przesuwaniu się taśmy filmowej zyskują w oczach widza duszę ożywczą, animę
(a o animie filozofowie napisali naprawdę bardzo wiele). Natomiast w odniesieniu do przedmiotów badań historycznoliterackich czy kulturologicznych, takich
jak bajki, legendy i mity, dzięki powyższemu możliwe też staje się ruchome zobrazowanie różnych fantastycznych ich elementów, które dotychczas pod wpływem słowa mogło powstawać jedynie jako wyobrażenie czytelnika czy słuchacza
lub też być prezentowane jedynie w postaci nieruchomych artefaktów. Film animowany nie umyka uwadze filmozofii, która chce badać między innymi struktury dyskursywne animacji.
O animacji warto tu jeszcze napisać, że daje znacznie szersze możliwości interpretacyjne bajek. Można w niej zrywać nie tylko z prawami fizyki, ale i wykreować zupełnie nowy i inny świat. Nieodłącznie wiąże się z tym umowność i metaforyczność. Opiekun artystyczny cyklu „14 bajek…”, znany reżyser Maciej
Wojtyszko, który – co może jest nie bez znaczenia – studiował kiedyś filozofię,
twierdzi, że animacja wydaje mu się bliska figurom filozoficznym (Wojtyszko,
2002: 9), ja z kolei, trawestując powiedzenie czeskiego filozofa Ladislava Klímy,
że filozofia jest poezją rozumu (Zamojski, 1993: 4), korzystam z każdej okazji, by
rozpowszechniać bon mot, że animacja jest poezją filmu.

_______________
2

W tym konkretnym przypadku przedmiot jest prowadzony w j. angielskim i nosi nazwę Philosophical Film Theories.
3
To bohaterowie z filmów Krawiec Niteczka, reż. Andrzej Gosieniecki, .!? Kropka, wykrzyknik, znak
zapytania, reż. Jacek Adamczak i Maciej Ćwiek, Wojna z rzeczami (z cyklu „14 bajek z królestwa Lailonii…”), reż. Jacek Kasprzycki.
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Nie ulega wątpliwości, że filmy z cyklu „14 bajek…” mogą służyć rozważaniom tego typu tematów, choć sama adaptacja, głównie w jej warstwie obrazowej, może przy tym rodzić pułapki estetyczne, na przykład stereotypowego potraktowania Lailonii.
Znacznie częściej jednak niż powyższe zagadnienia poruszam w mojej praktyce edukacyjnej te, które dotyczą filozofii w filmie; jak się zdaje, częściej też są
one podnoszone w literaturze dotyczącej relacji filmu i filozofii (w Polsce por. na
przykład Irzykowski, 1977: 218–222; Tes, 2011). Film przy tym traktuję nie jako
skończone dzieło, ale jako efekt procesu twórczego, którego elementy (na przykład scenariusz czy projekty plastyczne i ich inspiracje) są przy tej okazji także
rozpatrywane. Towarzyszących mi w tej sprawie można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza z nich to widzowie i uczestnicy festiwali filmowych i różnych przedsięwzięć upowszechniających poprzez film wiedzę o filozofii, z którymi najczęściej
powiązane są osoby zawodowo zajmujące się filozofią4.
Druga grupa to studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W końcu
lat 90., gdy wiele mówiono o humanizacji studiów medycznych, byłem autorem
i współautorem programów przedmiotów fakultatywnych, takich jak „historia
filozofii” i „estetyka”, które w formie seminaryjnej prowadziłem i prowadzę
głównie na Wydziale Lekarskim I tej uczelni. Na drodze od tego, co w humanistyce ogólne, ku temu, co szczegółowe, powyższe dziedziny wiedzy uzupełniał
przez jakiś czas przedmiot „cielesność w historii sztuki”, który jednak uchował
się (choć, co prawda, jako przedmiot obowiązkowy) jedynie na kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego.
_______________
4
W naszym kraju od pewnego czasu jest na to dobrze pojęta moda, która dotyczy zarówno ośrodków naukowo-dydaktycznych, jak instytucji kultury. W tej dziedzinie współpracowałem z Uniwersytetem
Wrocławskim (Anima/cje/ Filozofii), z Uniwersytetem Warszawskim (seminarium doktorskie prof. Alicji
Kuczyńskiej oraz Centrum Europejskie), z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (Festiwal Filozofia
Filmowo), z UAM, a także z Festiwalem Filmu Filozoficznego w Krakowie i z Festiwalem Filmów Niezwykłych w Sandomierzu, uczestniczyłem również w konferencjach naukowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu ANIMATOR. Upowszechnianie filozofii poprzez film było też jednym z elementów
mojego udziału w Mistrzowskich Warsztatach Fredrowskich Andrzeja Seweryna w Radziejowicach
w sierpniu 2015 roku. Swoistym zwieńczeniem tych działań było moje wystąpienie w sekcji dydaktyki
filozofii i dydaktyki etyki 10 Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się we wrześniu 2015 roku
w Poznaniu. Wziąłem też udział w programie kulturalnym towarzyszącym polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej, poprzez wspólne przedsięwzięcie ze szczecińskim Teatrem KANA Czy Japonia to Lailonia?,
które zostało zrealizowane w Theater X w Tokio w 2011 r.; skądinąd, adaptacje teatralne 13 bajek…
i innych tekstów literackich Leszka Kołakowskiego służące siłą rzeczy propagowaniu jego postaci,
a poprzez to także jego filozofii to temat na odrębną obszerną wypowiedź.

„14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego” w praktyce edukacyjnej

61

W przypadku pierwszej z tych grup towarzyszących mi, by pozostać przy dotychczasowej alegorii naszych starań, we wdrapywaniu się na krzesło, dominującymi celami są te z zakresu edukacji ogólnofilozoficznej, a formą – wykład z elementami konwersatorium. Oprócz przekazu, kim był Leszek Kołakowski i co się
składa na jego dzieło, który to przekaz w zależności od kwalifikacji i wieku audytorium jest mniej lub bardziej szczegółowy, wykład taki zawiera przede wszystkim egzegezę wybranej bajki lub bajek. Może ona dotyczyć czy to samego tekstu,
czy samego filmu, czy też filmu poprzedzonego wspólną lekturą. Środkiem pomocniczym jest zazwyczaj prezentacja zawierająca kadry z innych filmów z cyklu
„14 bajek…” i cytaty z klasycznych tekstów filozoficznych jak i z tekstów Leszka
Kołakowskiego. Można dyskutować, czy teza, że myśl filozoficzna jest punktem
wyjścia do zinterpretowania tych tekstów czy filmów, jest słuszna, ale nie to jest
tutaj moim celem. Niezależnie od wyników takiej dyskusji Bajki… – czego dowodzi moja praktyka – i tak zawierają wiele elementów, które bez trudu można
uczynić zaczynem spotkania z filozofią. Na przykład zdania z Opowieści o wielkim wstydzie:
Pau wybuchnął śmiechem. Nie był on może chłopcem złym, ale był niemądry, a to przeważnie
na jedno wychodzi. (Kołakowski, 1963: 90)

mogą być punktem wyjścia do zapoznania studentów z sokratejskim intelektualizmem etycznym, jak i z poglądem Leszka Kołakowskiego na rolę Sokratesa
w filozofii europejskiej (Kołakowski, 1990: 7). Podobnie, zrywanie gruszek
z drzewa sąsiada – z namysłem augustyńskim nad istotą zła w Wyznaniach, a dialog czeladnika piekarskiego Nino i uczonego Kru w bajce Piękna twarz – z rozważaniami platońskimi o idei piękna i w ogóle o relacji idei i rzeczy. Krótko mówiąc
– są to środki zapoznawania z klasyką filozofii. Można przy tej okazji odwołać
się do tego, co Diotyma ma do powiedzenia Sokratesowi w Uczcie (Platon, 1999:
246), by porównać z tym, jak o swojej pięknej, ukrytej w kuferku o znamiennej
nazwie – kuferek niezmienności, twarzy mówi Nino (Kołakowski, 1963: 32). Do
tradycji filozoficznej możemy się też odwoływać poprzez inne przykłady.
W przypadku studentów natomiast dominuje forma seminaryjno-konwersatoryjna, właściwsza dla bardziej szczegółowego potraktowania tematu.
Oprócz tego, o czym już pisałem, zadanie edukacyjne zostaje poszerzone o następujące elementy:
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• rozpatrzenie pierwowzoru literackiego w jego kontekstach historyczno-filozoficznym i historyczno-społecznym, zgodnie z którymi Lailonia byłaby antyutopią;
• rozpatrzenie pewnych elementów i cech filozofii Leszka Kołakowskiego
poprzez komparatystyczne ujmowanie filmów i ich literackich pierwowzorów oraz poprzez podobne ujmowanie tych pierwowzorów i fragmentów
jego prac filozoficznych z pierwszej połowy lat 60., tj. z czasów, w których
powstała książka 13 bajek… W tym przypadku w osiągnięciu celów dotyczących edukacji ogólnofilozoficznej (najczęściej w kontekście historycznym) pomaga mi wykorzystanie tekstów własnych (w pracy nad filmem
odpowiadających tak zwanej dokumentacji w okresie koncepcyjnym), powstałych w przestrzeni między literackim pierwowzorem a jego filozoficzną interpretacją, a następnie w przestrzeni między tą interpretacją
a scenariuszem i w efekcie wpływających na film, także film jako obraz
(Zamojski, 2011: 79–100);
• komparatystyczne ujęcie pierwowzorów literackich, filmów i fragmentów
esejów Leszka Kołakowskiego także z lat późniejszych, takich choćby jak
Mała etyka (Kołakowski, 1984) czy O sławie (Kołakowski, 1997).
To ostatnie nie powinno odbywać się ex cathedra, lecz na przykład w taki
sposób, że uczestnicy seminarium zapoznają się z fragmentem eseju (zazwyczaj
wyświetlanym na ekranie) i poszukują jego asocjacji z bajką lub/i z obejrzanym
filmem; ten środek pozwala na pracę metodą sokratejską, ale często też przynosi
wyniki, których nie zakładam, co oznacza, że niemal zawsze w trakcie swych
komparatystycznych zabiegów studenci zgłaszają interpretacje dotychczas niesłyszane.
Kolejne elementy, wynikające już ze specyfiki omawianych filmów jako adaptacji (Zamojski, 2014: 36–37), są następujące:
• rozpatrzenie pewnych elementów filozoficznych czy historycznofilozoficznych wniesionych do scenariusza, a następnie do filmu przez samych
twórców adaptacji filmowej;
• rozpatrzenie problemów wynikających z przekładu intersemiotycznego;
w przypadku zajęć z historii filozofii chodzi głównie o to, jak rozwiązać
przełożenie na obraz niesionych przez każdą z bajek abstrakcji i jaką pozycję zapewnić narratorowi. Pierwsze z tych zadań może posłużyć do rozmowy o zagadnieniu przedmiotów pojęć ogólnych w kontekście polisemii,
jaką cechują się pierwowzory literackie, a także – jej relacji z wizualizacją
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(Mąka, 2003: 175–179). Również pojęcie miasta może być tu przykładem,
w rozumieniu miejsca akcji (topos), miejsca wymiany poglądów (agora)
oraz społeczności (polis) (Zamojski, 2013);
• różnorodność poziomów recepcji tych filmów, w zależności od wieku widzów, jak i od kręgów kulturalnych, z których widzowie się wywodzą, oraz
użyteczność tych filmów w dialogu międzykulturalnym5, w którym częstokroć odbiorca stawia na pierwszym miejscu inne ich cechy:
W pierwszej części mogliśmy zobaczyć filmy animowane. Wokół przeciętnego japońskiego
widza filmów animowanych nie brakuje, ale tym razem udało nam się zobaczyć filmy reprezentujące zupełnie inny poziom ekspresji i wyrazu. Bajki nie są przeznaczone dla widza
w określonym wieku. Są ponadczasowe. Każdy, kto miał możliwość obejrzenia tych bajek,
na pewno dostrzegł wspaniały warsztat artystyczny i coś, co nazywamy tradycją. (Omotani,
2012: 7)

• „sianie konfuzji leczniczej” (Kołakowski, 1999: 6). W powyższym kontekście „konfuzja lecznicza” (określenie samego Leszka Kołakowskiego, oznacza podawanie wszelkich schematów w wątpliwość) może dotyczyć ryzyka
związanego z mimetycznym charakterem adaptacji filmowej, jej konkretnością (niezależnie od umowności, o której już pisałem), podczas gdy filozofia to wiedza o pojęciach ogólnych. Czy rzeczywiście wiedza ta dzięki
filmowi zyska na atrakcyjności? Lecznicze działanie takiej konfuzji powinno także objawić się wówczas, gdybyśmy uznali, że na owo krzesło, od którego zacząłem, wspięliśmy się już tak wysoko, że wyżej się nie da, a zatem
– że to MY zinterpretowaliśmy myśl Kołakowskiego w jedynie słuszny
sposób;
• refleksja aksjologiczna; jak pisała Barbara Skarga o Leszku Kołakowskim:
Gdybym chciała pożartować, co najwyżej mogłabym nazwać go sceptycznym metafizykiem, albo lepiej sceptykiem metafizycznym. (Skarga, 2002)

W tej części byłoby miejsce na rozważania o prawdzie (czy też raczej o tym,
że w Bajkach wartością jest jej poszukiwanie).
W przypadku zajęć z estetyki (rozumianej przeze mnie jako zbiór kilku empirycznie zorientowanych estetyk szczegółowych) oprócz powyższych zagadnień,
_______________
5

Winien jestem wyjaśnienie, że Leszek Kołakowski uważał formę „międzykulturowy” za błędną,
a „międzykulturalny” za właściwą, stosuję więc tę drugą, choćby dlatego, że z racji treści tego tekstu po
prostu mu się to należy.
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choć siłą rzeczy traktowanych bardziej syntetycznie niż na zajęciach z historii
filozofii, w grę wchodzą inne jeszcze elementy wynikające z tego, że Lailonia
istnieje na trzech poziomach: pierwowzoru literackiego, scenariusza adaptacji
filmowej i obrazu filmowego i że głównym celem zajęć z estetyki jest w tym
przypadku wejście w problematykę relacji tych trzech poziomów niejako – jeśli
tak się można wyrazić – „od kuchni”. Tu z kolei, oprócz pytań postawionych
dotychczas, należy zadać następujące:
• po co robić adaptację filmową dzieła literackiego?
• jak rozwiązać przełożenie na obraz niesionych przez każdą z tych bajek
elementów życia wewnętrznego bohaterów, upływu czasu, co dodać od
siebie, a z czego zrezygnować? (odpowiedzi na te pytania wskazują na cechy warsztatu scenarzysty);
• „konfuzja lecznicza” wobec filmów, posiana na powyższym polu, wiąże się
z tym, co nazywam „ujednoliceniem wyobraźni”, wyobraźni do czasu powstania adaptacji filmowej pozwalającej każdemu czytelnikowi inaczej widzieć poszczególnych bohaterów i wizualizować sobie światy, w jakich toczą się ich losy. Można się przy tym w owym „ujednolicaniu” odwoływać
do wzorców utrwalonych w historii sztuki bądź je kontestować. W poszczególnych filmach użyte są różne, niekiedy bardzo wyrafinowane, techniki animacji (wynikające też pośrednio z przyjętych założeń filozoficznych). Skutki takich zabiegów prowokują do dyskusji, począwszy od
sporów na poziomie ogólnym, są bowiem tacy, którzy twierdzą, że obraz
zawsze wygrywa ze słowem i tacy, którzy twierdzą coś odwrotnego.
Można przyjąć, że w ciągu kilkunastu lat w prowadzonych przeze mnie zajęciach z przedmiotów historia filozofii i estetyka, z wykorzystaniem w ich czasie
któregoś z filmów z cyklu „14 bajek z królestwa Lailonii…” udział wzięło około
2000 osób. Dydaktykę estetyki kończę co roku rodzajem ankiety, gdzie pytam,
które ze zdarzeń artystycznych czy kulturalnych oferowanych w czasie zajęć lub
po nich (na przykład projekcje początkowo odbywały się wyłącznie w Studiu
Filmów Animowanych lub też studenci uczestniczyli w pokazach zewnętrznych
z innych okazji) podobało się najbardziej (albo – najmniej) i dlaczego. Filmy
z omawianego cyklu dzierżą zdecydowanie pierwsze miejsce. Wynikać to może
także z tego, że zazwyczaj (choć nie co roku się to udaje) wzbogaceniem zajęć jest
spotkanie w TV Studiu Filmów Animowanych, gdzie one powstawały i gdzie
zobaczyć można, jak żmudna i precyzyjna jest to praca. Warto zauważyć, że Studio to od lat prowadzi samodzielną, bardzo rozbudowaną działalność w dziedzi-
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nie edukacji filmowej (Sobolewska, 2014: 27–30). Jak też zaświadcza producent
filmowy i prezes tego studia, a w swoim czasie kierownik produkcji części z tych
filmów Ewa Sobolewska:
Przez ostatnie lata filmy z tego cyklu cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem młodych
widzów. Są zapraszane na festiwale i pokazy specjalne na całym świecie. Ciągle jesteśmy pytani, gdzie te filmy można zobaczyć, czy można kupić DVD? Piszą i dzwonią nauczyciele szkół
z różnych poziomów nauczania do akademickiego włącznie, którzy chcą wykorzystać filmowe
bajki Leszka Kołakowskiego na zajęciach edukacyjnych… (Zamojski, Sobolewska, 2013: 131)

Warto też zauważyć, że filmy te (choć tylko jeden z nich dotychczas – O największej kłótni w reż. Zbigniewa Koteckiego – wydany został oficjalnie na płycie)
wchodzą coraz szerzej, na przykład w gimnazjach, do praktyki edukacji filmowej
(Gołębiowska, 2014) czy też edukacji dotyczącej etyki (Kuczyńska, 2014: 39–42).
W przypadku moich działań mówić tu można także o ich zastosowaniu w edukacji dotyczącej dramaturgii filmowej (na przykład Klub Krótkiego Kina CK Zamek w Poznaniu, Short Waves Festival) i w warsztatach scenariuszowych (na
przykład olsztyńska Filozofia Filmowo). Temat ten, choć wiąże się poprzez każdy
z filmów z aspektami poruszonymi powyżej, zasługiwałby jednak na odrębne
szersze omówienie.
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The aim of this article is to analyze the contexts of teaching in the film
„Suicide room”. At the outset they presented examples of the role of
film in education. Subsequently was presented story of the film. An
essential part of the article states while presenting the meanings of
pedagogy we could see in the film. First of all, „Suicide Room” is a film
whose story is firmly anchored in the contemporary world entangled in
the net, with particular emphasis on two phenomena: cyberbullying
and addiction to the virtual world. The film Suicide Room is also an
interesting picture of the family. Also in the subjective reception, it is
a film about loneliness and lost in the harsh reality of the modern
world. This is an interesting picture being a prelude to multi-context
discussion of the condition of individuals, families and generations
living in the postmodern society.

Film i edukacja
Współczesne kino jest nośnikiem wielu znaczeń, dostarcza zarówno wiedzy, jak
i rozrywki, niejednokrotnie także mnóstwa wrażeń i emocji. Film jako element
kultury masowej pełni także różnorakie funkcje w społeczeństwie, między innymi socjalizacyjne i wychowawcze, a jako narzędzie edukacji, czy też jako pomoc
dydaktyczna – to niezwykle interesująca alternatywa i uzupełnienie form podają-
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cych zarówno w nauczaniu szkolnym, jak i w edukacji uniwersyteckiej. Obraz
filmowy może posłużyć jako przykład do omawianych zagadnień teoretycznych
i być inspiracją do dyskusji nad wybranymi problemami, będącymi treścią wykładów czy konwersatoriów. Warto zwrócić także uwagę na wzajemność relacji
nauki i filmu. Młodzież jako grupa społeczna, a nawet jako fenomen społeczno-kulturowy czy jako podmiot oddziaływań wychowawczych, socjalizacyjnych
oraz edukacyjnych, to zagadnienia często podejmowane w edukacji akademickiej. Mówienie o współczesnej młodzieży jako o grupie społecznej szczególnie
narażonej na przeobrażenia współczesnego świata, ale także o osobach, których
w największym stopniu te przeobrażenia dotyczą (ponieważ są oni zarówno ich
odbiorcą, jak i głównym kreatorem), jest niezwykle interesujące nie tylko dla
badacza zjawisk społecznych, ale także, jak się okazuje, dla twórców filmowych1.
Bowiem jak pisze Krystyna Szafraniec:
młodzież jest bardzo dobrym punktem odniesienia do obserwacji tego, co dzieje się z całym
społeczeństwem. Jest soczewką, w której skupiają się najróżniejsze problemy i napięcia systemu. Jest barometrem zmian i społecznych nastrojów. Sytuacja młodych, ich sposób postrzegania świata, ich aspiracje i dążenia życiowe są miarą zmian, które już się dokonały, i dystansu, jaki jeszcze jest do pokonania. (Szafraniec, 2011: 11)

Być może właśnie dlatego młodzież, będąca w trudnym okresie dorastania,
kształtująca niezwykle intensywnie swoją tożsamość, przejawiająca bunt czy
sprawiająca problemy wychowawcze, to dość często podejmowana tematyka
w polskim kinie ostatnich lat. Warto tu wspomnieć chociażby o popularnych
i często nagradzanych filmach Roberta Glińskiego: Cześć Tereska – o zagubionej
nastolatce wychowującej się na jednym z typowych „blokowisk” w przeciętnej
z pozoru rodzinie, która zmienia się pod wpływem zdemoralizowanego środowiska rówieśniczego, czy Świnki – obrazujący problem prostytucji wśród chłopców.
Często wykorzystywanym obrazem w edukacji o młodzieży i jej problemach jest
film Galerianki Katarzyny Rosłaniec, traktujący o prostytucji nieletnich dziewcząt,
które swój wolny czas spędzają w galeriach handlowych, gdzie szukają potencjalnych klientów. Interesującym obrazem z punktu widzenia pedagoga młodzieży
okazał się także kolejny film reżyserki Galerianek – Bejbi Blues – poruszający
temat przedwczesnego macierzyństwa wśród nastolatek oraz licznych proble________________
1

Powiązania filmu i nauki można ukazać przywołując między innymi badania i prace naukowo-badawcze Jacka Kurzępy, których treść była inspiracją przy powstaniu filmów Świnki i Galerianki, zob.
Kurzępa, 2005, oraz późniejsza pozycja: Kurzępa, 2012.
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mów z tym związanych. Są to tylko nieliczne przykłady filmów nawiązujących
w swej fabule do życia współczesnych nastolatków, a które bez wątpienia wpisują
się swoją tematyką w treści wykładowe, między innymi w obszarze socjopedagogiki młodzieży. Warto jednak zauważyć, że wyróżnione filmy, poruszające tematy ważne społecznie, dzięki sile oddziaływania obrazu bez wątpienia miały
znacznie szersze niż tylko sala wykładowa czy kinowa audytorium. Natomiast
dyskusja o ich bohaterach, sprawach i problemach podjętych we wspomnianych
powyżej filmach na stałe znalazła swoje miejsce w debacie społecznej. Silniej niż
wcześniej zaczęto dostrzegać problem prostytucji nieletnich, szczególnie jej nowe
formy, a w dyskursie publicznym zaznaczył się także temat nastoletnich matek2.

O filmie Sala samobójców
Jednym z ostatnich, a zarazem niezwykle interesującym polskim filmem będącym nośnikiem wielu znaczeń istotnych z punktu widzenia pedagoga młodzieży,
który jest zarówno obrazem „o” młodzieży, jak i „dla” młodzieży, jest Sala samobójców Jana Komasy, który mogliśmy oglądać w kinach w 2011 roku. Jak podkreślało wielu krytyków, był to niezwykle udany debiut tego młodego reżysera.
Na Salę samobójców poszło do kina prawie milion osób, a film oraz aktorzy byli
wielokrotnie nagradzani na festiwalach i galach filmowych. Już w kwietniu 2011
roku film otrzymał nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych,
a w czerwcu tegoż samego roku został uhonorowany Srebrnymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W kolejnym roku dostrzegła go
także Polska Akademia Filmowa, przyznając Orła w kategorii debiut roku dla
Jana Komasy. Pierwszy fabularny film młodego reżysera otrzymał także nagrodę
na Festiwalu Filmów Polskich w Los Angeles oraz liczne nagrody zarówno dla
twórców, jak i aktorów między innymi na festiwalach: Camerimage, Nowe Horyzonty, Ale Kino czy PKO Off Camera3.
Jednak to nie jakość filmowego obrazu, muzyki i gra poszczególnych aktorów oraz subiektywna ocena filmu będą przedmiotem poniższych rozważań, ale
________________
2

Na kanwie filmu powstało wiele artykułów publicystycznych odwołujących się do problematyki
prostytucji nieletnich czy przedwczesnego macierzyństwa, zob. Podgórska, 2009, Jasińska, 2013, Nieletnie
matki, 2013.
3
Informacje pochodzą ze strony: http://www.filmweb.pl/film/Sala+samob%C3%B3jc%C3%B3w2011-539509/awards z dnia: 17.09.2015.

72

BOŻENA KANCLERZ

historia bohaterów uwikłanych w rozmaite problemy, których przyczyn możemy
upatrywać między innymi w rozwoju nowoczesnych technologii i niezwykle
intensywnym przeżywaniu życia realnego w świecie wirtualnym. Fabuła filmu,
poruszane problemy, nakreślone charakterystyki bohaterów bez wątpienia wpisują się w kino o walorach edukacyjnych. Jak sam autor scenariusza podkreśla,
Sala samobójców jest dramatem psychologicznym z elementami kina społecznego. Reżyser, pisząc scenariusz filmu oraz kreując głównego bohatera, inspirował
się zarówno poczynionymi obserwacjami świata społecznego, jak i bliskimi autorowi postaciami literackimi Wertera oraz Hamleta. Interesująca dla Jana Komasy
okazała się także refleksja nad współczesnością Zygmunta Baumana, który pisze
o ponowoczesnej elastyczności w projekcie samego siebie. Jan Komasa podkreślał bowiem w licznych wypowiedziach, że świat współczesny jest dla niego fascynujący, a funkcjonujący w nim młodzi ludzie i ich problemy to tematyka,
która niezwykle go interesuje. Odwołując się w swoich przemyśleniach do rozważań Baumana, reżyser dostrzega, iż współczesna młodzież, kreując własną
tożsamość, przypomina klienta w sklepowej przebieralni. Zdaniem reżysera
młodzi ludzie nastawieni są na „przebieranie się na każdą okazję”. Młodzież,
mając dystans do swojego wizerunku, jednocześnie wszystko nim wyraża, bowiem nie ma czasu ani ochoty na poważne rozmowy. Jan Komasa zauważa, że
takie podejście jest bardzo ryzykowne i znakuje człowieka, przypisuje go bowiem
do konkretnej kategorii4. Młodzież, w wyobrażeniu Jana Komasy, jest uwikłana
w rozliczne dylematy, które towarzyszą im w procesie dorastania. Świat, który
intensywnie się zmienia, jest dużym wyzwaniem dla współczesnego pokolenia
nastolatków, które musi podjąć trud uczestnictwa w świecie ciągłych przeobrażeń i natychmiastowości.
Warto zwrócić uwagę, że w Sali samobójców Jan Komasa chciał pokazać nie
tylko współczesnych młodych ludzi, ale także różnicę pokoleniową między rodzicami i dziećmi, by, jak podkreśla autor scenariusza, „było widać, jak zmienia
się współczesne społeczeństwo”5. Jednak, jak sam reżyser konstatuje, mimo wielu

________________
4

Wywiad od A do Z. Jan Komasa – wywiad o filmie Sala samobójców ze strony internetowej:
http://www.mmwarszawa.pl/artykul/jan-komasa-mowi-o-sali-samobojcow-wywiad,3241013,art,t,id,
tm.html z dnia 17.09.2015.
5
Wywiad od A do Z. Jan Komasa – wywiad o filmie Sala samobójców ze strony internetowej:
http://www.mmwarszawa.pl/artykul/jan-komasa-mowi-o-sali-samobojcow-wywiad,3241013,art,t,
id,tm.html z dnia 17.09.2015.
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inspiracji, bezpośrednio o powstaniu filmu i temacie zadecydował artykuł6, który
ukazał się w 2009 roku w „Wysokich obcasach” pod tytułem Please, please, please, poruszający temat samobójczej śmierci Magdy Malarowskiej – nastolatki
cierpiącej na depresję. Joanna Szczepkowska przeprowadziła wywiad z matką
Magdy – Anną Malarowską, a Jan Komasa dostrzegł w tej historii jak mówi:
„niemoc rodzica, który zderza się z nieznanym, niesamowitą złą sytuacją, której
nikt się nie spodziewał, a która może się przytrafić każdemu”7.
Argumenty i uzasadnienia dotyczące procesu powstawania filmu, jakie
w licznych wywiadach przedstawiał reżyser Sali samobójców, świadczą o pogłębionej refleksji autora nad współczesną młodzieżą oraz o jego zaangażowaniu
w sprawy społeczne, co pozwala mówić i myśleć o tym filmie jako o kinie społecznym z licznymi walorami edukacyjnymi. Poniżej zatem przybliżę fabułę filmu z elementami subiektywnej interpretacji, która będzie wstępem do omówienia kontekstów pedagogicznych problemów podjętych w debiucie fabularnym
Jana Komasy.
Głównego bohatera, Dominika Santorskiego, poznajemy, kiedy z rodzicami
pojawia się w operze. Sceny te przeplatane są życiem zawodowym państwa Santorskich. Ojciec minister, matka pełniąca funkcję kierowniczą w korporacji –
w filmie pokazani zostali jako osoby zapracowane, tylko z pozoru zainteresowane życiem syna. Dominik jest uczniem klasy maturalnej w prywatnej szkole.
Początkowo wydaje się, że zupełnie „normalnej” klasy, w której młodzież przygotowuje się do studniówki i do matury. Nie wszystko jest jednak takie standardowe – Dominik ma swojego kierowcę i jego życie znacząco odbiega od rytmu
dnia większości nastolatków. Zderzenie z rzeczywistością, kiedy wraca do domu
komunikacją miejską i dochodzi do bójki z innymi nastolatkami, którzy słuchali
muzyki, okazuje się być może incydentem bez znaczenia dla Dominika, widz
jednak ma możliwość dostrzec różnicę pomiędzy wyjątkowością i wrażliwością
głównego bohatera a przeciętnością jego rówieśników. Jednak wszystko, co jest
początkiem negatywnych zmian w życiu Dominika, dzieje się na studniówce.
Młodzież pod wpływem alkoholu aranżuje sytuację pocałunku między dwoma
kolegami, która przez nastolatków traktowana jest jako dobra zabawa, ostatecznie jednak staje się początkiem serii negatywnych zdarzeń i dalszych wątków
________________
6

Artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,
6731904,Please__please__please.html z dnia: 17.09.2015.
7
Wywiad z Janem Komasą ze strony: http://www.tvp.info/3942789/jestem-sentymentalny z dnia
17.09.2015.
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zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Maturzyści nagrywają pocałunek
Dominika z kolegą z klasy. Materiał trafia do sieci i tam zaczyna jak to się zwykło
mawiać „żyć własnym życiem”. Znajomi komentują, hejtują, wyśmiewają, wydaje się że w agresji słownej i wulgarności kolegów i koleżanek Dominika ujawniło
się wiele negatywnych instynktów i emocji – nienawiść, złość, zazdrość, agresja,
wrogość, niechęć. Nikt spośród użytkowników portalu społecznościowego nie
stawia granicy, nikt nie reaguje, wszyscy dobrze się bawią, poniżając i wytykając
słabości głównego bohatera. Dominik, stając się ofiarą, reaguje początkowo złością i agresją, ale czuje się bezsilny. Unika kontaktu z rówieśnikami, izoluje się
w swoim domu, a ostatecznie odcina się od świata realnego, zamykając się
w swoim pokoju. Kontakt ze światem umożliwia mu komputer i dostęp do Internetu. W sieci poznaje Sylwię, z którą często rozmawia, a nawet pokazują sobie
nawzajem swoje twarze. Dziewczyna mimo depresji i braku chęci do życia imponuje Dominikowi, który coraz bardziej zaangażowany jest w uczestnictwo
w świecie wirtualnym. Zamknięty w swoim pokoju, zostaje przyjęty do wirtualnego świata Sali samobójców8, w której przewodnictwo ma Sylwia. Uczestników
tej gry łączy przede wszystkim myślenie o śmierci i samobójstwie. W tym samym
czasie rodzice głównego bohatera, zajęci sobą i swoją pracą, nie zauważają piętrzących się w życiu syna problemów. Dominik nie chodzi do szkoły i coraz więcej czasu spędza z wirtualną bohaterką Sylwią w tytułowej wyimaginowanej Sali
samobójców. Godziny przed komputerem, o których nie wiedzą rodzice, przerywa rodzinne wspólne wyjście, w którym Dominik od początku niechętnie
uczestniczy – ale tym razem już zupełnie odmieniony główny bohater z przekorą,
a może z chęci zwrócenia na siebie uwagi, oświadcza ostentacyjnie w obecności
rodziców i ich znajomych, że jest „gejem” i nie zamierza spotykać się z dziewczynami. Rodzice są bardzo zdenerwowani owym zajściem, a w drodze powrotnej
do domu „wybucha” kłótnia. Santorscy zarzucają Dminikowi, że przyniósł im
wstyd w obecności „wpływowych znajomych”. Wymowne w tej scenie jest to, że
w zasadzie rodziców nie interesuje sytuacja Dominika, jego orientacja, powód
jego zachowania, a już na pewno jego świat, w którym nadal w sieci bezlitośnie
hejtują go znajomi. Przekaz rodziców jest jasny i czytelny dla widza: Dominik,
mimo swoich fanaberii, ma zdać maturę, skończyć studia i dzięki temu osiągnąć
sukces. W szkole, do której po dłuższej przerwie wraca bohater, sytuacja się nie
________________
8

Sala samobójców to gra, w której uczestnicy tworzą swojego avatara (wcielenie w grze). Gracze
spotykają się w tytułowej Sali samobójców, rozmawiają, tworzą świat wirtualny i obowiązujące w nim
zasady.
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zmienia, znajomi Dominika szykanują go i wyśmiewają. Dominik nie wytrzymuje presji otoczenia, z płaczem wraca do domu. To kolejny moment w życiu głównego bohatera, kiedy świat realny coraz bardziej zaczyna mu przeszkadzać. Izolacja staje się częścią jego nowego wirtualnego świata. Sylwia, która od trzech lat
nie wychodzi z domu i deklaruje, że czuje się wolna, a tym samym nie chce dłużej żyć, ma coraz większy wpływ na Dominika. Niepokojące zachowanie młodego bohatera zauważa pomoc domowa w domu Santorskich. Właśnie ona zgłasza
na policję, że Dominik od dziesięciu dni nie wychodzi ze swojego pokoju.
W obecności policjantów Dominik okalecza się i trafia do szpitala psychiatrycznego. Rodzice wypierają informację, które przekazuje im lekarz, a ich syn nie
chce z nimi rozmawiać. Wizyta w szpitalu psychiatrycznym pozwala mu jednak
przekonać się, że nie jest to miejsce dla niego – spotyka się z rodzicami, którzy
nieudolnie próbują nawiązać z nim kontakt. Wraca do domu, co pozwala mu po
raz kolejny wejść do wirtualnej Sali samobójców. Sylwia koncentruje się na swoim samobójstwie, co Dominikowi nie odpowiada, jednak pozostaje pod tak dużym wpływem wirtualnej znajomości, że jest skłonny wspierać ją w myśleniu
o odebraniu sobie życia. Rodzice, dostrzegając, że dzieje się coś niedobrego, choć
dla nich najistotniejsze jest to, że Dominik nie chce chodzić do szkoły, próbują
ponownie nieskutecznie nawiązać relacje ze swoim synem. Ważnym momentem
okazuje się rozmowa Dominika z matką, bowiem chłopak oświadcza, że nie będzie zdawał matury. Pani Santorska jest bezsilna, Dominik okazuje się bezwzględny, życzy swojej matce, żeby cierpiała. Rodzice decydują się na pomoc.
Wzywają do domu lekarzy psychiatrów, jednak żaden im nie odpowiada, bo
oczekują szybkich efektów i natychmiastowej poprawy sytuacji. Dominik początkowo nie chce z lekarzami rozmawiać, jednak za namową Sylwii, która potrzebuje tabletek, by móc popełnić samobójstwo, zgadza się na leczenie, a raczej
chce wymusić przepisanie recepty, bo, jak sam mówi: „nie jest typem samobójcy,
chcę żyć, życie to dla mnie dar”. Kolejny „przekupiony” przez rodziców psychiatra w końcu stwierdza głęboką depresję. Tabletki trafiają do Dominika. Dzięki
pomocy psychiatry chłopak może spotkać się z Sylwią i dostarczyć jej tabletki.
Bohaterowie umawiają się na spotkanie w świecie realnym. To jednak nie rozwiązuje problemów rodziny Santorskich. Dominik nie podchodzi do matury.
Rodzice nie wiedzą i nie mają pomysłu, jak dalej poradzić sobie z synem. Ojciec
w ataku furii i wściekłości decyduje się na odłączenie go od sieci. Dominik, zrezygnowany i przerażony brakiem dostępu do Internetu, wychodzi z pokoju
i opowiada rodzicom o Sali samobójców. Rodzice jednak, mimo chwilowej po-
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prawy sytuacji, nie włączają w domu Internetu. Dominik nie ma zatem wyjścia,
wychodzi z domu, żeby spotkać się z Sylwią. Kiedy nie znajduje jej w umówionym klubie, decyduje się sam zażyć tabletki, popijając piwem. Umiera po
przedawkowaniu tabletek połączonych z alkoholem.

Konteksty pedagogiczne problemów podjętych
w obrazie filmowym
Akcja filmu Sala samobójców jest silnie osadzona we współczesności uwikłanej
w sieci, ze szczególnym zaakcentowaniem dwóch zjawisk: cyberprzemocy oraz
uzależnienia od świata wirtualnego. Współcześnie, jak zwraca uwagę Jan van
Dijk, w społeczeństwie sieci relacje społeczne stają się coraz bardziej interaktywne za sprawą połączenia sieci społecznych i medialnych z komunikacją wielostronną (Dijk, 2010: 62). Rozwojowi i powszechności relacji oraz zależności społecznych towarzyszy niepewność związana z przetrwaniem relacji w świecie
realnym, które coraz częściej są krótkotrwałe i powierzchowne i ustępują miejsca
rozległym relacjom w świecie wirtualnym. Możliwość i wielość kontaktów
w sieci, która z jednej strony jest szansą dla współczesnych społeczeństw, z drugiej – niesie także wiele zagrożeń. Jak pisze Manuel Castells, który bada kondycję
człowieka i społeczeństwa w kontekście współczesnych procesów „usieciowienia” życia społecznego, charakterystyczną cechą relacji interpersonalnych powstałych w sieci są „słabe więzi” (Castells, 2001, za: Krauz-Mozer, Borowiec,
2008: 36). Niezwykle ryzykowna jest także powszechna anonimowość, która
zwiększa możliwość zawierania niebezpiecznych znajomości, ale także pozwala
na rozszerzanie się w sieci zjawiska tak zwanego hejtu, polegającego na obrażaniu, zniesławianiu czy ubliżaniu w sposób agresywny i często wulgarny innych
użytkowników Internetu. Wydaje się, że reżyser Sali samobójców świetnie wyczuł
zjawiska społeczne związane z rozwojem społeczeństwa sieciowego, skupiając się
w filmie na zjawisku cyberprzemocy i uzależnieniu od świata wirtualnego. Młodzi ludzie w filmie Jana Komasy są typowym pokoleniem „zawsze podłączonych”9. Na korytarzu w czasie przerw Dominik i jego koleżanki oglądają wspólnie filmiki, przeglądają strony internetowe. Telefon komórkowy jako narzędzie
komunikacji z drugą osobą to zdecydowane minimum w zestawie gadżetów
________________
9

Określenie to wywodzi się z badań jakościowych Living and Learning with New Media, których
wyniki przytacza w swojej książce J. Pyżalski. Zob. Pyżalski, 2012.
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współczesnego pokolenia nastolatków. Autorzy projektu Living and Learning
with New Media zwracają uwagę (Pyżalski, 2012: 45), że współcześnie młodzi
ludzi korzystają z mediów w zasadzie nieprzerwanie. Generacja Internetu, bo tak
nazywa się także młodzież urodzoną po 1977 roku, to osoby dorastające w epoce
komputerów, mające na co dzień kontakt z nowymi technologiami. Dla nich
obsługa komputerów, jak pisze Karol Wolski, jest jedną z podstawowych umiejętności, nabywanych w sposób intuicyjny i niewymagający formalnej nauki
(Wolski, 2009: 136). Internet ułatwia młodym ludziom zdobywanie wiedzy, pozwala na wyszukiwanie najnowszych informacji, ale przede wszystkim daje niespotykane dotąd możliwości nawiązywania niemalże niczym nieograniczonych
znajomości i kontaktów z innymi ludźmi. Znaczna część młodzieży jest w ciągłym kontakcie ze swoimi przyjaciółmi poprzez wysyłanie esemesów, wiadomości, ale także za pomocą innych form komunikacji internetowej (Pyżalski, 2012:
45). Bohaterowie filmu również poza światem realnym funkcjonują nieprzerwanie w świecie wirtualnym. Filmik z nagranym pocałunkiem Dominika z jego
kolegą Aleksem niemal natychmiast znajduje się w sieci i w tym samym czasie
mogą skomentować go wszyscy wirtualni znajomi Aleksa. W tym właśnie przypadku Internet posłużył jako narzędzie realizacji agresji wobec drugiej osoby.
Zobrazowane zostało w Sali samobójców zjawisko cyberprzemocy, rozumiane
jako agresja realizowana przy użyciu nowych technologii komunikacyjnych (Pyżalski, 2012: 119). Ze względu na niespotykaną dotąd skalę powszechności dostępu do Internetu zjawisko cyberprzemocy coraz częściej wymienia się jako
realne zagrożenie związane z rozwojem społeczeństwa sieci. Wśród badaczy problemów społecznych temat ten jest interesujący nie tylko ze względu na skalę
zjawiska czy na konsekwencje tego niebezpiecznego bez wątpienia zachowania,
ale także ze względu na wielość form agresji, która pojawia się w sieci. Cyberprzemoc może przybierać bowiem różnorakie formy, na co zwraca się często
uwagę w literaturze przedmiotu. Bohater Sali samobójców padł ofiarą tak zwanego happy slappingu, który związany jest z prowokowaniem lub atakowaniem
innej osoby oraz dokumentowaniem zdarzenia za pomocą filmu lub zdjęć. Kompromitujący materiał umieszcza się w Internecie (Pyżalski, 2012: 127). W Sali
samobójców widz odnosi wrażenie, że Dominik nie był od początku celowo atakowany czy poniżany, a nagranie, wydawać by się mogło, było tylko żartem,
w którym on sam dobrowolnie uczestniczył. Jednak, jak się okazało, materiał bez
jego zgody trafił do sieci. Dominik był hejtowany przez własnych znajomych,
sam w tej dyskusji na forum nie brał udziału, nie odpowiadał na zaczepki. Głów-
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ny bohater został także posądzony przez swoich znajomych o homoseksualizm.
Jego kolega wrzucił do sieci filmik, rzekomo odnoszący się do homoseksualnej
orientacji Dominika. Chłopak w konsekwencji został odrzucony przez grupę
rówieśniczą i po prostu zaprzestał chodzenia do szkoły, nie chcąc się zmierzyć
w realnym świecie z zaistniałą sytuacją.
Można wnioskować, że to agresja elektroniczna stała się jedną z przyczyn pojawienia się kolejnego problemu w życiu głównego bohatera – uzależnienia od
komputera i sieci. Nastolatek, wchodząc w świat gry, poznał Sylwię, która, podobnie jak Dominik, nie chciała funkcjonować w świecie realnym, unikała kontaktów ze światem i z rówieśnikami. Bohaterowie ci jednak różnią się od siebie –
Dominik chce żyć, a jego wirtualna znajoma od początku planuje samobójstwo –
fascynuje się śmiercią. Oboje wchodzą w świat wirtualny, jednak dla Dominika
uzależniająca wydaje się znajomość z Sylwią, która rozumie jego problemy i rozterki. W konsekwencji zdarzeń w świecie realnym i na skutek znajomości z Sylwią pojawia się u głównego bohatera uzależnienie od świata wirtualnego, które
zgodnie z definicją przejawia się w izolacji i lęku przed kontaktami z ludźmi
(Andrzejewska, 2008: 36). Dominik wiele godzin spędza przed komputerem,
przestaje chodzić do szkoły, a zatem zaniedbuje swoje obowiązki. Chłopak nie
rozmawia ze swoimi rodzicami, którzy nawet nie zauważają, że dzieje się coś
niepokojącego. Postać Dominika została wykreowana jako bohater, który w wyniku zaburzonej samooceny oraz wykluczenia wchodzi w świat wirtualny, gdzie
spotyka się z zainteresowaniem ze strony użytkowników, jest akceptowany i zrozumiany. Jan Komasa pokazał w ten sposób opisywany w literaturze przedmiotu
mechanizm, jaki uruchamia się w procesie uzależnienia. Jak pisze Patricia Wallace, w trudnym i rzeczywistym świecie nie jest łatwo sprostać wymaganiom i zachować indywidualność, natomiast poczucie bezpieczeństwa w sieci oraz zainteresowanie nowych, często wyidealizowanych wirtualnych znajomych sprzyja
uzależnieniu (Pospiszyl, 2008: 196). Poza tym Dominik doświadcza także innych
typowych konsekwencji uzależnienia: a) wypadanie z ról – a zatem absencja
szkolna czy niepodejście do matury, b) brak troski o własne zdrowie i higienę –
Dominik zamyka się w pokoju, nie je i nie wychodzi na świeże powietrze, c) zaburzenia snu czy depresja – którą w przypadku głównego bohatera trudno
stwierdzić, jednak rodzice starają się, aby poprzez leki Dominik mógł się z niej
wyleczyć10. Problem uzależnienia od Internetu czy od komputera jest realnym
________________
10

Skutki uzależnienia od elektronicznych środków przekazu opracowano za: Pospiszyl, 2008: 196.
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zagrożeniem, szczególnie wśród młodzieży. Interesujące, ale zarazem niepokojące są dane Fundacji Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych
FIRST, z których wynika, że co piąty młody człowiek między 11. a 16. rokiem
życia nie je regularnie i nie śpi ze względu na nadmierne korzystanie z Internetu,
natomiast 40% młodych ludzi między 11. a 16. rokiem życia czuje się bardziej
sobą, będąc online, niż w kontaktach z ludźmi w realu11. Ten niebezpieczny trend
„odrywania” się pokolenia młodych od świata realnego wybrzmiewa znacząco
w filmie Sala samobójców, a postać Dominika oscyluje pomiędzy niezrealizowaną chęcią życia w realnym świecie a koniecznością ucieczki w świat przeżyć wirtualnych.
Niezależnie od wielu nieprzychylnych recenzji na temat filmu wydaje się, że
Sala samobójców jest w polskim kinie obrazem znaczącym i zdecydowanie można w nim odnaleźć inne poza cyberprzemocą i uzależnieniem wątki, będące nośnikami znaczeń dla pedagogiki. Na pewno powinni go obejrzeć rodzice i wychowawcy, którzy być może nie do końca internalizują świat młodego pokolenia,
nazywanego „generacją Z” czy pokoleniem cyfrowym, znacząco różniącego się
od pokolenia swoich rodziców, dla których ciągle istnieje w świadomości świat
bez nowoczesnych technologii. Rodzice ci potrafią sobie wyobrazić rzeczywistość
pozbawioną poczty elektronicznej, telefonów komórkowych, nowoczesnych
gadżetów czy mediów, które w coraz szerszym stopniu kreują rzeczywistość,
a nie ją opisują. Natomiast młodzi epoki cyfrowej często funkcjonują z powodzeniem w dwóch światach – realnym i wirtualnym. Konflikt pokoleń traktowany w węższym wymiarze konfliktu pomiędzy światem realny a światem wirtualnym niejednokrotnie pojawia się we współczesnych rodzinach, bowiem rodzice
mają problem z multiplikowaniem tych światów. W sposób bardzo adekwatny
ujął to Michał Kilichowski, cytując „metaforę okien” Sherry Turkle. W czasach
młodości naszych rodziców człowiek pragnął poznawać mechanizmy działania
systemów operacyjnych, chciał doświadczać nowości, zagłębiać się, natomiast
współczesna młodzież funkcjonuje „na poziomie okien” wyświetlanych na ekranie komputera. Jednostka jest skłonna pozostawać w wielu oknach jednocześnie,
a życie realne jest tylko jednym z tych „wielu okien” (Kilichowski, 2011: 203).
Świat wirtualny, którego młodzi ludzie są częścią i który sami tworzą, nie ma
przed nimi tajemnic, nowe sprzęty oprogramowania i aplikacje ułatwiają życie
współczesnemu pokoleniu nastolatków. Dorośli, zarówno rodzice, jak i pedago________________
11

Informacje pochodzą ze strony Fundacji FIRST http://www.fundacja-first.com/ z dnia 17.09.2015.
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dzy, którzy tych zmian nie zechcą przynajmniej dostrzec, będą mieli zapewne
utrudniony kontakt z młodzieżą. Film Sala samobójców owe trudności i różnice
pomiędzy światem dorosłych a dorastającą młodzieżą także stara się pokazać.
Z jednej strony młodzi bohaterowie na przerwie z komputerem przeglądają interesujące z ich punktu widzenia filmiki i strony, rozmowa toczy się o tym, co
w sieci. Dominik jako uczestnik, a zarazem ofiara żartu, w którym – wydawałoby
się – uczestniczył, dobrze się bawiąc, w zaskakująco krótkim czasie zostaje shejtowany, zniszczony zostaje jego wizerunek w sieci. Z drugiej zaś strony w domu,
a raczej dookreślając, „ciągle w pracy”, są natomiast rodzice głównego bohatera,
którzy długo nie dostrzegają związku pomiędzy zmianą zachowania Dominika
a jego uczestnictwem w sieci. Państwo Santorscy zostali wykreowani przez reżysera jako osoby należące do grupy rodziców niezainteresowanych uczestnictwem
dziecka w sieci, początkowo w ogóle niedostrzegających zależności pomiędzy
zachowaniem chłopaka a czasem spędzonym przed komputerem. Taka postawa
rodziców zagraża młodemu człowiekowi, bowiem brak kontroli ze strony dorosłych nad treściami, jakie przeglądają oraz zamieszczają w sieci młodzi ludzie,
jest bardzo niebezpieczny. Egzemplifikacją tego jest historia Dominika, który bez
pomocy, wsparcia i zrozumienia ze strony swoich rodziców przedwcześnie i w
tragicznych okolicznościach umiera. Niestety, nie tylko rzeczywistość filmowa
może być przykładem konsekwencji braku odpowiedniej pomocy oraz wsparcia
ze świata dorosłych w przypadku zjawiska cyberprzemocy czy uzależnienia od
komputera. Można tu przywołać chociażby medialną sprawę Amandy Todd
z Vancouver, która na miesiąc przed swoimi 16 urodzinami popełniła samobójstwo, ponieważ ktoś umieścił zdjęcie jej nagiej w Internecie12. W Polsce także
znane są już przypadki prób samobójczych, których motywem były negatywne
wpisy zamieszczone w sieci: 23-latka z Katowic, 14-letni Dominik z Bieżunia, 20-latka z Władysławowa to tylko nieliczne przykłady, które potwierdzają, że zjawisko cyberprzemocy i uwikłania młodzieży w wirtualnej rzeczywistości jest problemem i wyzwaniem edukacyjnym. Warto zatem uświadomić sobie fakt, iż
świat wirtualny jest nieodłącznym oknem na świat realny młodego pokolenia.
Rodzice, pedagodzy i wychowawcy, którzy zinternalizują oba światy, staną się
wsparciem dla młodych ludzi w zachowaniu równowagi pomiędzy rzeczywistością wirtualną a funkcjonowaniem we współczesnym świecie realnym.

________________
12

Ze strony internetowej http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title z dnia 17.09.2015 roku.
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Poszukując kolejnych kontekstów pedagogicznych, nie sposób pominąć faktu, iż film Sala samobójców to także interesujący obraz rodziny. Współczesna
rodzina w tradycyjnym znaczeniu tego słowa przeżywa kryzys, a może swoistą
przemianę? – zadają sobie pytanie socjologowie, pedagodzy, psycholodzy oraz
terapeuci13. Przemiany w strukturze rodziny, jej problemy związane z powierzchownością relacji pomiędzy jej członkami, dostrzegł także reżyser Jan Komasa
i zależało mu, aby w filmie o młodym pokoleniu znalazł się także ten wątek. Towarzyszyła temu przekonaniu pesymistyczna refleksja, którą podzielił się w jednym z wywiadów: „Można mieszkać z kimś pod jednym dachem i nie zauważyć,
że nie wychodził z pokoju przez tydzień, myślę, niestety, że jest to częstsze niż
nam się wydaje14”. Rodzice w Sali samobójców zapracowani „od rana do nocy”,
a nawet „od rana do kolejnego rana”, zdają się nie zauważać piętrzących się problemów w życiu Dominika. Praca zdominowała ich życie. O swoim jednym
dziecku myślą w kategoriach studiów i kariery. Plan ten jednak, niekonsultowany
z Dominikiem, w żaden sposób nie pokrywa się z pragnieniami samego nastolatka. Niezwykle wyraziście została także zarysowana w filmie negatywna postawa
rodziców wobec uzależnienia i choroby syna – wyparcie i niezrozumienie problemów Dominika, brak refleksji nad zmianą w jego zachowaniu oraz ignorowanie wyraźnych sygnałów, które sugerowały, że dzieje się coś złego w jego życiu.
Reżyser starał się uchwycić rozpad więzi w rodzinie Santorskich oraz odrealnione ambicje rodziców nastolatka. Udało się także pokazać państwa Santorskich
jako rodziców nieposiadających kompetencji wychowawczych czy nawet zwykłej
empatii wobec swojego dorastającego syna, co przejawiało się w ich bezradności
i bezsilności.
Obraz stworzony przez Jana Komasę nie tylko przedstawia wybrane problemy rodziny, szczególnie zaznaczając brak prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, ale także obrazuje sytuację, w której konflikty i nieprawidłowe
stosunki między członkami rodziny są przyczyną szukania akceptacji i zrozumienia poza domem rodzinnym (Huget, 2001: 200). Stworzone przez reżysera
postacie mogą stać się źródłem refleksji nie tylko nad kondycją współczesnej
rodziny, ale także inspiracją dla rodziców do oceny własnych postaw wobec dzie________________
13

Pytanie takie stawia sobie w swoich rozważaniach T. Szlendak, analizując i porównując rodziny
tradycyjne i alternatywne modele rodziny. W swoich rozstrzygnięciach jest zorientowany ku przemianom
w funkcjonowaniu współczesnych rodzin. Zob. Szlendak, 2012: 391–396.
14
Wywiad dostępny na stronie internetowej : http://www.empik.com/jan-komasa-zyjemy-wsamobojczych-czasach-wywiady-empikultura,78061,a z dnia 17.09.2015.
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ci czy relacji panujących w ich rodzinie. Wykreowana przez reżysera rodzina
Santorskich obrazuje także ważną tezę wybrzmiewającą w pedagogice społecznej,
które podkreśla, iż sytuacja panująca w domu rodzinnym ma duże znaczenie dla
procesu rozwoju zaburzeń w zachowaniu (Huget, 2001: 200).

Konkluzja
Poczyniona powyżej analiza pedagogicznych znaczeń wybrzmiewających w filmie Sala samobójców wpisuje się w szerszy kontekst rozważań nad współczesną
młodzieżą jako grupą niezwykle intensywnie uwikłaną w świat wirtualnej rzeczywistości, co z jednej strony może wzbogacać doświadczenia jednostek, z drugiej zaś przynosi wiele egzystencjalnych reperkusji, takich jak poczucie izolacji,
anomii oraz niepokoju (Cybal-Michalska, 2014: 82). Sala samobójców Jana Komasy to nie tylko obraz cyberprzemocy i uzależnienia od świata wirtualnego, ale
także, w subiektywnym odczytaniu, jest to film o samotności i zagubieniu
w trudnej rzeczywistości świata współczesnego. Wrażliwość głównego bohatera
przegrywa z brutalnością rówieśników i obojętnością pozbawionych empatii
rodziców.
Sala samobójców jest w polskim kinie obrazem wartościowym, w którym
można odnaleźć wiele sensów i znaczeń nie tylko dla pedagogiki. Warto aby film
ten obejrzeli rodzice, którzy nie zawsze rozumieją świat młodego pokolenia.
Z drugiej zaś strony, jest to obraz ciekawy także dla młodzieży, która, „dryfując”
między światem realnym a wirtualnym, zdaje się nie dostrzegać granicy, a tym
samym nie uświadamiać sobie zagrożeń, jakie niesie za sobą nieunikniony przecież rozwój technologii. Dla pedagogów natomiast jest to interesujący obraz,
będący wstępem do wielokontekstowej dyskusji nad kondycją jednostki, rodziny,
a także pokolenia żyjącego w niełatwym przecież świecie niejednoznaczności,
zmienności i heterogeniczności, który pozostaje źródłem niemalże nieograniczonych możliwości rozwoju jak i przyczyną niepokojów, trudności i dylematów
z którymi jednostka musi się zmierzyć w poszukiwaniu sensu swojego życia.
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Considerations about the role of film in the life of a young person relate
to the functions, which he serves with stress being put on the didactic
targets that it can serve. As an example, three film productions were
presented – two feature films and one documentary (‘Klub Winowajców’, ‘Powiedz prawdę, przecież cię nie biję’, ‘Dziennik.pl’) of which
the main characters are young people and are mostly aimed at young
people. Those propositions can form a starting point for a discussion
with the youth about e.g. itself; the environment in which it lives; relations with others (parents, contemporaries, teachers).

Miejsce filmu w Ŝyciu młodego człowieka
„Film jest zjawiskiem dynamicznym, ciągle przechodzi przemiany. (…) oscyluje
między kreacją i odzwierciedleniem, konstruowaniem i przedstawianiem, widowiskiem a czystą sztuką filmową” (Helman 1968, za: Warmuz-Warmuzińska,
2013: 35). Został on nazwany „powieścią XX wieku”. A sama sztuka filmowa
właściwie od początku jej zaistnienia znajduje się w kręgu zainteresowań pedagogów, wchodząc w zakres wychowania estetycznego poprzez dwie składowe:
„wychowanie do filmu” (zapoznanie odbiorcy między innymi z istotą komuni-
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kacji filmowej i jej konwencjami, klasyką filmową)1 i „wychowanie przez film”
(akcentowanie możliwości wpływu wychowawczego poprzez wykorzystanie tego
medium) (Jakubowski, 2010: 56 i 58–59).
Oglądanie fragmentu produkcji filmowej w celach dydaktycznych może uruchomić, zgodnie z koncepcją Howarda Gardnera, każdy z siedmiu typów inteligencji:
• logiczno-matematyczną (myślenie przyczynowo-skutkowe) – fabuła, zagadki, opowiadana historia;
• lingwistyczną (sprawne operowanie słowem mówionym) – dialogi i monologi bohaterów;
• przestrzenną (orientacja przestrzenna, znaczenie umysłowych modeli
świata przestrzennego: ich tworzenie, modyfikacja i posługiwanie się nimi)
– obrazy, kolory, symbole, miejsca;
• muzyczną (tworzenie układów melodycznych, ich postrzeganie, wrażliwość na tony, brzmienia) – dźwięki, muzyka;
• interpersonalną (rozumienie innych ludzi) – narracja, relacje międzyludzkie, wzajemne koneksje między bohaterami, ich emocje;
• cielesno-kinestetyczną (koordynacja ruchowa, świadomość własnego ciała) – ruch, dynamika filmu;
• intrapsychiczną (zdolność konstruowania dokładnego, zgodnego z rzeczywistością obrazu samego siebie i wykorzystywania go dla skutecznego
działania, wykształcenie poczucia tożsamości) – wskazówki, jakie odnaleźć
można w filmie (ważne z jednostkowego punktu widzenia), identyfikacja
z bohaterami, indywidualny odbiór2.
_______________
1
Obecnie, jak zaznacza I. Bartnicka, sztuka filmowa jest dla widza wyzwaniem. „Proces odbioru
filmu wykraczający poza warstwę fabularną wymaga określonej wiedzy, umiejętności, a także znajomości
kryteriów wartościowania wytworów kultury. Młodzież jako największa grupa odbiorców powinna uczyć
się jego «odczytywania». Pozwoli (…) to nie tylko czerpać przyjemność z rozrywkowego aspektu projekcji filmowych, ale także zauważać walory poznawcze i artystyczne wyświetlanych dzieł”. Temu służyć
mogą rozmaite propozycje pracy z filmem skierowane do dzieci i młodzieży, np. warsztaty filmu animowanego, zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Filmu czy też filmoterapia (kinoterapia), będąca
narzędziem pomocniczym w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, pełniąc jednocześnie funkcje profilaktyczne. Zob. Bartnicka, 2013: 63–65. Uczestnictwo w kulturze, co podkreśla E. Bendyk, wymaga pewnych
kulturowych kompetencji, a zatem odpowiedniego przygotowania. Stąd paradoks: Internet ułatwił dostęp do szeroko rozumianego obszaru kultury, ale nie zwiększył tego uczestnictwa. „Technologia jest
jedynie środkiem”. Bez odpowiedniego wyposażenia w wiedzę, umiejętności i bez świadomości ich
znaczenia odbiór treści nigdy nie będzie satysfakcjonujący. Zob. Bendyk, 2011: 87–88.
2
Typy inteligencji za: Gardner, 2002: 25 i n., Zimbardo, 2004: 565. Odwołanie do kontekstu filmu:
Bałutowski, 2010: 56.
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W trakcie zapoznawania się z treścią filmu szczególnego znaczenia nabierają
między innymi: uwaga (z zaakcentowaniem jej funkcji, czyli selektywności –
wydzielenia jednego z bodźców będącego źródłem stymulacji lub ciągu myśli;
czujności – przejawiającej się „w zdolności do wystąpienia długotrwałego oczekiwania na pojawienie się określonego bodźca)”, percepcja (kategoryzowanie
tego, co postrzegane, zaistnienie szeregu procesów, na przykład identyfikacja
tego, co widz obserwuje na ekranie i klasyfikacja zgodnie z posiadanymi w strukturach poznawczych informacjami, otrzymywanie nowych faktów, nadawanie
sensu oglądanym obrazom, wychodzenie poza dostarczane dane, wnioskowanie
i różne jego postacie), naśladowanie, modelowanie, identyfikacja z bohaterem
filmowym (wpływ filmu na młodego człowieka charakteryzuje się złożonością, na przykład może być: bezpośredni, kumulatywny lub podświadomy),
emocje3 (poprzez które obrazy filmowe – „treść, muzyka, tekst” – oddziałują
na odbiorcę).
Dwugodzinny film (…) to około czterysta ujęć dostarczających dużą ilość informacji. Zostają
one przekazane w uporządkowanej kolejności i w konsekwencji zapamiętane. Podstawowym
nadawcą (…) jest główna postać ekranowa – osoba demonstrująca na wstępie jakiś zamiar,
pragnienie i starająca się je zrealizować. Treści pochodzące od głównego bohatera są pochodną całości jego charakteru: systemu wartości, emocjonalności, poglądów, struktur motywacyjnych, a wreszcie sumienia. Główna postać ekranowa w niektórych sytuacjach staje się wzorcem do naśladowania. Widz, śledząc i przeżywając jej zachowanie, w zakończeniu filmu
zostaje nagrodzony przeżyciem katarktycznym – w konsekwencji zapamiętuje je. (Adamczyk,
2012: 56–82)

Sam odbiór fabuły to przeżycie złożone, gdzie znaczącą rolę odgrywają procesy emocjonalne i intelektualne (Plisiecki, 1993: 6).
Życie ukryte w obrazach, jak określił to Dawid Bałutowski, czyli film w odniesieniu do młodego człowieka jako widza, pełni różnorodne funkcje (Bałutowski, 2010: 9–18):
− może być rozrywką – wówczas jest formą relaksu, sposobem na spędzanie
czasu wolnego, ucieczką od szkolnych i domowych obowiązków, okazją do spotkań z rówieśnikami;
_______________
3

Filmy mogą wpływać na emocje widza nie tylko poprzez dramatyzm wydarzeń, wokół których
oscyluje ich treść, ale również poprzez styl opowiadania, gdzie wykorzystywane są mity, znaki, symbole,
metafory, które powodują, iż oprawa wizualna charakteryzuje się bezpośrednim nawiązaniem do świata
fantastyki i wyraźnie wykracza poza ramy odniesień do świata rzeczywistego. Zob. Konieczna, 2014: 229.
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− może pełnić funkcję „drogowskazu” – w skomplikowanym współczesnym
świecie, który charakteryzuje różnorodność kultury i relacji interpersonalnych.
Te drogowskazy dotyczą wszystkich obszarów życia, na przykład:
• norm i wartości – obrazy filmowe pomagają poznawać skomplikowaną naturę ludzką, przyglądać się dylematom moralnym bohaterów, wyborom,
których są zmuszeni dokonywać, stanowią inspirację do własnych refleksji;
• wiedzy o świecie – choć nie zawsze jest ona zgodna ze stanem faktycznym,
to filmy mogą pobudzać do dalszych poszukiwań i eksploracji poznawczych; ponadto zwracają uwagę na problemy, o których nieczęsto się mówi. „Filmy biograficzne, filmy o głośnych wydarzeniach, zjawiskach kulturowych, filmy, w których bohaterem jest konkretne miejsce albo epoka
bardziej niż ludzie” – wszystkie one pozwalają pielęgnować i rozwijać pasje różnego rodzaju;
• emocji i świata wewnętrznego – umożliwiają porządkowanie, nazywanie
i ujawnianie uczuć, których ludzie doświadczają;
• obrazu siebie – filmy odgrywają rolę w budowanie własnego wizerunku,
przyglądaniu się sobie, co jest szczególnie ważne w przypadku młodzieży
kształtującej swą tożsamość, zadającej sobie pytania: kim jestem? kim chcę
być? Wówczas mogą okazać się niezwykle wartościowe, tłumacząc pewne
zachowania, reakcje, ale również mogą stać się zagrożeniem, propagując
niekorzystne wzorce4;
• modelowania zachowań i kreowania rzeczywistości – zarówno w najbliższym środowisku, jak i w makroprzestrzeni – jeśli mamy do czynienia
z kinem zaangażowanym, społecznym, interwencyjnym.
− może być także obrazem pokolenia – informującym o problemach, dramatach, zagrożeniach, występujących w codziennym życiu danej grupy, jak i jej
pasjach, zainteresowaniach i nawykach.
Jak pokazały badania przeprowadzone przez Zbigniewa Korsaka (Korsak,
2004: 86–95) w 2000 roku wśród uczniów szkoły podstawowej i średniej, dobry
film według nich to taki, który: charakteryzuje się żywą akcją, odznacza się grą
_______________
4

J. Gajda, opisując funkcje kultury, ujmowanej szeroko, czyli: osobowościowotwórczą, określenie
stylu życia, upowszechniania różnorodnych treści, interpersonalną i ludyczną, podkreśla, iż mogą one
służyć kształtowaniu wartości pozytywnych (rozwijanie horyzontów myślowych, zainteresowań, propagowanie odpowiednich wzorców, uczenie się większego zrozumienia ludzi itd.), jak i negatywnych (np.
poprzestawanie na banalnych opiniach, rozbudzanie nierealnych oczekiwań, akcentowanie postaw
egoistycznych, dezinformacja). Zob. Gajda, 2005: 95–97.
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aktorską na odpowiednim poziomie, jest nasycony treściami przygodowymi,
wywołuje silne emocje, ukazuje autentyczny obraz rzeczywistości i jest zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Młodzież chętnie ogląda filmy o swoim pokoleniu, o czym świadczą odpowiedzi na pytanie o produkcje najwyżej cenione
przez respondentów spośród tych, które ostatnio widzieli (uczniowie szkoły podstawowej – Beverly Hills 90210, uczniowie liceum ogólnokształcącego –Miłość
w rytmie rap). Natomiast satysfakcje wynikające z obcowania ze sztuką filmową
odnoszą się przede wszystkim do wartości poznawczych (źródło wiedzy o życiu
i refleksji z tym związanych), wartości rozrywkowej i kompensacyjnej (akcentowana możliwość wkroczenia w krainę marzeń, upodobanie nierzeczywistości
świata), co koresponduje bezpośrednio w wymienionymi wyżej funkcjami filmu.

MłodzieŜ w roli głównego bohatera produkcji filmowej
i w roli odbiorcy tej produkcji – wybrane przykłady
Biorąc pod uwagę niezwykle bogaty repertuar obrazów filmowych, kierowanych
właściwie do każdej kategorii wieku, poruszających różnorodną problematykę
i należących do rozmaitych gatunków, należy stwierdzić, iż wybór jest znaczny,
a istniejące opracowania ułatwiają dobranie odpowiedniej produkcji do sytuacji/grupy/ analizowanego zagadnienia. Ewa Warmuz-Warmuzińska proponuje
listę przebojów filmowych, dzieląc je na kategorie tematyczne: filmy na chandrę
i nie tylko; bohater outsider; filmy o samotności i o byciu w związku; filmy
o wartości rodziny; problemy dotykające nas i społeczeństwo. Autorka podaje
także propozycje filmowe dobrane do wieku widzów: dla najmłodszych (filmy
animowane ujęte w kontekście czterech cyklów tematycznych – spełnianie marzeń, wiara w siebie; wartość rodziny i konflikty rodzinne; inność w bajkach;
przyjaźń), dla młodzieży (problematyka: dorastania, dojrzewania, miłości; odmienności, akceptacji, sensu życia; przeszłości i przyszłości) oraz dorosłych
(w ramach terapii i autoterapii, oscylujące wokół zagadnień: związków i miłości;
rodziny; uzależnień; sensu istnienia, spełniania marzeń i pasji) (Warmuz-Warmuzińska, 2015). W innej publikacji (Warmuz-Warmuzińska, 2013) proponuje scenariusze zajęć z wykorzystaniem dzieł filmowych, katalogując je według specyfiki grupy docelowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) i tematyki (na
przykład odwaga; problemy społeczne; wychowanie i autorytet; choroba; walka
o słuszną sprawę, żałoba) (Warmuz-Warmuzińska, 2015). Ewelina Konieczna
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z kolei analizuje filmy, w których w przestrzeni szkoły ukazane zostały ideologiczne problemy edukacji i wychowania, odwołujące się do kwestii ideologii totalitarnych; obrazów przemocy symbolicznej i strukturalnej; problemów z tożsamością; triady: uczeń – szkoła – rodzina; osoby nauczyciela (Konieczna, 2011).
Odnosząc się do problematyki niniejszego artykułu, uwagę pragnę skoncentrować na trzech wybranych produkcjach filmowych, których bohaterami są
młodzi ludzie i także oni mogą być ich odbiorcami.
Klub Winowajców5 – 1985 rok, scenariusz i reżyseria: John Hugh
Fabuła filmu koncentruje się na sytuacji pięciorga uczniów liceum z USA.
Każda z tych osób jest inna, reprezentuje swój specyficzny styl życia, gamę zachowań wyróżniających ją spośród pozostałych: Andrew – sportowiec, mistrz
zapaśniczy; Claire – gwiazda szkoły, pochodząca z dobrze sytuowanej rodziny,
otrzymująca wszystko, czego sobie zażyczy, ładna, popularna, mająca duże grono
przyjaciół i znajomych; Brian – bardzo dobry uczeń, nieśmiały, spokojny, niepotrafiący wypowiedzieć głośno swojego zdania, schodzący innym z drogi; John –
buntownik, głośny, napastliwy, często agresywny w słowach i czynach, lubiący
prowokować; Allison – outsiderka, ekscentryczka, ciągle sama, zawsze z boku,
czasami wręcz niewidoczna, innym razem zaskakująca reakcjami. Wszyscy oni
mają w ramach kary za przewinienia spędzić sobotę w szkole, pisząc wypracowanie o długości minimum 1000 słów na temat: „Kim jestem?”. Pilnuje ich pedagog
szkolny – postać również nietuzinkowa: nie lubi młodzieży, ma o niej bardzo złe
zdanie, jego postępowanie wychowawcze sprowadza się tylko i wyłącznie do
egzekwowania dyscypliny. Na początku nastolatki podchodzą do siebie nieufnie,
dochodzi do wielu nieporozumień, mocno akcentują charakteryzujące ich różnice. Można powiedzieć, iż toczą między sobą ciche walki (defensywne i ofensywne), jedni – pragnąc zaakcentować własną pozycję, inni – nie chcąc generować
nieporozumień, ze sobą w roli głównej. Jednak w pewnym momencie zaczynają
tworzyć spójną drużynę, mającą wspólnego wroga – nauczyciela. Warto w tym
miejscu przywołać program badawczy, realizowany na obozie letnim dla chłopców, którego autorem był Muzafer Sherif i jego współpracownicy. Chłopców
podzielono na dwie grupy: „Orłów” i „Grzechotników” i bardzo niewiele trzeba
_______________
5

Tytuł oryginalny: The Breakfast Club, muzyka: Keith Forsey, montaż: Dede Allen, produkcja: Ned
Tanen, John Hughes, koprodukcja: Michelle Manning, producenci wykonawczy: Gil Friesen, Andrew
Meyer, wytwórnia: A&M Films/ Channel Productions.
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było, aby stosunki między nimi nabrały charakteru rywalizacji. Zaczęto się zastanawiać, jak wygasić wzajemną wrogość. Badacze próbowali początkowo po prostu nasilić kontakty wśród członków wrogich grup. Ale nie odniosło to rezultatu.
I wówczas zaaranżowali szereg takich sytuacji, w których rywalizacja grup byłaby
dla każdej z nich szkodliwa, natomiast współpraca przynosiła korzyści. Okazało
się, iż wspólny cel łączy (Cialdini, 2004: 164–166), podobnie jak w przypadku
bohaterów filmu.
Po jakimś uczniowie czasie zaczynają rozmawiać, zrzucając „maski”, nie odgrywając ról, co pozwala im odkryć, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż początkowo sądzili. Gdyby nie przytrafiła im się ta sobotnia „przygoda”, wszyscy
funkcjonowaliby w dotychczas definiowanej rzeczywistości, zgodnie z już przypisaną pozycją. Udawaliby, że się nie dostrzegają, bo przecież należą do tak różnych grup w przestrzeni szkolnej i szerzej – życiowej, ale uwolnieni od presji
innych, ukazują prawdziwe „ja”. Każdy z nich czuje się niezrozumiany, na swój
sposób odrzucony przez tych, na których najbardziej mu zależy. Ten zewnętrzny
wizerunek, który prezentują światu, to w dużej mierze gra pozorów, utrudniająca
ukazanie tego, co naprawdę czują. Ostatni kadr filmu to odczytanie przygotowanej przez Briana, w imieniu wszystkich, odpowiedzi na wyznaczone im przez
pedagoga zadanie: „Drogi panie Vernon, pogodziliśmy się, że musieliśmy poświęcić sobotę za to, co zrobiliśmy. Ale jest pan szalony, każąc nam pisać, za
kogo się uważamy. Myśli pan o nas tak, jak chce, używając łatwych określeń
i dogodnych definicji. Ale przekonaliśmy się, że każde z nas ma w sobie mózgowca, sportowca, świra, księżniczkę i przestępcę. Czy to jest odpowiedzią na
pańskie pytanie? Z poważaniem. Klub Winowajców”.
Film traktuje o problemach młodzieży, o specyfice relacji międzyludzkich,
o kontaktach nastolatków z rodzicami (trudnych, albo naznaczonych ogromnymi wymaganiami, albo charakteryzujących się obojętnością czy też pozornym
zainteresowaniem synem/córką lub nawet agresją), także o zrozumieniu, przyjaźni i miłości. Chociaż powstał w latach 80., nie stracił na aktualności. W jednej
z recenzji pojawiło się takie – niezwykle trafne – spostrzeżenie: „Reżyser John
Hughes umiejętnie buduje sympatię do bohaterów, opowiadając z humorem,
często z nutą smutku o rozterkach «już nie dzieci, a jeszcze nie dorosłych». Rozpracowuje psychikę bohaterów, świetnie ich rozumie i wyraźnie staje po ich
stronie” (Irritator, 2015).
Ten film może stanowić bodziec do dyskusji z młodymi ludźmi na temat:
funkcjonowania grup rówieśniczych i ich mechanizmów, znaczenia rodziny i jej
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wpływu (pozytywnego/ negatywnego) na życie nastolatka, istotnych wartości
w okresie adolescencji, dylematów młodzieży, postaw pedagoga.
Powiedz prawdę, przecież cię nie biję6 – premiera 2010 rok, scenariusz i reżyseria: Witold Świętnicki, produkcja autorstwa Akademickiego Klubu Realizatorów Filmowych FOSA, działającego przy Politechnice Wrocławskiej
Jest to przykład filmu traktującego o rodzinie i relacjach w niej panujących,
w tym głównie na linii: rodzice (przede wszystkim matka) – syn, a jednocześnie
skonstruowanego przez młodzież. Reżysera filmu zachwycił pewien blog internetowy – pisał go chłopak, który nie odzywał się do matki, a jedynie zapisywał to
wszystko, co ona do niego mówiła (i taka formuła została zachowana). Jak sam
podkreśla:
Dostrzegłem w tym blogu olbrzymi ładunek humorystyczny, dlatego że zamiast pyskować, jak
chłopak w jego wieku by zrobił, on milczał i jego matka była wypuszczana na taki cienki lód.
Jak nikt jej nie odpowiadał, to ona już sama sobie zaczynała odpowiadać i robiło się to takie
niesamowite, humorystyczne, a z drugiej strony prawdziwe, bo ukazujące tę rodzinę od środka. Taki rodzaj wiwisekcji. (Kotapski, Dyner, 2014: 28)
Nie ma tam właściwie negatywnych bohaterów, bo wszyscy mają swoje racje. Syn – główny
bohater – uchyla się od konfrontacji, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie zrozumieć, że każdy młody człowiek musi się buntować wobec rodziców, żeby być sobą. On wie, że nie może
być sobą w domu, więc jest sobą poza domem. Chodzi na koncerty, nie wraca na noc, przychodzi do domu pod wpływem alkoholu, z kimś się bije, ma swoich przyjaciół i swój świat,
który chce obronić przed matką i ojcem. Matka też ma swoje racje: zwyczajnie boi się o swoje
dziecko. Ten trik, że dziecko się nie odzywa, jest po prostu okrutny. (…) Ona wie, że jest druga strona życia, ta niebezpieczna. (…) I ta linia graniczna jest cienka. (…) Ten film (…) jest
o zestresowanej rodzinie. (Kotapski, Dyner, 2014: 32–34)

Romuald Krężel – odtwórca głównej roli – zapytany: „Co było najtrudniejsze, najłatwiejsze lub najprzyjemniejsze przy realizacji filmu”?, odpowiedział:
„Najtrudniejsze – milczenie. Najłatwiejsze – milczenie. Najprzyjemniejsze –
milczenie” (Kotapski, Dyner, 2014: 73).
Ta produkcja, na pewno zaskakująca, jeśli chodzi o sposób przedstawienia
treści (całkowita cisza ze strony syna i potok słów ze strony matki), może stano_______________
6

Zdjęcia i montaż: Adrian Janisio, światło: Janusz Nawojczyk, muzyka: Mieczysław Jurecki,
udźwiękowienie: Jakub Jęczmionka, kierownictwo produkcji: Sebastian Mieżeń, Agata Szyniec, dźwięk:
Radosław Stachurski, Kamila Opara, scenografia: Agnieszka Kołodziej, Julia Kwietniewska, Katarzyna
Lisiak, Marek Bladowski.

Filmy dla młodzieży i o młodzieży – refleksje pedagogiczne

93

wić podstawę dyskusji na temat: wchodzenia w dorosłość, problemów, konfliktów, a nawet kryzysów z tym związanych, postaw rodziców i ogólnie – relacji
w rodzinie (sposobów komunikowania się ze sobą, życia razem „w jednej przestrzeni fizycznej”, a jednocześnie oddzielnie „w obszarze emocji”), obaw i lęków,
jakie dotykają przedstawicieli każdego pokolenia, jak również samej zaproponowanej narracji.
Dziennik.pl7 – 2004 rok, scenariusz i realizacja: Maria Zmarz-Koczanowicz
Jest to film dokumentalny, przedstawiający sylwetki sześciorga młodych ludzi mieszkających w Polsce. Należą do tej samej grupy wiekowej i to ich łączy.
Bohaterami są: rolnik, wiążący swoją przyszłość z pracą w gospodarstwie, inwestujący w tę działalność, żyjący na takim poziomie jak jego europejscy rówieśnicy; bezrobotny absolwent kierunku handel zagraniczny, intensywnie poszukujący pracy; feministka, z jednej strony nieśmiała, z drugiej – odważna i otwarta;
polityk działający w Partii Zielonych, będący jej rzecznikiem; pisarz – autor powieści antykonsumpcyjnych, niezwykle oryginalny w swym przekazie; ilustratorka, pracującą jako producentka sesji zdjęciowych (znana z popularnego w sieci
bloga). Realizatorka szukała tych osób przez Internet, namówiła je do prowadzenia dzienników. W filmie opowiadają o sobie, tworząc mozaikę młodych mieszkańców Polski, którzy nie mieszczą się w pokoleniowym stereotypie. „Autorka
przygląda się bez zazdrości pierwszemu pokoleniu Polaków, korzystającemu
z wolności”. „Przepaść dziejowa dzieli ich od ich rodziców czy dziadków, ustawionych w kolejki (…)” (Sobolewski, 2009).
Ten dokument może być punktem wyjścia do dyskusji z młodymi ludźmi na
temat różnorodności ich samych jako grupy koncertującej w swych szeregach
osoby charakteryzujące się odmienną sytuacją życiową (i to za sprawą czynników
środowiskowych, i z powodu przekonań wewnętrznych), a zatem może stać się
źródłem rozmów o pokoleniu i jego istocie, jak również o aktualności przedstawionych tam dylematów i problemów (czy coś się zmieniło po tych kilkunastu
latach, jeśli chodzi i pragnienia i obawy osób wkraczających w dorosłość?). Warto, podczas rozmowy z młodzieżą, przywołać również fragment artykułu Waldemara Kuligowskiego, prowokując ją jeszcze do dalszych analiz, odnoszących
_______________
7

Zdjęcia: Andrzej Adamczak, dźwięk: Robert Brudziński, montaż: Grażyna Gradoń, kierownik
produkcji: Krystyna Świeca, producent: Agnieszka Traczewska Studio Largo, Agencja Filmowa dla TVP
i ARTE.
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się do specyfiki pokolenia, wykraczających poza treści stanowiące oś fabuły filmu:
Co bowiem może dzisiaj łączyć młodego człowieka z popegeerowskiej wsi na Pomorzu, gdzie
nie dochodzi żaden autobus, z jego rówieśnikiem, bywalcem kafejek internetowych z Warszawy, Poznania albo Krakowa; co łączy bezrobotnego bez prawa do zasiłku z menadżerem międzynarodowego konsorcjum; jaki wspólny mianownik znaleźć dla rolnika gospodarującego na
5 hektarach ojcowizny i studenta Erasmusa albo dla mieszkańca prowincji, związanego uczuciowo z bohaterami telewizyjnych oper mydlanych, twórcy fabularnych filmów? Nie scala ich
żadne wspólne doświadczenie (bo niby jakie?); nie jednoczy ich wspólne widzenie rzeczywistości (bo nie może); nie łączy ich też poczucie jakiejkolwiek więzi, bo w ogóle nie wiedzą
o swoim istnieniu (a jeśli już wiedzą, to zwykle występują wobec siebie jako wrogowie). (Kuligowski, 2007: 8).

Mnogość obrazów („młodości spełnionej”, „młodości trudnej”, „młodości
radosnej”, „młodości wątpiącej” itd.) pozostawia szerokie spektrum możliwości,
co do podejmowanych wątków.
Trzy wybrane, przedstawione w artykule propozycje produkcji filmowych,
w których znaczącą rolę odgrywa młodzież, to jedynie część oferty, z której można
skorzystać, także w celach dydaktycznych. Młodzi ludzie niezwykle chętnie podejmują wątki zaproponowane w oparciu o obrazy filmowe (ważne, by były one odpowiednio dobrane do wieku i sytuacji). Obecnie, jak podkreśla W. Bobiński, stawiając
dwie naczelne tezy: film w dydaktyce obłaskawia literaturę (jego język „znajduje
drogę do wrażliwości masowego odbiorcę”) oraz kontakt z literaturą pomaga w odbiorze filmu (poprzez jej analizę na przykładzie konkretnych dzieł, która zwraca
uwagę odbiorcy „czytelnika i widza” na umiejętności niezbędne do zrozumienia
wypowiedzi artystycznej) (Bobiński, 2011: 13–14 i n).
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This article is an attempt to show the relationship between the findings
and the scenario film in the results of research conducted by Jacek
Kurzępa and the film Piggies directed by Robert Gliński. This is an
exemplification contribution to the debate on the role of film in education and educational function of the film, which can be an attractive
and effective means of communication.

Wprowadzenie
Film jako dziedzina sztuki pełni szereg funkcji – od typowo rozrywkowej przez
kulturalną aż po informacyjną oraz edukacyjną. Aktualne warunki społeczno-kulturowe oparte na kulturze obrazu sprawiają, iż wizualna forma prezentowania
informacji stała się dominująca. Film, będący dynamiczną sekwencją obrazów,
znakomicie wpisuje się we współczesny trend komunikacji obrazem i wrażliwości na obraz. Zmiany kulturowo-cywilizacyjne sprawiły, iż transmisja informacji
powinna przybierać formę atrakcyjną dla odbiorcy. Bez wątpienia taką jest forma
wizualna, multisensoryczna. Niniejsze kryteria wypełnia z pewnością film.
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W związku z tym stanowić on może skuteczny środek przekazu rzetelnych informacji, między innymi w edukacji.
Analiza zagadnień pedagogicznych w obrazach filmowych opiera się często
na fragmentarycznych wycinkach danego problemu. Najczęściej zmuszani jesteśmy doszukiwać się rzetelnych wątków pedagogicznych w fabule filmu. W tym
wymiarze film staje się jedynie punktem wyjścia do dyskusji pedagogicznych,
bowiem dotyka on problemu zbyt płytko, ogólnie, mało rzetelnie. Rzecz jasna
wynika to z faktu, iż skierowany jest do masowego odbiorcy, który niekoniecznie
dysponuje szczegółową wiedzą pedagogiczną.
Jednym z obszarów edukacji, który rzadko „chodzi w parze” z filmem, jest
prezentacja wyników badań naukowych. Bywa tak, że film stanowi inspirację do
podjęcia badań naukowych w celu weryfikacji hipotez, jakie podsuwa nam scenariusz filmu. Z kolei nieczęsto spotykamy się z sytuacją odwrotną, mianowicie
taką, kiedy scenariusz filmowy obrazuje wyniki badań naukowych. Wówczas
mamy do czynienia z drogą od badań naukowych do scenariusza filmowego,
a nie odwrotnie.
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania związku pomiędzy wynikami badań
a scenariuszem filmowym na przykładzie wyników badań prowadzonych przez
Jacka Kurzępę oraz filmu Świnki w reżyserii Roberta Glińskiego. Egzemplifikacja
ta stanowi przyczynek do rozważań nad rolą filmu w edukacji oraz funkcją edukacyjną filmu, który może być atrakcyjnym i skutecznym środkiem przekazu
informacji.

Świnki jako egzemplifikacja filmu powiązanego
z wynikami badań naukowych
Egzemplifikacją filmu inspirowanego wynikami konkretnych badań naukowych
jest obraz Świnki w reżyserii Roberta Glińskiego, rok produkcji 2009. Jest to historia szesnastoletniego Tomka, mieszkańca małego miasteczka na pograniczu
polsko-niemieckim, który pod wpływem różnorodnych czynników przeszedł
swoistą metamorfozę od chłopca ambitnego, nad wyraz dojrzałego, a jednocześnie bezgranicznie, dziecięco ufnego, po bezwzględną, pewną siebie i zdeterminowaną osobę świadczącą usługi homoseksualne starszym niemieckim klientom,
jak również pośrednika pomiędzy „pracodawcą” a „pracobiorcą”.
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Film w niesamowicie obrazowy, bardzo czytelny sposób ukazuje specyfikę terenu pogranicza polsko-niemieckiego, proceder prostytucji nieletnich i funkcjonowanie grup zajmujących się tym „biznesem”, oraz przede wszystkim różnorodność czynników środowiskowych mających wpływ na losy głównego bohatera.
Ukazane są szczegółowo sylwetki członków rodziny Tomka oraz relacje rodzinne,
a także wpływ znaczących osób, takich jak: ksiądz, nauczyciel języka niemieckiego, jak również rówieśników, którzy poprzez swoje postawy sprawiają, iż Tomek
decyduje się na wkroczenie w ten ciemny świat prostytucji. Obraz Roberta Glińskiego uświadamia odbiorcy, iż wpływ na losy człowieka ma zarówno czasoprzestrzeń, w której egzystuje, przypadek, jak też przede wszystkim splot, nagromadzenie wielu, nawet drobnych czynników, które skomasowane prowadzą do
eskalacji problemu.
Fabuła obrazu Świnki wykracza poza fikcję filmową, ponieważ podstawą do
napisania scenariusza były osobiste obserwacje współscenarzystki Joanny Didik,
która pochodzi z terenu pogranicza, konkretnie z Gubina. Jak napisano:
Didik bardzo dobrze zna realia pogranicza. W scenariuszu pisała o swoich kolegach i koleżankach z klasy. „I to, co opisała, dlatego ma taki duży potencjał prawdy, bo opisała, to, co widziała” – mówi Robert Gliński. (Coellen, 2010)

Poprzez nawiązanie do realnych zjawisk film Świnki zaliczany jest do gatunku paradokumentalnego, który polega na tym, iż fabuła przedstawia autentyczne
wydarzenia, akcja rozgrywa się w rzeczywistym środowisku, którego dotyczy
dane zjawisko, natomiast osnowa scenariusza stanowi interpretację owych wydarzeń przez scenarzystę i reżysera.
Omawiany film mocno skupia się na sferze emocjonalnej bohaterów, przez
co widz może łatwiej dokonać analizy i interpretacji przedstawianych zjawisk.
Pomimo zachowania subtelności w prezentacji tak kontrowersyjnego tematu,
jakim jest prostytucja nieletnich, wiele scen jest bardzo bulwersujących, przepełnionych emocjonalnością, co sprawia, iż film zmusza do refleksji, wypełniając
w ten sposób funkcję edukacyjną. Obraz Roberta Glińskiego jest nieskomplikowany, prosty do interpretacji, głównie ze względu na uproszczenie wątków, powtarzanie istotnych kwestii, dbanie o szczegóły i symbole. Wielu krytyków filmowych podkreśla, iż film traci na wiarygodności ze względu na liczne
uproszczenia scenariuszowe i oczywisty przebieg fabuły. Ten zarzut stanowić
może wręcz atut filmu, ponieważ historia filmowa opowiedziana w takim kształ-
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cie jest dla odbiorcy bardziej zrozumiała, ułatwia przekaz informacji na temat
prostytucji nieletnich. Jak czytamy w jednej z recenzji:
Świnki to niełatwy film. Szokuje, zmusza do refleksji, nikogo nie pozostawia obojętnym. Nie
wiemy, czy współczuć, kibicować, czy może potępiać bohatera. Nic tu nie jest proste, jasne.
Przedstawiony świat jest odrażający, odrzuca. Całe szczęście to tylko film… Ale czy na pewno?
(Idczak, 2011)

To skłaniające do refleksji pytanie stanowi zachętę do analiz zjawisk ukazanych w filmie i weryfikacji rzetelności przedstawionych informacji, co było założeniem filmu. Okazuje się, iż fabuła wykracza poza fikcję filmową, bowiem u jej
podłoża leżą rzeczywiste sytuacje mające miejsce na pograniczu polsko-niemieckim.
Prostytucja nieletnich w filmie Świnki nie została ujęta wąskotorowo w wymiarze jednostkowej historii rodzinnej, natomiast osadzona jest na kanwie
przemian kulturowo-cywilizacyjnych, co czyni ten obraz wielowątkowym studium nad zaistniałymi wpływami zglobalizowanej rzeczywistości. Jak wyjaśnił
reżyser: „To nie jest wyłącznie film o prostytucji nieletnich, tylko jest to film
o tym, że świat się zmienił, zmieniły się wartości i że my sobie nie zdajemy z tego
sprawy” (Gliński, 2012). Film podejmuje wątki dotyczące atrybutów globalizującego się świata, takich jak: konsumpcyjny styl życia, seksualizacja społeczeństwa,
osłabienie relacji międzyludzkich, zmniejszenie roli rodziny, agresja wśród rówieśników. Wymienione kwestie stanowią jeden z czynników sprawiających, iż
prostytucja nieletnich jest, niestety, zjawiskiem coraz powszechniejszym. Współczesne warunki społeczno-kulturowe, oparte na etosie ciała, seksualności, sukcesu, natychmiastowości, są istotnym czynnikiem ryzyka, dlatego też proceder
prostytucji nieletnich należy analizować globalnie, z uwzględnieniem kontekstu
cywilizacyjnego, co zostało poczynione w filmie. Również Jacek Kurzępa zwraca
uwagę na tę kwestię. Jak pisze:
Współcześnie start życiowy młodzieży jest bardzo trudny i niebezpieczny. Wynika to między
innymi z wielości oferty, jaką nowoczesne społeczeństwo serwuje młodemu człowiekowi. Jego
obawy rodzą się na bazie niepokoju o to, czy wybór, którego dokonał, jest właściwy, poprawny, najlepszy z możliwych. Ujawniają się lęki społeczne wynikające ze świadomości różnych
możliwości wyborów przy jednoczesnej nieumiejętności przewidywania ich konsekwencji.
(Kurzępa, 2005: 204)

Owa specyfika aktualnych realiów społeczno-kulturowych nie pozostaje bez
wpływu na jakość relacji interpersonalnych oraz kondycję moralno-obyczajową
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jednostek. Dynamika zmian kulturowo-cywilizacyjnych generuje ukierunkowanie na relatywizm moralny, rozluźnienie tradycyjnych zasad obyczajowych, co
sprawia, iż następuje większa tolerancja wobec prostytucji.
Kolejne znaczące czynniki mające wpływ na rozwój sytuacji życiowej jednostki to okoliczności geopolityczne i środowisko lokalne, których specyfika
rzutuje na postawy jednostkowe. Film oraz wyniki badań naukowych analizowane w niniejszym artykule dotyczą szczególnie charakterystycznego terenu, jakim
jest pogranicze polsko-niemieckie, które ma szereg cech immanentnych zarówno
ze względu na transgraniczność w wymiarze ogólnym (specyfika pogranicza), jak
również szczegółowym (specyfika pogranicza polsko-niemieckiego). Jak podaje
definicja „internetowa”, pograniczem nazwać można „obszar położony blisko
granicy oddzielającej terytoria różniące się pod pewnymi cechami” (Pogranicze,
www.wikipedia.pl, dostęp: 5.08.2015). Zatem pogranicze znamionuje sytuację
przenikania odmiennych jakościowo właściwości danych kultur, świadomości
różnorodności owych właściwości przy jednoczesnej łatwej dostępności, ale też
niedostępności zarazem, co powoduje poczucie zagubienia i frustracji. Pogranicze w sensie terytorialnym prowadzi do pogranicza w sensie psychologicznym –
bycia pomiędzy dwoma skrajnie odmiennymi warunkami społecznymi, które
wyzwala dążenie do osiągnięcia tego, co kuszące po drugiej stronie granicy.
W ten oto sposób miejsce zamieszkania jednostki, jej otoczenie lokalne jest poniekąd determinantą jej losów, postaw życiowych. Charakterystyki pogranicza
uwypuklają się w obliczu zglobalizowanej rzeczywistości opartej na zmianie.
Współczesne realia społeczno-kulturowe sprawiają, iż jednostka ma trudność
z ukształtowaniem własnej tożsamości, „ustaleniem siebie” z bogatego wachlarza
możliwości, jakie podpowiada jej świat zewnętrzny. Taka sytuacja intensyfikuje
się na terenie pogranicza ze względu na zwielokrotnienie i różnorodność czynników płynących z dwóch kultur. Obszar pogranicza to jest to
miejsce zwielokrotnionych kontaktów interspołecznych, transkulturowych, gospodarczych, ekonomicznych, które dokonują się na obszarach przygranicznych. Kontakty te zostały wyodrębnione ze względów administracyjnych, społecznych lub kulturowych. Na pograniczu zachodzą
rozmaite styczności odmiennych etnicznie, narodowo i religijnie grup i społeczności. Dochodzi
także do ujawnienia się różnych strategii wobec odmienności (odmienności rozumianych w szerokim sensie – kulturowym, aksjologicznym, etnograficznym). W związku ze wzmożonym ruchem ludności przez nowych przybyszów są przynoszone odmienne wzorce zachowań i odniesień normatywnych. Zmusza to mieszkających tu ludzi do przyjęcia określonej postawy wobec
impaktu kulturowego: respektowania starych zasad i obyczajów, modyfikowania ich bądź unieważniania, a co za tym idzie – zastępowania nowymi. (Kurzępa, 2007a: 6)
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Poprzez powszechność zjawisk ryzykownych, niezgodnych z prawem, mogą
one przeistoczyć się w zachowania akceptowane, zgodnie z kryterium statystycznym definiowania normy, mówiącym o tym, iż normą jest to, co akceptuje większość społeczności. Dlatego też na obszarze pogranicza występuje tak duża powszechność i tolerancja wobec takich procederów jak kradzież czy prostytucja.
Należy podkreślić, iż w przypadku zachowań ryzykownych młodzieży czynniki środowiskowe są potęgowane przez charakter współczesnych warunków
społeczno-kulturowych oraz specyfikę okresu dorastania, kiedy to głównym
zadaniem rozwojowym jest kształtowanie tożsamości. Jak pisze Jacek Kurzępa:
kształtowanie się tożsamości na pograniczu jest więc jej zwielokrotnieniem przez sąsiedztwo
z wieloma odmiennościami. Współczesny dylemat jej kształtowania się wynika w dużym
stopniu z płynnej nowoczesności, w jakiej żyjemy. Jednostka toczy nieustannie dialog z samą
sobą, odnoszący się do autoidentyfikacji, samookreślenia rozpinającego się między „ja”
a „my”. Pograniczność zwielokrotnia kategorię „my”, dając jednostce szanse eksperymentowania z rozmaitymi rolami, doświadczania wspólnoty w głęboko zróżnicowanym kulturowo,
aksjologicznie, ekonomicznie towarzystwie. (Kurzępa, 2007a: 14)

Te kwestie sprawiają, iż na obszarze pogranicza zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań ryzykownych wśród młodzieży, w tym również
prostytucji.
Ukazane w filmie zjawisko przygranicznej prostytucji nieletnich zostało
szczegółowo opisane i zbadane przez socjologa Jacka Kurzępę, który prowadził
konsultację merytoryczną scenariusza. Ze względu na niniejsze powiązania można wysnuć wniosek, iż obraz Świnki Roberta Glińskiego jest filmową interpretacją, fikcyjnym studium przypadku opartym na doniesieniach naukowo-badawczych na temat prostytucji nieletnich. Stanowi on zatem doskonałe źródło
wiedzy dotyczącej niniejszych zagadnień, bowiem dzięki konsultacji socjologicznej filmu jest ona rzetelna i wiarygodna.

Naukowe inspiracje scenariusza filmu Świnki,
czyli o wynikach badań empirycznych Jacka Kurzępy
Jak już zostało nadmienione, znaczącym źródłem scenariusza filmu były wyniki
badań naukowych Jacka Kurzępy na temat prostytucji nieletnich na pograniczu
polsko-niemieckim opublikowanych w książce Młodzież pogranicza – Świnki,
czyli o prostytucji nieletnich. Autor prowadził dwuplanowe badania młodzieży
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oparte na doborze celowym próby, dotyczące prostytucji nieletnich. Wnikliwy
badacz pogranicza w pierwszej części badał 158 prostytuujących się dziewcząt
i chłopców. Jak pisze autor:
Podstawową metodą w odniesieniu do badań samej prostytuującej się młodzieży była obserwacja uczestnicząca oraz równoległy do niej wywiad nieskategoryzowany, w pierwszej fazie
badań w obu wypadkach niejawne, z czasem pozyskując zaufanie i bezpieczne kontakty w środowisku otwarte i jawne. (Kurzępa, 2005: 63)

Warto podkreślić, iż badacz nawiązywał kontakty z osobami prostytuującymi
się w ich środowisku, w miejscach, w których przebywają. Kurzępa prowadził
dziennik obserwacji oraz formularz obserwacji dziennej. W celu wzmocnienia
oraz weryfikacji materiału badawczego podjęta została również analiza dokumentacji i materiałów źródłowych instytucji zajmujących się problematyką prostytucji nieletnich. Ponadto Jacek Kurzępa przeprowadził badanie opinii 644
rówieśników osób prostytuujących się (w wieku 15–23 lata) na temat zjawiska
prostytucji oraz innych negatywnych form zarobkowania młodzieży na pograniczu. Niniejsza krótka charakterystyka warsztatu badawczego Jacka Kurzępy
wskazuje na rzetelność i wiarygodność poczynionych badań.
Scenariusz filmu Świnki był konsultowany z Jackiem Kurzępą, który czuwał
nad wiarygodnością obrazu filmowego z materiałem badawczym. Dbał on nie
tylko o ukazanie w filmie specyfiki pogranicza oraz procederu prostytucji w wymiarze jednostkowym jako studium przypadku oraz ogólnym jako świata biznesu, jak również o szczegóły, takie jak język, gesty, mowa ciała.
Sam tytuł filmu Świnki to określenie zaczerpnięte z wyników badań Jacka
Kurzępy, oznaczające dziewczyny należące do grupy młodocianych prostytutek.
W filmie odnajdziemy więcej określeń na osoby prostytuujące się, które zależą
od kariery i stopnia doświadczenia. Określenia używane w filmie Świnki, ukazujące ścieżki kariery prostytuującej się młodzieży, takie jak: książę, bycie z patronem, dżonty, są autorstwa Jacka Kurzępy, który inspirował się bezpośrednim
kontaktem z prostytuującą się młodzieżą (zob. Kurzępa, 2005: 166–172).
Chcąc ukazać powiązania pomiędzy wynikami badań Jacka Kurzępy a filmem Roberta Glińskiego, odwołam się do przedstawienia początku „kariery
prostytucji” głównego bohatera filmu. Otóż, Tomek przypadkowo został świadkiem świadczenia usług seksualnych przez jego starszego kolegę. Jak pisze Jacek
Kurzępa:
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klasyczna droga młodego chłopaka prostytuującego się homoseksualnie zaczyna się w toalecie.
(…) Znając już miejsca, gdzie czekają potencjalni klienci, pozostaje tylko przełamać opory
wewnętrzne, ustalić cenę i zacząć zarabiać. Pomocnymi w tym przełamywaniu oporów stają
się rówieśnicy, lecz i też nieco starsi koledzy, których jako pierwszych stara się inicjujący
w procederze chłopak namierzyć. (Kurzępa, 2005: 170)

Zjawisko to zostało nazwane przez autora karierą „karuzeli szaletu”. Niniejszy przykład jeszcze raz podkreśla związki filmu z wynikami badań.
W filmie również ukazana została specyficzna symboliczna mowa ciała z którą zapoznał się Jacek Kurzępa podczas prowadzenia wywiadów z osobami prostytuującymi się.
Często w potocznym wyobrażeniu na temat zjawiska prostytucji funkcjonuje
pogląd, iż jest to proceder polegający na samodzielnym, indywidualnym i bezpośrednim kontakcie osób prostytuujących się oraz klientów, niepowiązanych
z grupą zajmującą się tego typu interesami. Jak wynika z badań, co zostało również ukazane w filmie Roberta Glińskiego, zjawisko prostytucji nieletnich opiera
się na funkcjonowaniu zorganizowanych grup zajmujących się pośrednictwem
pomiędzy klientem a prostytuującą się osobą. Panują w nich sztywne reguły zachowania, jasno określone role, ustalona hierarchia, przez co takie grupy przestępcze charakteryzują się wysokim poziomem agresji i przemocy wobec innych.
Utrudnia to znacznie uwolnienie się od tego typu kontaktów. Niniejsze kwestie
zostały również zobrazowane w filmie Świnki.

Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania, chciałabym jeszcze raz podkreślić, iż film
Świnki Roberta Glińskiego jest mocno osadzony w rzeczywistości, ponieważ
u jego podstaw tkwią obserwacje scenarzystki Joanny Didik oraz wyniki badań
Jacka Kurzępy, oparte na obserwacji uczestniczącej i wywiadach. Zatem film
stanowi niejako relację z wyników badań, jest zobrazowaniem historii pewnego
przypadku, najbardziej typowego, wynikającego z badań. Ze względu na niniejsze kwestie film pełni funkcję edukacyjną, przekazuje rzetelne i wiarygodne informacje oparte na wynikach badań. Można zatem powiedzieć, iż za pośrednictwem filmu Świnki przekazywane są treści zawarte w wynikach badań Jacka
Kurzępy na temat prostytucji nieletnich. Obraz Roberta Glińskiego stanowi
atrakcyjną metodę dydaktyczną wprowadzenia w dyskusję na temat prostytucji
nieletnich w oparciu o doniesienia badawcze Jacka Kurzępy.
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Warto podkreślić, iż nawiązania do wyników badań naukowych odnajdziemy również w innych obrazach filmowych podejmujących kwestie istotne społecznie dotyczących zagrożeń seksualności młodzieży opisanych przez Jacka
Kurzępę. Stanowić one mogą punkt wyjścia do analiz naukowych w trakcie procesu dydaktycznego. Jako przykład można podać film Juma w reżyserii Piotra
Mularuka oraz badania naukowe Jacka Kurzępy na temat procederu kradzieży
na pograniczu polsko-niemieckim (zob. Kurzępa, 1998). Również film Galerianki w reżyserii Katarzyny Rosłaniec zawiera nawiązania do wyników badań Jacka
Kurzępy opisanych w książce Zagrożona niewinność: zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży (zob. Kurzępa, 2007b).
Ukazana w niniejszym artykule egzemplifikacja powiązań filmu z wynikami
badań naukowych miała na celu podkreślenie faktu, iż film stanowić może
świetne wprowadzenie do analizy wyników badań, daje możliwość przełożenia
danych empirycznych na jednostkową historię opowiedzianą w filmie, stąd tytuł
artykułu: Wyniki badań naukowych a scenariusz filmowy, czyli od danych empirycznych do fabuły filmu.
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The presented article is aimed at reflecting usage of mediation as a form
of international conflicts settlement and at revealing its factors, at the
example of the case of conflict in Abkhazia, Georgia.
The article is a hypothesis on to what extend international or regional
organizations act as effective mediators during mediation process.
Attempt of conflict regulation and work of the mediation platform
created after Russian-Georgian war are discussed.
The theory discussing main variables for evaluating international mediation represented in mediation literature have been used for evaluating
mediation factors. The article shows the level of mediation effectiveness
in international conflicts, when it is not clear which are the conflicting
sides; it shows that when there is an influential country, considering its
capabilities, it has enough power to act as effective mediator, only in
case if it does not have direct interest in the conflict.
We have concluded that mediation can be effective only when it is
clear which the conflicting sides are. It is considered that international
organizations cannot be effective in conflict resolution when a conflict
is in cold phase.

Mediacja jako metoda rozwiązywania
konfliktów międzynarodowych
W literaturze naukowej problematykę mediacji cechuje wielość perspektyw teoretycznych, w których jest ujmowana. Mediacja jest

108

MEGI BIBILURI

metodą rozwiązywania konfliktów, polegającą na zwróceniu się przez strony o pomoc lub akceptację, przyjęcie propozycji pomocy przygotowanej przez arbitra, grupę, państwo bądź organizację celem uniknięcia przemocy przy uregulowaniu konfliktu. (Bercovitch, Anagnoson,
Wille, 1991: 7–17)

Współcześnie mediacja jest szeroko stosowanym narzędziem regulowania
konfliktów międzynarodowych. Trzeba jednak stwierdzić, że nie jest to praktyka
nowa. Rozwiązywanie sporów z pomocą osób trzecich jako metoda regulowania
różnego rodzaju konfliktów ma bogatą historię w zachodniej kulturze (Gulliver,
1979). Badania empiryczne potwierdzają, iż różne formy dobrowolnego wkroczenia pośredników do konfliktów o charakterze międzynarodowym od 1945
roku występują aż w 75% przypadków (Bercovitch, Fretter, 2004). W XXI wieku
zaangażowanie osób trzecich, jako metoda mediacji podczas konfliktów międzynarodowych, jest powszechnie przyjęta i praktykowane. Przy sukcesywnym zastosowaniu mediacji można spodziewać się pozytywnych rezultatów w postaci
nawiązania stosunków dyplomatycznych, zawieszenia broni podczas trwania
konfliktów zbrojnych, wstrzymania działań wojennych, podpisania umowy pokojowej oraz, w najlepszym wypadku, całkowitego rozwiązania konfliktu. Z mediacji, jako formy rozwiązywania konfliktów międzynarodowych korzysta się
wtedy, gdy: a) konflikt rozciąga się w czasie i jest kompleksowy, b) próby rozwiązania konfliktu przez dwie przeciwne strony zostały wyczerpane, c) żadna ze
stron nie ma intencji ponieść dodatkowych strat finansowych w celu przeprowadzenia eskalacji konfliktu, d) obie strony pozytywnie rozpatrują wyjście z konfliktowej sytuacji poprzez pośredni albo bezpośredni dialog (Bercovitch, 1984).
Główną zasadą mediacji jest dobrowolność – strony muszą wyrazić zgodę na
udział w tym procesie, w którym dyskusję prowadzi i kontroluje podmiot trzeci
– mediator (Zartman, Touval, 1996: 445–462). Mówiąc inaczej, mediacja to
pewna forma interwencji trzeciej osoby w konflikt. Główną ideą jest kontynuacja
dyskusji, która stanęła w martwym punkcie. W ramach mediacji w konflikt ingeruje zaakceptowany przez obie strony pośrednik w celu kontrolowania negocjacji
oraz zmiany ich kierunku, co ma spowodować wyjście z ewentualnego impasu.
Mediator nie ma prawa do podejmowania decyzji, stara się natomiast, aby strony
same doszły do wspólnego, optymalnego rozwiązania problemu. Proces mediacji
może przebiegać w sposób bardzo pasywny (na przykład wymiana informacji)
albo bardzo aktywny (na przykład wywieranie wpływu na przeciwne strony).
Przy rozwiązywaniu konkretnego konfliktu forma, strategia oraz natura mediacji
zależą między innymi od rodzaju problemu, różnic kulturowych oraz innych
czynników kontekstualnych (Bercovitch, Anagnoson, Wille, 1991: 7–17).
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W wymiarze międzynarodowym państwa często nie mają wystarczającej elastyczności, szczególnie politycznej, aby uregulować konflikt zbrojny. W związku
z tym powszechne jest, iż organizacje międzynarodowe angażują się w rozwiązanie danego konfliktu międzynarodowego między innymi pomiędzy państwami
lub w sytuacji wojny domowej w danym państwie. Najczęściej ważną rolę w rozwiązaniu konfliktu odgrywają organizacje dwóch rodzajów o charakterze globalnym oraz regionalnym.
Wśród organizacji międzynarodowych na poziomie światowym najbardziej
aktywna w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Artykuł 33 Karty Narodów Zjednoczonych jest poświęcony problemowi rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy:
„Strony w sporze, którego dalsze trwanie może zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będą przede wszystkim dążyć do jego załatwienia w drodze rokowań,
badań, pośrednictwa, koncyliacji, rozjemstwa, rozstrzygnięcia sądowego, odwołania się do organów lub układów regionalnych, albo w drodze innych środków pokojowych według własnego wyboru. Rada Bezpieczeństwa, o ile uzna to za konieczne, wezwie strony do uregulowania sporu takimi środkami”. W pozimnowojennym okresie, kiedy w różnych częściach świata
wybuchały wojny domowe czy konflikty etniczne, ONZ było jedynym podmiotem mającym
zdolność do samodzielnego uregulowania konfliktów. (Bercovitch, Gartner, 2006: 329–354)

Określenie „operacje pokojowe” weszło do międzynarodowego języka dyplomacji i polityki dopiero w lutym 1966 roku, gdy Zgromadzenie Ogólne ONZ
utworzyło Komitet ds. Operacji Pokojowych, przekształcony później w Departament Operacji Pokojowych (Department of Peace Keeping Operations – DPKO).
„Agenda dla pokoju”, ogłoszona w 1992 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ
Boutrosa Boutrosa Ghaliego1, poddaje ocenie dotychczasowe wysiłki
w dziedzinie misji pokojowych i jednocześnie, uwzględniając nowe wyzwania
polityczno-militarne w świecie, wprowadza pojęcie „operacja pokojowa” (peacekeeping operation). Termin ten oznacza wprowadzenie agend ONZ w dany
rejon świata (za zgodą wszystkich zainteresowanych stron), co wiąże się zazwyczaj z zaangażowaniem wojskowego i (lub) policyjnego, a często także cywilnego
personelu ONZ. Ogólna definicja operacji pokojowych nie została zapisana
w Karcie Narodów Zjednoczonych i nigdy dotąd nie została oficjalnie przez
ONZ przyjęta. Powodem tego było przede wszystkim ich doraźne zastosowanie
w warunkach konkretnych konfliktów, w wyniku czego przybierały one rozmaite
formy. W praktyce pierwszych lat ich funkcjonowania w ONZ nieoficjalnie defi_______________
1

Sekretarz Generalny ONZ – Boutros Ghali 1992 r. Szerzej: Evans, 1994: 11–12.
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niowano je jako „operacje z udziałem personelu wojskowego, jednak bez zastosowania siły, podejmowane przez Narody Zjednoczone w celu pomocy w utrzymaniu lub przywróceniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w rejonach
konfliktu2”.
Kolejna „Agenda dla pokoju”, wydana w 1995 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Butros-Ghaliego, zawierała wyzwania stojące przed ONZ w przyszłości oraz podkreślała znaczenie dyplomacji prewencyjnej, misji pokojowych oraz
budowania pokoju jako najważniejsze priorytety w postkonfliktowym okresie3.
Sekretarz Generalny ONZ oraz przedstawicielstwa państw podejmują prace
w imieniu globalnej organizacji i mają większy potencjał legislacyjny oraz szersze
zasoby niż organizacje regionalne, aczkolwiek bezpośrednia czy pośrednia pomoc ze strony państw członkowskich i ich wkład na rzecz pokoju i bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych elementów efektywności organizacji. Należy
dodać, że Sekretarz Generalny i jego zespół są zmuszeni pracować pod wielką
presją ze strony państw członkowskich podczas prób uregulowania różnego rodzaju problemów, na przykład wtedy, kiedy jedno z państw członkowskich znajduje się w stanie wojny czy konfliktu zbrojnego albo kiedy trzecia strona (podmiot zewnętrzny) interweniuje w rozwiązanie danej sprawy. Głównym celem
ONZ jest nie tylko doprowadzenie do zawieszenia broni, ale również starania
o zlikwidowanie przyczyn powodujących konflikt i pogodzenie między sobą
przeciwnych stron.
Od 2006 roku w ramach Działu Spraw Politycznych działa usługa wsparcia
mediacyjnego, która koncentruje się na trzech kierunkach: a) techniczne oraz
operacyjne wsparcie procesów mediacyjnych, b) wzmocnienie umiejętności mediacyjnych ONZ, jego partnerów oraz stron konfliktu, c) zebranie spraw mediacyjnych oraz doświadczenia osób pracujących w tej dziedzinie w celu jej udoskonalenia oraz pogłębienia.
Omawiana organizacja ma duży potencjał do poszerzenia instrumentarium
mediacji, co potwierdza zaangażowanie ONZ w toczące się konflikty zbrojne
w różnych częściach świata. ONZ ma duże zasoby, niedostępne dla większości
innych mediatorów, między innymi międzynarodowe fora, wykwalifikowany
personel oraz możliwość mobilizacji światowego konsensusu.
Ważną rolę w rozwiązaniu konfliktów odgrywają również organizacje regionalne. Stanowią one formę współpracy państw w regionie. Mają za zadanie za_______________
2
3

Peacekeeping operation, http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/
Agenda na rzecz Pokoju, 1995, http://www.un.org/documents/ga/docs/50/plenary/a50-60.htm
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pewnienie pokoju i bezpieczeństwa, a także rozwój współpracy gospodarczej
i kulturalnej w regionie. Takie organizacje jak: Unia Afrykańska, Organizacja
Państw Ameryki (OAS), Liga Państw Arabskich, także Unia Europejska (UE),
nie są ujęte w tradycyjnej definicji mediacji międzynarodowej, ale często stosują
mediację oraz negocjacje pokojowe jako sposób uregulowania większości konfliktów, co implikuje, iż uregulowanie większości konfliktów odbywa się przede
wszystkim na poziome regionalnym, między państwami sąsiednimi. Organizacje
regionalne, pośrednicząc, mają pewną przewagę, która polega na tym, że lepiej
znają strony konfliktu; rozumieją uwarunkowania konfliktu, mogą w dużej mierze wpływać na przeciwne strony konfliktu. Takie organizacje jak Unia Europejska
oraz Europejska Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
dbają przede wszystkim o budowanie i ustanawianie pokoju oraz rozwiązanie
konfliktu. Priorytety te stanowią główny komponent ich struktury. Nawet nie
posiadając tak szerokich zasobów jak ONZ, każda z takich organizacji jest zaangażowana w procesy pokojowe na całym świecie. Jako przykład można wspomnieć starania UE na rzecz budowania pokoju nie tylko na kontynencie europejskim, ale również w krajach sąsiednich oraz nawet w misjach afrykańskich. Misje
Unii Afrykańskiej były przeprowadzane w Somali, a pokojowe misje OAS w państwach Ameryki Południowej.

Mediacja – przykład rozwiązywania konfliktu w Gruzji
W przypadkach, gdy organizacje międzynarodowe i regionalne łączą siły w procesie mediacji w celu zlikwidowania konkretnego konfliktu, łączą również swoje
doświadczenia, zróżnicowania kulturowe oraz inne cechy państw członkowskich.
Jako przykład można przytoczyć wysiłki ONZ w celu rozwiązania wewnętrznego
konfliktu w Gruzji. Upadek Związku Radzieckiego spowodował wiele konfliktów
w państwach powstałych na Kaukazie. Niektóre z nich, w tym konflikt w regionie
separatystycznej Abchazji, przerodził się w latach 1992–1993 w trzynastomiesięczną walkę zbrojną. Wojna domowa w Gruzji i poparcie udzielone przez Abchazję obalonemu gruzińskiemu prezydentowi Zwiadowi Gamsachurdii skutkowały w sierpniu 1992 roku wkroczeniem wojsk gruzińskich do Abchazji i niemal
jej całkowitym zajęciem. W tym samym roku Abchazja ogłosiła niepodległość
(Kholbaia, Latsubaja, Gelantia, Czakchrakia, 2000: 199). Przy bezpośrednim
wsparciu wojsk rosyjskich i, między innymi, czeczeńskich ochotników z Szami-
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lem Basajewem na czele, do września 1993 roku Abchazi odzyskali kontrolę nad
prawie całą Abchazją (z wyjątkiem górnej części Wąwozu Kodorskiego). Skomplikowana wewnętrzna sytuacja polityczna Gruzji, stojącej u progu wojny domowej, nie pozwoliła władzom gruzińskim w pełni kontrolować sytuacji w Abchazji,
a wsparcie ze strony Federacji Rosyjskiej dla władz abchaskich przypieczętowało
porażkę Gruzji, która została zmuszona do wstąpienia w poczet Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) w zamian za wsparcie militarne ze strony Rosji.
Aby wstrzymać walki, Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję (rezolucja
RB nr 858 z 24 sierpnia 1993 roku) o powołaniu Misji Obserwacyjnej Narodów
Zjednoczonych w Gruzji (United Nations Observer Mission in Georgia –
UNOMIG)4. Rozpoczęto również, jak się okazało bezowocne, rokowania w Genewie. Jednocześnie przywódcy Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) zdecydowali o skierowaniu w rejon konfliktu Kolektywnych Sił Pokojowych (de
facto wyłącznie jednostki rosyjskie). W różnych okresach liczyły one od 1,5 do
2,5 tysiąca żołnierzy i formalnie nadzorowały zawieszenie broni.
Konflikt ten miał charakter etniczny i terytorialny. W takim wypadku nie
mógł on być rozwiązany za pomocą mediacji, co częściowo można wytłumaczyć
dosyć trudnym kontekstem terytorialnym. Jednakże hegemonia regionalna ze
strony rosyjskiej, udaremniła starania ONZ, co sprawiło, że pierwsze podpisane
3 września 1992 roku w Moskwie porozumienie dotyczyło zawieszenia broni
i zatrzymania działań wojennych (Nicole, 2009: 7–12).
Należy zauważyć, że od samego początku wszystkie oficjalne dokumenty
podpisane zostały tylko i wyłącznie przez Gruzję i Rosję. W przypadku Abchazji
porozumienie nie obejmowało separatystów ani przedstawicieli rządu. Za strony
konfliktu od samego początku zostały uznane Gruzja i Rosja. W preambule porozumienia wyraźnie zaznaczono, że prezydent Federacji Rosyjskiej i przewodniczący parlamentu wraz z wyższym abchaskim organem władzy nie akceptują
naruszenia integralności terytorialnej i uznanych międzynarodowo granic Gruzji. Potwierdza to, iż Federacja Rosyjska i rząd separatystyczny nie miały żadnych
wątpliwości odnośnie terytorialnej integralności Gruzji i jej międzynarodowo
uznanych granic. Jednakże Federacja Rosyjska, której wpływ na konflikt od początku był znaczący, w sposób otwarty wspierała separatystów. Porozumienie,
jak również umowa podpisana w Moskwie z września 1992 roku oraz rezolucje
ONZ były łamane przez separatystyczny reżim i stronę rosyjską, dbającą bardziej
_______________
4
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o zaostrzenie konfliktu niż jego załagodzenie. Za bezpośrednim udziałem Rosji
separatystyczny reżim Wladislawa Ardzinby w pełni przejął kontrolę nad Abchazją. Wojna zakończyła się w 1993 roku, a konflikt abchaski wydłużył proces dyplomatyczny.
Mandat UNOMIG ograniczył się do monitorowania, czy są przestrzegane
wszystkie punkty porozumienia o zawieszeniu broni zawarte pomiędzy Gruzją
i Abchazją 27 lipca 1993 roku. Wkrótce misja UNOMIG utraciła swoją ważność,
a we wrześniu 1993 ponownie rozpoczęły się działania wojenne. Dopiero 14 maja
1994 roku, po podpisaniu porozumienia o „zawieszeniu broni” z lipca 1994 roku,
mandat UNOMIG był ponownie zatwierdzony i poszerzony. Misja UNOMIG
w Gruzji obejmowała:
a) sprawy zawieszenia broni i rozdzielenia sił zbrojnych według umowy
z dnia 14 maja 1994 roku,
b) obserwację zawieszonego konfliktu ze zgodą wszystkich członków Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP),
c) wycofanie wojsk gruzińskich z wąwozu Kodori za granice Abchazji i monitorowanie tego procesu,
d) regularne patrolowanie wąwozu Kodori,
e) badanie przypadków naruszenia porozumienia międzynarodowego przez
jednego lub kilku członków WNP i badanie ich powodów,
f) pozostawanie w bliskim kontakcie ze stronami konfliktu i siłami pokojowych WNP w regionie w celu zabezpieczenia uchodźcom i wysiedleńcom powrotu do swoich domów w bezpiecznych warunkach zgodnie z planem.
Międzynarodowe wysiłki w celu pośrednictwa w konflikcie między dwiema
stronami toczyły się praktycznie permanentnie. „Grupa przyjacielska” Gruzji
została utworzona w grudniu 1993 roku i obejmowała Francję, Niemcy, Federację Rosyjską, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, co wspierało wysiłki pokojowego rozwiązaniu konfliktu przez ONZ5. Ta nieformalna grupa państw zaczęła
odgrywać szczególnie ważną rolę po lipcu 1997 roku, kiedy oficjalnie zaangażowała się w gruzińsko-abchaski proces pokojowy wspierany przez ONZ. Nazwa
ugrupowania została zmieniona na „Przyjacielską Grupę Generalnego Sekretarza
ONZ”. Podjęto też decyzję o statusie tej grupy, który byłby analogiczny do statusu innych podobnych ugrupowań działających przy ONZ. Ich status pozwala na
udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, składanie oświadczeń
_______________
5

ONZ, Szerzej: http://www.un.org/
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i wniosków oraz propozycji dotyczących różnych aspektów procesu pokojowego,
w tym między innymi do politycznego rozwiązania konfliktu. Takie ugrupowania
nie są stronami procesu negocjacji, nie są obecne podczas podpisywania zawartych
umów pomiędzy negocjującymi stronami. Przyjacielska Grupa Generalnego Sekretarza ONZ miała w swoim składzie także OBWE. Ponieważ szczególna uwaga
była zwrócona na włączenie Rosji w procesy pokojowe organizowane przez
ONZ, uwzględniając fakt, szczególnej roli i ambicji Moskwy w tym regionie,
zdecydowano nadać siłom rosyjskim status sił pokojowych wraz z misją obserwacyjną ONZ. W początkowej fazie konfliktu specjalnym wysłannikiem organizacji
ONZ było specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego, który był przewodniczącym UNOMIG i oficjalnie wyrażał swoje stanowisko podczas negocjacji.
Oprócz ONZ w ten proces zaangażowane był również OBWE, chociaż jej rola
była nieznaczna i ograniczała się do funkcji obserwacyjnej. OBWE nie odegrała
właściwie żadnej ważnej roli w negocjacjach. Sukces osiągnął specjalny przedstawiciel Sekretarza Generalnego poprzez wzmocnienie roli ONZ w procesie
pokojowym i wprowadzenie dobrze rozwiniętego mechanizmu negocjacji.
Negocjacje genewskie polegały na regularnych działaniach w celu pokojowego uregulowania konfliktu gruzińsko-abchaskiego. W trakcie negocjacji w Genewie zostały utworzone trzy grupy robocze, które miały pracować nad następującymi zagadnieniami: sprawy bezpieczeństwa i kontrolowanie konfliktu
zbrojnego, sprawy uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych oraz ich gospodarcze oraz społeczne problemy. Te pokojowe wysiłki były ukierunkowane nie
tylko na niedopuszczenie do eskalacji konfliktu zbrojnego, ale przede wszystkim
na kompleksowe rozwiązanie konfliktu. Proces ten miał na celu przywrócenie
statusu politycznego Abchazji w ramach Gruzji, zadbanie o sprawy uchodźców
i przesiedleńców wewnętrznych, a także rekonstrukcję gospodarki.
Pomimo wielu prób i licznych inicjatyw pokojowych Sekretarza Generalnego
ONZ oraz zaangażowania wszystkich uczestników kilkudziesięciu spotkań
w Genewie proces nie skutkował rozwiązaniem konfliktu. Spotkania te miały
jedynie charakter formalny i ograniczały się do przeglądu sytuacji. Ustalono
jedynie dwa bardzo ważne plany działań. Pierwszy obejmował lata 2000–2001
i został przedstawiony przez specjalnego przedstawiciela ONZ, niemieckiego
dyplomatę Dietera Bodena (Abkhazian issue…, 2002: 14). Zaproponował on
konkretne kroki, ale na tle odmowy strony abchaskiej oraz niedookreślonego
udziału politycznego plan nie doczekał się realizacji. Drugi z planów, opracowany przez niemieckiego dyplomatę Franka-Waltera Steinmeiera w lipcu 2008
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roku, zwany „planem pokojowym” (Dimitri, 2008: A1.3), nie został omówiony
z powodów sierpniowej wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku.
Po zakończeniu wojny gruzińsko-rosyjskiej OBWE zaproponowała stronom
konfliktu stworzenie forum mediacyjnego, celem którego byłoby zapewnienie
bezpieczeństwa i stabilności w regionie południowego Kaukazu. Inicjatywa należała do byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego, gdyż Francja sprawowała wówczas prezydencję w UE, oraz prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija
Miedwiediewa. Unia Europejska, pod przewodnictwem Francji, stała się mediatorem pomiędzy prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem oraz prezydentem
Mikheilem Saakaszwilim. Drugiego dnia konfliktu – 9 sierpnia – minister spraw
zagranicznych Francji Bernard Kouchner przeprowadził rozmowę telefoniczną
ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Doszło także do rozmów niemiecko-rosyjskich. Państwa Unii apelowały do obu stron o zawieszenie walk, nie wskazując na kraj winny wywołania wojny. Podkreślano jedynie, że Rosja użyła nieadekwatnej siły w stosunku do Gruzji.
W uregulowaniu tego konfliktu główną rolę odgrywała Unia Europejska,
która od pierwszego dnia była aktywnie włączona w poszukiwania pokojowych
rozwiązań. Po podpisanym porozumieniu pomiędzy prezydentami Rosji i Francji, miesiąc póżniej – 8 września – została podpisana również umowa między
Unią Europejską a prezydentem Miedwiediewem, która odwoływała się do przestrzegania wyróżnionych wcześniej sześciu punktów, między innymi wycofania
wojsk rosyjskich z regionu konfliktu oraz ustalenia mechanizmu międzynarodowego monitoringu.
Jednym z głównych zadań Gruzji w Genewie były negocjacje na rzecz obserwatorów międzynarodowych, a mianowicie osiągnięcie celu, w którym obserwatorzy uznający za obszar swojego działania całą Gruzję, weszli przede wszystkim do
regionów znajdujących się w stanie konfliktu, czyli do republik separatystycznych.
Misja obserwująca Unii Europejskiej (EUMM)6 została utworzona 15 września 2008 roku i rozpoczęła swoje działania 1 października tego samego roku.
Jako jej główne zadanie wskazano monitoring procesu stabilizacyjnego, mającego na celu powrót wewnętrznych uchodźców, działania na rzecz zmniejszenia
napięć pomiędzy stronami konfliktu oraz przekazywanie krajom członkowskim
obiektywnej informacji na temat sytuacji w regionach separatystycznych i w
byłych strefach buforowych. Utworzona w szybkim tempie misja składała się
z 340 osób, w tym 249 obserwatorów z 26 krajów unijnych (poza Cyprem) rozmieszczonych w czterech gruzińskich miastach: Tbilisi, Mccheta, Gori oraz
_______________
6

EUMM, Szerzej: https://www.eumm.eu/en/about_eumm/mandate.
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Zugdidi. Zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi w marcu 2009 roku zreformowano skład poszczególnych grup tak, by w każdej znajdowali się specjaliści
z zakresu pomocy humanitarnej, militarnej oraz wymiarów policyjnego i prawnego. Mandat EUMM wyróżnia cztery komponenty: stabilizację, normalizację,
środki budowy zaufania oraz promowanie polityki UE w regionie, także poprzez
politykę informacyjną.
Misja monitorująca obejmowała de iure terytorium całej Gruzji, jednakże de
facto Rosja nie wspierała pomysłu wejścia EUMM na obszary separatystycznej
Abchazji i Osetii Południowej, natomiast władze gruzińskie miały nadzieję, że
Rosja zmieni zdanie i uszanuje terytorialną integralność Gruzji. Żądania Moskwy
polegały na założeniu niezależnych biur EUMM w Osetii Południowej i Abchazji, bez kontroli biura głównego w Tbilisi. Rosja ze swojej strony zażądała zmiany
mandatów wcześniejszych misji OBWE w Osetii Południowej i ONZ w Abchazji.
Ostatecznie nie osiągnięto porozumienia na ten temat i obie misje zostały odwołane, a EUMM pozostała bez dostępu do obu separatystycznych republik.
Rola Unii Europejskiej jako mediatora została także urzeczywistniona podczas międzynarodowych negocjacji w ramach tak zwanego Procesu Genewskiego, ustanowionego porozumieniem Miedwiediew–Sarkozy. Niniejsza umowa
o nazwie „Sześciopunktowe Porozumienie”7 została podpisana 12 sierpnia 2008
roku i dała początek utworzeniu zupełnie nowej platformy mediacji. Udział
w niej brały UE, OBWE, ONZ oraz strony konfliktu: Rosja i Gruzja. Rosja zażądała, aby na tym spotkaniu byli obecni również przedstawiciele Abchazji i Osetii
Południowej, co w pełni zgadzało się z poglądami UE i OBWE odnośnie sprawiedliwych otwartych negocjacji, gdzie każda strona mogłaby mieć prawo głosu.
Oficjalnie Tbilisi było przeciw włączaniu do negocjacji republik separatystycznych, ale później wyraziło na to oficjalną zgodę.
Negocjacje rozpoczęły się i wiązały się z konkretnymi oczekiwaniami, forum
miało na celu osiągniecie stabilności oraz bezpieczeństwa za pomocą mediacji
i dyskusji pokojowych, a także uregulowania konfliktu i powrót uchodźców do
swoich stałych miejsc zamieszkania. Włączone w proces mediacji powinny były
być również państwa–uczestnicy konfliktów i strony pozapaństwowe oraz główne podmioty międzynarodowe.
Unia Europejska, wraz z OBWE oraz ONZ, pełniła w nich rolę obserwatora,
zaś stronami były Rosja, Gruzja oraz Stany Zjednoczone. Jednym z problemów
obecnych już podczas pierwszego spotkania 15 października 2008 roku był status
_______________
7

President Nicola Sarcosi visits Moscow and Tbilisi (September 8, 2008), Szerzej: Ministère des Affaires Etrangères, http://pastel.diplomatie.gouv.fr/en/article_imprim.php3?id_article=11846 (August 5,
2009).
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delegacji władz Abchazji oraz Osetii Południowej, które żądały uznania ich za
oficjalne strony konfliktu. Na takie postulaty nie wyrażali zgody przedstawiciele
władz gruzińskich, twierdząc, że grupy te nie reprezentują stanowiska całej populacji wskazanych regionów, lecz jedynie popierające ich separatystyczne strony. Zaproponowano, by przedstawiciele Abchazji i Osetii Południowej weszli
w skład delegacji Federacji Rosyjskiej. Nadanie oficjalnego statusu wskazanym
grupom oznaczałoby de facto ich uznanie i tym samym byłoby niezgodne z postulowanym przez wymienione organizacje międzynarodowe poparciem dla
integralności terytorialnej Gruzji. Wskazany problem został tymczasowo rozwiązany podczas trzeciej rundy – 17–18 grudnia 2008 roku – poprzez zmianę formatu spotkań na prace w ramach grup roboczych gdzie uczestnicy są traktowani
indywidualnie, nie zaś jako oficjalni przedstawiciele poszczególnych krajów.
Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkań były kwestie związane z poprawą sytuacji lokalnej ludności, co odnosiło się zarówno do obecnych mieszkańców obu regionów (między innymi wpuszczenie pomocy humanitarnej do
Osetii Południowej i Abchazji), jak i przesiedleńców wewnętrznych, którzy nie
mieli i nadal nie mają możliwości powrotu do swoich domów. Podczas kolejnego
spotkania w dniach 17–18 lutego 2009 roku przyjęto jedyny jak do tej pory dokument wspólny dotyczący mechanizmu prewencji i reagowania na incydenty.
Przewidziano w nim odbywanie cotygodniowych spotkań oraz utworzenie całodobowej gorącej linii pomiędzy stronami konfliktu. Miało to na celu zwiększenie
wymiany informacji oraz nawiązanie współpracy na rzecz wprowadzania stabilizacji w regionach objętych konfliktem.
W celu złagodzenia sporu oraz uniknięcia impasu w negocjacjach podjęto
decyzję o utworzeniu dwóch osobnych gremiów: oficjalnych posiedzeń plenarnych z udziałem wszystkich stron, tzn. Gruzji, Rosji, Stanów Zjednoczonych,
oraz przedstawicieli Unii Europejskiej, ONZ i OBWE; oraz nieformalne grupy
robocze zajmujące się sprawami bezpieczeństwa i kwestiami humanitarnymi.
Mogły w niej wziąć udział wszystkie chętne strony, w tym przedstawiciele Abchazji i Osetii Południowej. Spotkania i negocjacje w grupach roboczych odbywały się pod nadzorem specjalnych reprezentantów UE, ONZ oraz OBWE.
Trzeba również podkreślić fakt, że w celu uniknięcia międzynarodowego uznania
zdecydowano, żeby każdy uczestnik negocjacji posiadał tzw. status indywidualny
i występował na poziomie eksperckim, co oznaczało, że spotkanie odbywałoby
się bez identyfikacji danego subiekta, co pozwala stworzyć środowisko nieformalne i ułatwia proces negocjacji.
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W trakcie rozmów uczestników procesu genewskiego ujawniło się, że nie
zamierzają oni podjąć konkretnych kroków. Na chwilę obecną nie są w stanie
zrealizować konkretnych planów, z jednej strony ze względu na aspekty polityczne, z drugiej strony z powodu skomplikowanej biurokratycznej hierarchii
organizacji. Często mamy do czynienia z sytuacją utrzymania konkretnej pozycji
przez strony, włącznie z sytuacjami, kiedy sprawa dotyczy poważnego naruszenia
praw oraz spraw niezwiązanych ze statusem politycznym. W związku z tym należy stwierdzić, iż ten proces to nie jest klasyczna mediacja, zaś uczestnicy negocjacji nie są mediatorami, a raczej współprzewodniczącymi.
Z drugiej strony rozmowy genewskie są jedyną platformą do podjęcia dyskusji o wynikach wojny 2008 roku, bowiem nie ma żadnego innego forum mogącego służyć omawianiu tych zagadnień. Przed rozmowami genewskimi stoją liczne
wyzwania. Brak zgody uczestników jest widoczny przy omawianiu poważnych,
problematycznych i skomplikowanych spraw. Jednocześnie, ważny jest sam proces, podczas którego strony mogą ocenić i przedyskutować dane zagadnienie
wspólnie i wypracować konkretne mechanizmy, dążąc do rozwiązania danego
problemu. Wszyscy uczestnicy rozmów genewskich mogą poruszyć kwestię,
która jest dla nich interesująca. W kwestii gruzińsko-osetyńskiego konfliktu takie
regionalne organizacje jak UE i OBWE odgrywają znaczącą rolę, pomagając
stronom w poszukiwaniu pragmatycznych rozwiązań.
W sprawie gruzińsko-abchaskiej jest opisany przebieg wysiłków ONZ i innych największych aktorów politycznych za rzecz utrzymania pokoju w regionie.
Te procesy miały charakter mediacyjny. W wyniku rokowań w Genewie wyjaśniło się, że uregulowanie gruzińsko-abchaskiego konfliktu drogą pokojową jest
dużym problemem nie tylko lokalnym, ale również międzynarodowym, biorąc
pod uwagę fakt, że w proces mediacji zostali włączeni przedstawiciele największych organizacji pokojowych.

Podsumowanie
Na podstawie analizy wyżej wymienionych konfliktów możemy stwierdzić, że
mediacja jest skuteczna jedynie w przypadku, gdy jest oczywista i zrozumiała dla
wszystkich uczestników, które są stronami konfliktu, i w sytuacji, gdy strony
konfliktu rozpoznają siebie jako strony konfliktu.

Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych

119

Organizacje międzynarodowe mają wystarczające środki, aby rozwiązać konflikt, ale w rzeczywistości często proces ten nie kończy się sukcesem. Z drugiej
strony, działania organizacji międzynarodowych są najbardziej skuteczne, gdy
konflikt jest w tak zwanej „gorącej” fazie, gdzie poprzez swoje wysiłki doprowadzają one do zaprzestania walk czy dostarczenia pomocy humanitarnej, wymianie jeńców wojennych itp. Mając natomiast do czynienia z konfliktem w fazie
pasywnej, organizacje pokojowe nie są już w stanie podjąć efektywnych działań
prowadzących do uregulowania konfliktów.
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One of the main goals to be achieved by the youth concerns their
attempts to form one's own identity. The participation in an ambiguous
and ambivalent space of the contemporary reality produces various
experiences, in all of which they are tying to find some helpful clues for
creating the personal "self". Technological development and an increasing role of the graphic forms of information transmission in the sociocultural life oftentimes contribute to the employment of a generous
and easily obtainable selection of motion pictures by the young. Those
films tend to draw a spectator into the world of heroes who constantly
succeed on the chosen path and continually fulfil their dreams. The
main message being transmitted through many films towards the teenage receiver is simple: "you can be whoever you want to be – you just
have to believe in yourself and start acting". That maxim makes the film
characters' lifestyle highly desired by teenagers; the way of living displayed on the screen quite often becomes a source of their aspirations.

Przekaz medialny odgrywa istotną rolę w życiu współczesnego człowieka oraz
znacząco oddziałuje na jakość jego egzystencji. Niniejsze trywialne stwierdzenie
niesie za sobą wiele cennych poznawczo refleksji odnoszących się do kondycji
podmiotu partycypującego w rzeczywistości wielu znaczeń i możliwości. Dynamika przemian świata oraz szerokie spektrum zachodzących procesów o tenden-
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cjach globalnych nie pozostają bez znaczenia dla przestrzeni życia społeczno-kulturalnego, które zostaje zorientowane na teraźniejszość. Wiodący prym tego,
co dzieje się „tu i teraz”, sprawia, że wszelkie sfery funkcjonowania podmiotu
nabierają fragmentarycznego i mozaikowego charakteru. Owa epizodyczność
oznacza „nie zanik części dawnych całości, ich całkowity rozpad, ale trwanie ich
części we fragmencie, pewnym stanie wyróżnialnym i rozpoznawalnym, zdolnym zapewne, przez pewien czas samodzielnie funkcjonować” (Mikułowski-Pomorski, 2006: 13). Odnosi się ona również do kontaktów międzyludzkich,
które ulegają coraz większemu spłyceniu oraz zostają nawiązywane na określony
czas, celem zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia. Konsekwencją takich uwarunkowań okazuje się przypisanie „niespójności, niekonsekwencji postępowania, fragmentaryzacji i epizodyczności rozmaitych sfer aktywności jednostek”
(Bauman, 1993: 7).
W tak skonstruowanej rzeczywistości młody człowiek poszukuje odpowiedzi
na pytanie: „kim jestem?” oraz tworzy swoją tożsamość. Heterogeniczny, nieprzewidywalny, a zarazem zmienny świat z jednej strony zapewnia podmiotowi
poczucie wolności, które sprawia, że ma on wrażenie samodzielnego podejmowania decyzji i korzystania z dóbr współczesnego życia, co zapewnia mu komfort
psychiczny i bezpieczeństwo (Bauman, 1993: 30). Z drugiej zaś strony wyznacza
ramy rozwoju jednostki oraz określa wymogi, jakim zobowiązana jest sprostać.
Do grona ważnych zadań człowieka należy między innymi ciągłe podążanie za
modą i nowymi trendami w kulturze oraz konsumowanie oferowanych produktów. W sytuacji, gdy nie spełnia on tego wymogu, może zostać wykluczony
z życia społecznego lub z grupy, do której aktualnie przynależy(Bauman, 2011:
100–107). Współczesny nastolatek, zobligowany do permanentnej autokreacji
i nieustannego poszukiwania swojego miejsca w otoczeniu, nie koncentruje się
na tym, czemu sprostać „musi”, ale kim „może” zostać (być). Konieczność ciągłego adaptowania się do zmiennych warunków przyczynia się do budowania
otwartych tożsamości, które dają szansę na przetrwanie w świecie pełnym
sprzeczności.
W kontekście prowadzonych rozważań warto przyjrzeć się procesowi konstruowania tożsamości podmiotu w obliczu zmiany kulturowej i dylematom mu
towarzyszącym. Każdy młody człowiek stoi przed koniecznością dookreślenia
swojego „ja”. Przedsięwzięcie to jest dla jednostki „zadaniem do wykonania
i zadaniem, przed jakim nie ma ucieczki” (Bauman, 1994: 9). W zmiennych warunkach ponowoczesności dokonuje ona aktualizacji wiedzy na swój temat, któ-
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rej doszukuje się w różnego rodzaju doświadczeniach niepozostających bez
wpływu na jej autoidentyfikację. Nieprzewidywalność rozwoju tak złożonego
zjawiska, jakie stanowi tożsamość, oddaje interdyscyplinarna definicja autorstwa
Jerzego Nikitorowicza, który interpretuje ją jako składową trójwymiarową (konstrukt psycho-społeczno-kulturowy), rozumiany jako
fenomen rozwijający się dynamicznie, otwarty na ustawiczną kreację i stawanie się, zjawisko
złożone i zmienne, konstrukt wielowymiarowy, łączący elementy osobowego systemu jednostki z centralnymi wartościami kultury grupy, do której jednostka należy, ze świadomym
uczestnictwem w wartościach ponadczasowych kultury europejskiej i globalnej. (Nikitorowicz, 2005: 754)

Istotnym walorem niniejszej propozycji teoretycznej okazuje się zwrócenie
uwagi na kulturowy aspekt tożsamości podmiotu, a więc dostrzeżenie oddziaływania nośników kultury masowej dla „ja” człowieka. Ze względu na nieokreśloność
przemian współczesnego świata, a co za tym idzie – jednostkowych punktów odniesienia, tożsamość zwykło się traktować jako proces, strukturę dynamiczną,
przeobrażającą się w ciągu całego życia. Stanowisko takie przyjmuje Anthony
Giddens, utrzymując, że jest ona czymś ciągle wytwarzanym przez człowieka
(Giddens, 2001: 74). Także Zygmunt Bauman postrzega tożsamość jako twór
permanentnie konstruowany przez jednostkę za przyczyną nieustannie dokonywanych przez nią wyborów. Rozpatrywana zostaje w kategoriach powinności,
z której zobowiązany jest wywiązywać się jak najlepiej potrafi (Bauman, 1993: 8).
Również Hanna Mamzer nakazuje ujmować tożsamość jako proces tworzenia
„własnej definicji siebie” (Mamzer, 2003: 49), podobnie jak Amin Maalouf, który
podkreśla, że tworzy się ją w toku całej egzystencji, ponieważ nie stanowi czegoś
narzuconego człowiekowi (Maalouf, 2002: 31).
Młoda jednostka dąży do kreowania niepowtarzalnego i jedynego w swoim
rodzaju wizerunku, wyróżniającego go spośród innych. Samodzielnie kreśli scenariusz swojej przyszłości w oparciu o wyznaczone cele i priorytety. Tworzona
przez nią wizja siebie niejednokrotnie okazuje się bardzo złożona, wielowymiarowa oraz – co ciekawsze – pełna sprzeczności. Wybierając spośród bogactwa
ponowoczesnych ofert, dowolnie może dookreślać poszczególne składowe swojej
tożsamości. Przyczyn owej prawidłowości należy dopatrywać się w tym, że skonstruowanie własnego „ja” o elastycznym i płynnym charakterze pozwala jednostce
na stawianie czoła zagrożeniom i trudom życia mającymi miejsce we współczesnej
rzeczywistości (Borkowski, 2011: 244). Warto zaznaczyć, że owa elastyczna toż-
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samość – zamiast odrębności i indywidualności – może stanowić wyraz powszechności. „Przemysł kulturalny” (Horkheimer, Adorno, 2010) dopuszcza
prawdopodobieństwo zastąpienia jednego człowieka przez innego członka danej
zbiorowości. Zgodnie z poglądami Theodore’a Adorna i Maksa Horkheimera
ludzie żyją w ułudzie własnej wyjątkowości, ponieważ swoje tożsamości tworzą
na podstawie utartych schematów, które są tylko pozorem współczesnego wyzwolenia i w ten sposób realizują się jako jednostki gatunkowe (Horkheimer,
Adorno, 2010: 147). Podobne założenie przyjmuje Erich Fromm, który uważa, że
podmiot boi się wolności i odpowiedzialności za siebie. Chętnie popada w konformizm, ponieważ kieruje się motywem oceny przez pozostałych członków
społeczeństwa (Fromm, 1970). Nie należy jednak zapominać, że tożsamość konstruowana na podstawie alternatywnych możliwości wyboru podlega ciągłej modyfikacji (Pucek, 2004: 41). Dlatego też kreowanie obrazu siebie dokonywane jest
subiektywnie przez każdego człowieka (Żakowska, 2008: 7). Podmiot stoi przed
zadaniem zbudowania własnej tożsamości w anonimowym świecie (May, 1989:
49–50), czemu towarzyszy ciągła refleksja i decyzje (Pucek, 2004: 32).
W tak skonstruowanym świecie obraz siebie może przybierać różne formy.
Najczęściej spotykaną jest tożsamość wyobrażona, polegająca na kreowaniu wizerunku zgodnie ze swoimi aspiracjami i pragnieniami, oderwanego od rdzennej
kultury jednostki i narażonego na dużą zmienność i swobodę (Pucek, 2004: 39–
40). Innym rozwiązaniem jest przyjęcie tożsamości negocjowalnej, charakteryzującej się dużym stopniem adaptacyjności do zmieniających się warunków (Czernik, 2009: 160). Przez Zdzisława Majchrzyka tożsamość taka określana jest jako
obraz człowieka kameleona, którego istotą jest „brak stałości, ciągła gotowość do
zmiany” (Majchrzyk, 2011: 97). Wyróżnia go także zdolność do tworzenia narracyjnej jedności swojego życia, wyrażającej się utrzymaniem stałego celu w swoich
dążeniach i wyborach(Majchrzyk, 2011: 97). Z kolei Bronisław Misztal w swoim
opracowaniu wymienia tożsamość progresywną, cechującą się dużą elastycznością, wynikającą z obszernego zakresu kompetencji i zdolności analitycznych
podmiotu. Innym rodzajem obrazu siebie przyjmowanym przez człowieka jest
tożsamość sfragmentaryzowana, należąca do osób o niskim poziomie wiedzy, ale
potrafiących analizować różnego rodzaju sytuacje. Tożsamość opóźniona, wyróżnia ludzi odnoszących się do wielu obszarów swojego życia, ale nieumiejących
ich rozważać. Natomiast, tożsamość konserwatywna jest wynikiem skorelowania
się ze sobą niskiego stanu dyspozycji i braku zdolności do ich rozpatrywania
(Misztal, 2005: 25). Inną odpowiedzią na ponowoczesne warunki konstruowania się
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tożsamości jest jej konwersja, czyli zamiana, następująca w wyniku reorientacji
(Liszbowska-Żółtkowska, 2005: 119–135). Dokonuje się przez człowieka z udziałem jego świadomości, w następstwie kryzysu i załamania. Polega na przeformułowaniu swojej dotychczasowej biografii, ujrzeniu jej w innym świetle, a co za
tym idzie – stworzeniu nowego systemu wartości i obrazu siebie oraz przemianie
życia (Liszbowska-Żółtkowska, 2005: 119–135). Człowiek może także wykształcić w sobie tożsamość ogólną lub szczegółową. Pierwsza wiąże się z ludźmi mającymi mgliste wyobrażenie na swój temat, nie do końca zdającymi sobie sprawę
z tego, kim są. Natomiast osoba o uszczegółowionym obrazie siebie jest konkretna i zdecydowana oraz bardzo dobrze zna siebie i swój system wartości (Kroplewski, 2007: 18). Walter Bauer pisze również o patchwork-tożsamości, wyrażającej się w jednostkowej emancypacji i autonomii oraz w dużej otwartości na
trendy i wysokiej gotowości do uczenia się ustawicznego (Bauer, 2004: 23). Jest
ona w pewnym sensie związana z tożsamością konsumencką, nastawioną na
pozyskiwanie coraz większej ilości wrażeń, zgodnych z panującą modą (Bełkot,
2006: 200–204). Zwykło się ją uznawać za formę tożsamości złudnej, ponieważ człowiek odnosi wrażenie posiadania wolności w dokonywaniu wyboru, jednak faktycznie – wybiera pomiędzy tym, co jest dla niego dostępne (Jawłowska, 2003: 64).
Charakterystyczną dla współczesności formą obrazu siebie okazuje się tożsamość zagubiona. Przyjmowana jest przez osoby, które mają problem nie tylko
z myśleniem o sobie jako zintegrowanym podmiocie, ale również z urealnianiem
tej wizji siebie (Ruszczyński, 2004: 49–50). Trudność ta spowodowana jest szybkim tempem życia i brakiem stałości, w związku z czym człowiek często pozostaje w stadium moratorium rozwojowego. Dzieje się tak w momencie, gdy ma on
poczucie swojej nieadekwatności i niedopasowania do warunków, w których
przyszło mu funkcjonować, oraz gdy nie odczuwa potrzeby stabilności (Karmolińska-Dziurko, 2004: 156–157). Dzięki temu jednostka jest bardzo elastyczna
i może przekształcać swoją wizję siebie w zależności od potrzeb, nie musi dokonywać wyborów i ponosić za nie konsekwencji (Karmolińska-Dziurko, 2004:
165).
W obliczu braku stałości jakichkolwiek podstaw egzystencji pojawia się pytanie o to, czy w ponowoczesności istnieją jakieś wzory, na których podmiot
mógłby oprzeć zbudowanie własnego obrazu siebie. Większość obecnych autorytetów jest bardzo anonimowa i „skrywa swoją ideologię pod płaszczykiem techniki i wiedzy” (Delsol, 2003: 85). Wielokrotnie jednostka staje się odbiorcą informacji potwierdzonych wynikami analiz statystycznych prowadzonych przez
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kompetentne instytucje, jednak nie poznaje ich autora, gdyż w przekazie medialnym podaje się jego ogólną nazwę, niepozwalającą na bliższą identyfikację. Nie
zdziwi zatem stwierdzenie, że to właśnie media mają istotny wpływ na wizerunek
kreowany przez podmiot. Wzorce przez nie lansowane reprezentują powszechnie pożądany indywidualizm oraz niejednokrotnie postępują sprzecznie z powszechnymi oczekiwaniami, co nierzadko zostaje zwieńczone sukcesem (Puchalska, 2011: 41 i 52–53). Postaci te, podobnie jak młodzi ludzie, poszukują swojego
miejsca na świecie, prowadząc samotną wędrówkę, w której zmuszeni są do stawiania czoła przeciwieństwom i niesprzyjającym okolicznościom. W dążeniu do
jasno wyznaczonego celu przeżywają rozterki i rozczarowania, jednak w efekcie
udaje się im osiągnąć własne zamierzenia. Niniejsza fabuła podyktowana zostaje
sympatią widzów, którzy wcale nie lubią jednostek doskonałych i efektywnych,
ponieważ wydają się im odrealnione (Kundera, 2002: 175).
W rzeczywistości wielości znaczeń do jednostki dociera bardzo wiele informacji transmitowanych w niezwykle szybkim tempie. Dlatego też wykształca ona
w sobie mechanizmy pozwalające na selekcjonowanie docierających do niej
bodźców. W świecie, w którym większość wiadomości zostaje przekazywana za
pomocą obrazu, popularnym środkiem przekazu staje się film. Młodzi ludzie,
przyglądając się perypetiom wielu postaci filmowych, które nierzadko odnoszą
sukcesy niewielkim wysiłkiem, bardzo często aspirują do prezentowanych przez
nie stylów życia. Nie zdziwi zatem stwierdzenie doskonale wpisujące się w specyfikę ponowoczesności traktujące o tym, że
ludzie zdobywają swoje doświadczenia życiowe głównie poprzez kontakt z mediami. Widownia, która utraciła zdolność rozróżniania między rzeczywistością a pozorem, kształtem i cieniem, oczekuje iluzji. „Medialne image” zastępują nam ideały, a sławni ludzie z telewizji – bohaterów. (Melosik, 2012: 33)

Widz poszukuje wrażeń oraz chce doświadczać emocji zdecydowanie bardziej fascynujących niż w codziennym życiu. Film stanowi taki środek przekazu,
który może zaspokoić pragnienia odbiorcy w bardzo szybkim tempie. Dla wielu
młodych ludzi media nie tylko kreują obraz otaczającego ich świata, ale także
niejednokrotnie stanowią dla nich źródło odniesienia.
Interesującą poznawczo propozycją teoretyczną odnoszącą się do typologii
współczesnych tożsamości okazują się rodzaje tożsamości wyróżnione przez
Zbyszko Melosika. Badacz ten wskazuje na występowanie sześciu typów osobowości jednostek pojawiających się w ponowoczesności, do których należą: toż-
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samość typu supermarket, tożsamość globalna każda, tożsamość typu amerykańskiego, tożsamość przezroczysta, tożsamość upozorowana, tożsamość typu brzytwa (Melosik, 1998: 45–51). Analiza profilu osobowościowego wybranych bohaterów filmowych będzie odnosiła się do trzech pierwszych rodzajów tożsamości.
W specyfikę tożsamości typu supermarket doskonale wpisuje się postać Andrei Sachs (Anne Hathaway) – bohaterki filmu Diabeł ubiera się u Prady1 (The
Devil Wears Prada) w reżyserii Davida Frankela. Andrea jest absolwentką nowojorskiego dziennikarstwa poszukującą zatrudnienia w redakcji magazynu (jej
marzeniem jest posada w „The New Yorker”). Odtwarza typowy schemat działania osoby starającej się o pracę: wędruje od pracodawcy do pracodawcy, zostawia
swoje CV oraz od czasu do czasu gości na rozmowach kwalifikacyjnych. Dodatkowo, jak na młodą osobę przystało, ma głowę pełną pomysłów, wierzy w swoje
możliwości oraz aspiruje do zmiany świata. Kiedy przez przypadek trafia na
rozmowę o pracę do czasopisma o modzie „Runway”, czuje się niezręcznie pośród eleganckich i bardzo zadbanych dziewcząt. Ku innych oraz jej osobistemu
zaskoczeniu otrzymuje posadę asystentki Mirandy Priestly, otwierającą drogę do
upragnionej kariery. Otrzymała szansę na zaistnienie w świecie, w miejscu, za
które „miliony dziewczyn dałyby się zabić”. Szybko okazuje się jednak, że cena za
takie stanowisko jest bardzo wysoka. Wymaga wysiłku, poświecenia, nieprzespanych nocy, rywalizacji, rezygnacji z życia osobistego oraz całkowitej zmiany wizerunku. Początkowo Andrea opiera się niniejszym oczekiwaniom (stara się
prowadzić aktywne życie prywatne, nie dba o swój wygląd, nie zwraca uwagi na
to, co je), jednak z czasem zaczyna dostosowywać się do rzeczywistości kreowanej przez modę, całkowicie zmieniając swój sposób bycia, ubierania się, makijaż,
fryzurę – korzysta z wszelkich dostępnych ofert kulturowych świata mody, staje
się jego konsumentem i dookreśla swój styl funkcjonowania, przyglądając się
określonym wzorcom, a wszystko po to, by osiągnąć upragniony cel – wymarzoną posadę.
Tożsamość panny Sachs przypomina wielki supermarket, w którym nabywane dobra i usługi (części składowe charakteru) stają się kwestią gustu i aktualnego upodobania. Konstruowany w ten sposób obraz siebie uwarunkowany zostaje
przez modę oraz dopuszcza łączenie wykluczających się wzajemnie cech (Melosik, 1998: 48), dlatego też charakteryzowana bohaterka została zmuszona do
porzucenia wcześniej uznawanych wartości i ideałów. Wcześniej nieznany świat
_______________
1

Jest to amerykański komediodramat z 2006 roku nakręcony na podstawie powieści Lauren Weisberger o tym samym tytule.
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markowych ubrań, butów i torebek staje się dla niej źródłem przyjemności, a ich
posiadanie przynosi satysfakcję. Otaczająca ją rzeczywistość zaczyna przypominać świat przedmiotów (Baudrillard, 2006: 7). Kreowanie nowego wizerunku
odbywa się w atmosferze pośpiechu, czas okazuje się niezwykle ulotny i nie pozwala na refleksję, a przeżywane doświadczenia są zaledwie epizodycznymi wrażeniami składającymi się na całość egzystencji (Bauman, 2009). Co więcej, zatarciu ulegają granice między czasem pracy, konsumpcją i czasem wolnym – chęć
odniesienia sukcesu przeważa nad wszelkimi innymi potrzebami i ukierunkowuje aktywność Andrei (Szlendak, 2008: 96–100). Posiadanie i konsumpcja stają się
dla niej „symbolem statusu, symptomem powodzenia i zaradności życiowej,
a więc (są postrzegane – L.M.) w kategoriach prestiżowych” (Mariański, 2008:
221).
Wzoru tożsamości globalnej każdej z powodzeniem można dopatrzyć się
w postaci Franka Abagnale’a (Leonardo DiCaprio) z filmu Złap mnie, jeśli potrafisz (Catch Me if You Can) w reżyserii Stevena Spielberga2. Historia tego chłopca
przybliża widza do przeżyć doświadczanych przez każdego młodego człowieka.
Nastoletni Frank zobowiązany jest podjąć decyzję o swojej przyszłości – dokonania wyboru, kim chciałby zostać. Kiedy dowiaduje się o rozwodzie swoich
rodziców, postanawia uciec z domu i zostać pilotem samolotów pasażerskich.
Chłopiec wyróżnia się wysoką inteligencją, sprytem, jest doskonałym obserwatorem i ma niebywały talent aktorski. Dlatego też nie zamierza tracić czasu na kończenie szkół i zdobywanie kwalifikacji do wykonywania zawodu. Odwzorowując
sposób zachowania się pilotów i zdobywając ich mundur, korzysta z usług linii
lotniczych, nie płacąc za to ani centa. Ponadto, wykorzystując otrzymaną od ojca
książeczkę czekową, dokonuje przeróbek dokumentów i wyłudza od banków
znaczne kwoty pieniężne. Wraz z wzrastającym doświadczeniem wciela się
w postaci lekarza, prawnika oraz wykładowcy uniwersyteckiego. Skala jego
oszustw sprawia, że staje się obiektem poszukiwań FBI, które po długich perypetiach zostają zwieńczone sukcesem. Imponujące umiejętności oraz wiedza młodego przestępcy przyczyniają się do uzyskania przez niego pozwolenia na życie
na wolności, pod warunkiem pracy na rzecz policji, polegającej na udzielaniu
pomocy w rozwikłaniu podobnych fałszerstw bankowych. Okazuje się, że Frank
Abagnale odnajduje się również w tej rzeczywistości i z czasem osiąga status
_______________
2

Jest to amerykańska komedia kryminalna z 2002 roku. Aspiracją do powstania tego filmu stała się
autentyczna historia oszusta Franka Abagnale’a, który później pracował jako specjalista w dziedzinie
zabezpieczeń dokumentów i czeków bankowych.
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wysokiej klasy specjalisty do spraw systemowego zabezpieczania czeków bakowych.
Reprezentowany przez niego typ tożsamości globalnej każdej pozwala mu na
szybkie adaptowanie się do zaistniałych warunków. Bohater ten potrafi bez problemu odnaleźć się w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz poza ich granicami. Co prawda wyróżnia się dostrzeganiem wszelkich odmienności kulturowych, jednak bardzo szybko je asymiluje i przyjmuje za
swoje. Staje się bezkrytyczny wobec różnic i bezrefleksyjnie je przyswaja (Melosik, 1998: 46). Elastyczność adaptacyjna, jaką posiada, odnosi się także do zwyczajów i zachowań charakterystycznych dla różnych środowisk społecznych,
które doskonale odzwierciedla. Dominującą potrzebą Franka okazuje się „pragnienie bycia co chwilę kimś innym, wzmacniane chęcią bycia zawsze na czasie,
zawsze w czołówce” (Grzybowski, 2001: 222).
Cech charakterystycznych dla tożsamości typu amerykańskiego z powodzeniem można dopatrzeć się przy analizowaniu profilu osobowościowego Elle Woods (Reese Witherspoon) – bohaterki filmu Legalna blondynka (Legally Blonde)
w reżyserii Roberta Luketica3. Tytułowa postać to młoda, posiadająca ugruntowaną pozycję w college’u, pewna siebie i atrakcyjna kobieta spodziewająca się
istotnej zmiany w życiu osobistym, jakim miało być zamążpójście. Rozczarowana
decyzją swojego chłopaka Warnera o rozstaniu umotywowaną stereotypowym
postrzeganiem swojej partnerki jako „blondynki”, postanawia udowodnić mu, że
jest w błędzie, i w pogoni za nim wybiera się na studia prawnicze do Harwardu.
Początkowo staje się obiektem drwin i złośliwych plotek spowodowanych swoim
specyficznym stylem bycia, jednak, przekonana o swojej wyjątkowości, nie tracąc
hartu ducha – stara się nimi nie przejmować. Dzięki swojemu uporowi trafia do
grupy studentów profesora Callahana, w której za przyczyną imponującej wiedzy
kosmetycznej udaje się jej pomyślnie poprowadzić sprawę sądową – zyskuje szacunek grona akademickiego. Co więcej, po zdaniu egzaminów otrzymuje atrakcyjne oferty pracy, które otwierają jej drogę do kariery.
Podobnie jak każdy człowiek o tożsamości typu amerykańskiego, Elle stanowi
uosobienie szczęścia i optymizmu. Charakteryzuje się ogromną wiarą w możliwość
poprawy warunków swojej egzystencji i odniesienia sukcesu bez nadmiernego
wysiłku, mimo wielu przeciwności. Wyróżnia się bezkrytycznym nastawieniem
wobec siebie i uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych, a świat stanowi dla niej przyjazną przestrzeń samorealizacji (Melosik, 1998: 50–51). Cechą konstruktywną
_______________
3

Jest to amerykański film fabularny z 2001 roku; dwa lata później doczekał się swojej kontynuacji.

130

LUCYNA MYSZKA

takiej tożsamości staje się bezgraniczna wiara w „możliwość zdobycia przez zwykłego człowieka sławy i fortuny, możliwość cudownej przemiany Kopciuszka w
księżniczkę, a pucybuta w milionera” (Melosik, 2012: 38). Osoby przejawiające ową
tendencję swoim sposobem bycia zachęcają do refleksji nad interesującym poznawczo zjawiskiem, jakim okazuje się amerykanizacja (uniwersalizacja) kultury, przyczyniająca się wyznaczania standardów globalnego stylu życia (zob. Iyer, Eisner,
Lang, Michelis, 1991).
Przedstawione przeze mnie ekranizacje stanowią propozycję filmów fabularnych oglądanych z przyjemnością i niewymagających większej refleksyjności od
odbiorcy, dlatego też bardzo często są wybierane przez młodzież w tak zwany
„wolny wieczór”. Dodatkowym czynnikiem motywującym do ich obejrzenia są
wysokie noty osiągane na portalach takich jak www.kinomaniak.pl, www.
telemagazyn.pl, www.cda.pl czy www.filmweb.pl. Młodzi ludzie, przyglądając się
bohaterom filmowym, niejednokrotnie mogą identyfikować się z ich losami –
podobnie jak oni – codziennie stają przed wyzwaniem podejmowania wyborów,
kształtują swoją tożsamość, żyją w bardzo szybkim tempie, czy też przygotowują
się do wejścia na rynek pracy. Prowadzenie szczęśliwego życia, usłanego pasmem
sukcesów oraz niepoddawania się w sytuacji porażki – stanowi przedmiot aspiracji wielu ludzi. Frank z filmu Złap mnie, jeśli potrafisz jest przykładem postaci,
która, nawet łamiąc prawo, może odnieść sukces, stając się profesjonalistą
w rozwiązywaniu przestępstw bankowych na szczeblu krajowym – a więc wiodąc
życie wzorowego i uczciwego obywatela (tym samym unikając sankcji karnych
i łamiąc schemat społecznej sprawiedliwości). Andrea z Diabeł ubiera się u Prady
uświadamia odbiorcy, że, nawet oddalając się chwilowo od przyjaciół i rodziny
w pogoni za sukcesem zawodowym, zawsze można do nich powrócić i spełnić
swoje marzenia. Z kolei, Elle Woods z Legalnej blondynki łamie stereotyp niemądrej blondynki, ukazując że poprzez determinację, świadomość swoich zasobów
i zorientowanie na cel można zrealizować marzenia bez względu na styl życia. Kreowane przez media wzory młodych ludzi są bardzo zmienne, podyktowane kwestią mody i dynamiką przeobrażeń. Młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że przedstawione historie filmowe w realnej rzeczywistości nie zdarzają się zbyt często –
jednak nie oznacza to, że nie marzy i nie aspiruje do podobnego życia4.
_______________
4

Liczne badania prowadzone między innymi przez A. Cudowską, T. Hejnicką-Bezwińską,
M.S. Szymańskiego, W. Anasza, J. Mariańskiego, H. Świdę-Ziębę ukazują, że młodzi ludzie obok wartości rodzinnych i przyjaźni, cenią sobie sukces i pozycję zawodową. Badacze ci pozostają zgodni co do
stwierdzenia, że współczesny człowiek jest osobą zorientowaną na osiągnięcia, ambitną, zdolną do konkurencji, ceniącą sobie podmiotowość. Ponadto, przyszłościowe myślenie młodych ludzi, coraz częściej
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Ponowoczesny człowiek buduje swoją tożsamość w drodze eksperymentowania, podejmując określone decyzje oraz związane z nimi ryzyko zmiany –
poszukuje swojego miejsca w świecie (Elliot, 2007: 8). Cenną kompetencją
w takiej sytuacji może okazać się umiejętność wykorzystywania szans i okazji
stwarzanych przez rzeczywistość do spełnienia swoich marzeń i aspiracji (Bauman, 2008: 173). Współczesność daje podmiotowi możliwość na rozwinięcie
swojej własnej indywidualności i wyjątkowości, kreowania dowolnego wizerunku (Bauman, 2008: 176), jednak tym samym zmusza go do permanentnej autokreacji. Dlatego też, cechą konstruktywną tożsamości ponowoczesnej jest jej
zmienność i rozwój podyktowane aktualną modą i trendami. Charakteryzuje się
wysokim poziomem elastyczności, by można ją porzucić w każdej chwili, gdy
okazuje się niefunkcjonalna (Cybal-Michalska, 2006: 88). Odzwierciedleniem
niniejszych prawidłowości okazuje się tożsamość globalnego nastolatka (the global teenager) reprezentującego powszechnie przyjęty styl życia i konsumpcji
niezależnie od miejsca zamieszkania (Melosik, 2000: 379). Istotne znaczenie dla
przyjętego przez niego obrazu siebie mają środki masowego przekazu, które dewaluują identyfikację terytorialną. Jednostka skazana jest na nieustanną wędrówkę w przestrzeni świata wielu wrażeń traktowanego jako supermarket.
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W efekcie żyjemy z jednej strony w społeczeństwie
ekshibicjonizmu, a z drugiej – w społeczeństwie podglądactwa.
Używamy obrazów i manipulujemy wizerunkiem,
aby przekazać innym jakieś znaczenia.
Ale udaje się to dlatego, że wszyscy jesteśmy gotowi odczytywać obrazy,
zwracać uwagę na wizerunki i odkrywać przekazywane przez nie znaczenia.
Nadajemy i odbieramy na tej samej wizualnej „fali”.
Wizualność staje się główną treścią najważniejszego społecznego procesu:
międzyludzkiego komunikowania się.
Piotr Sztompka

Media w przestrzeni społecznej i edukacyjnej
Mediatyzacja (ang. mediatization, niem. Mediatisierung) to proces pośredniczenia mediów w poznawaniu świata przez ich odbiorców. Proces ten powiększa
zakres i możliwości ludzkiej komunikacji oraz stanowi bazę kulturotwórczą.
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Media stały się źródłem kreowania indywidualnej wyobraźni szerokich rzesz
odbiorów (Bauer, Chudziński, 2008: 22–23), bowiem, tworząc atrakcyjny świat
wirtualny, zastępują nim świat rzeczywisty. Media „budują wspólnotę doświadczeń wirtualnych, której poza mediami dana jednostka prawdopodobnie nie
byłaby w stanie doświadczyć (skok na bungee, nurkowanie w głębinach etc.)”
(Gackowski, 2013). Ponadto są ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem
życia zbiorowego, instrumentem władzy społecznej, narzędziem kontroli i zarządzania społecznego (por. Braun, 2005: 5). Środki masowe stanowią forum publicznej prezentacji i dyskusji (Bauer, Chudziński, 2008: 22–23), a ich wpływ na
wszystkie dziedziny życia społecznego, na poglądy i morale społeczne jest kolosalny, pozbawiony ograniczeń czasowych i przestrzennych.
Prymat mediów i ich siła wynikają z cech komunikacji masowej, takich jak
na przykład: publiczny charakter, jednostronność przekazu, szerokie rzesze anonimowych odbiorców (czytelnicy prasy, radiowi słuchacze, widzowie telewizyjni,
a także użytkownicy i konsumenci nowych mediów) (por. Wilk-Jakubowski,
2008: 82). Wiedza o rzeczywistości społecznej – zglobalizowanej, coraz bardziej
zinformatyzowanej, płynnej, ustawicznie na nowo konstruowanej – opiera się
dziś w dużej mierze na przekazie medialnym. Media stały się integralną i dominującą częścią życia społecznego. Podaż medialna nakręca spiralę popytu, a zapotrzebowanie społeczne na atrakcyjne formy przekazu (stymulujące, inspirujące, pobudzające kreatywność) staje się powodem konstruowania takich form
medialnych, które, zgodnie z prawem ekonomii, pozwalają ten popyt realizować.
Spirala ta kręci się coraz szybciej, a akceleracja rozwoju nauki i świadomości
społecznej powoduje eskalację „żarłocznego” nastawienia konsumentów. Media,
chcąc sprostać oczekiwaniom odbiorcy, odpowiadają na jego konsumpcyjne ego,
przyczyniając się tym samym do zarządzania jego czasem, kreują jego gusta,
aspiracje, kształtują procesy decyzyjne, wpływają na emocje, sposób wypowiadania się – wszystko to dzieje się dzięki niezbywalnej sile ich sugestii. Poddańczość
(często nieświadoma) współczesnego konsumenta wobec mediów przyczynia się
do kreowania obrazu świata i społeczeństwa często zmodyfikowanego, zdeformowanego lub niepełnego, budowania wiedzy i świadomości, nierzadko opartej
na uprzedzeniach i stereotypach, a także „zgrabnego” manipulowania tymże
odbiorcą. Ponadto media poprzez ustawiczną obecność w naszym życiu pełnią
i inne role, na przykład współtworzą, wraz z innymi środowiskami socjalizacyjnymi, system aksjonormatywny zarówno jednostki, jak i społeczeństwa, są źró-
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dłem modelowania – kreują celebrytów, idoli, wzory do naśladowania, ukazują
autorytety.
Media to nie tylko środek/przestrzeń informacji, ale również przestrzeń do
promocji obyczajowości, wolności, kultury i sztuki. Zatem niebywale istotna jest
ich dostępność oraz wychowawcza rola – przygotowanie do życia w społeczeństwie globalnym, wielokulturowym i informacyjnym (por. Tołwińska, 2010).
Pokolenie młodzieży bowiem czerpie najczęściej wzorce wprost z mediów,
a zwłaszcza z Internetu, który stał się obecnie przestrzenią intermedialną
i wszechobecną, w której miesza się świat wirtualny ze światem realnym. Dostępność wiedzy (również e-learning), możliwości komunikacyjne, handlowe,
bankowe, turystyczne etc. to tylko jedne z możliwości pełnego zakresu sieci. Pojawienie się nowych mediów komputerowych i sieci Internet przyczyniło się do
pewnych przewartościowań w kwestii poczucia autonomii w świecie wirtualnym
(cyberprzestrzeni) i realnym. Wobec tego faktu żadne ze środowisk socjalizacyjnych nie może pozostać obojętne. Mediatyzacja życia przenika również przestrzeń edukacyjną, stając się zarówno jej szansą, jak i zagrożeniem w obliczu
procesu kształtowania człowieka w aspekcie intelektualnym i psychospołecznym.
Przekaz medialny jest często sugestywny i nacechowany manipulacją – intensywnie oddziałuje na psychikę ludzką, głównie na zaangażowanie emocjonalne
odbiorców (nierzetelne informacje, brutalne sceny, pornografia, agresywne gry
itd.), co może rzutować na powstawanie dewiacji, patologii i uzależnień. Zbyt
długie przebywanie w świecie mediów, a zwłaszcza Internetu, może doprowadzić
także do rozwoju stanów lękowych, poczucia wyobcowania i bezsilności człowieka wobec rzeczywistości, w której żyje (Walczak, 2003: 14). Dzieci i młodzież
uzależniają się od multimediów, a zwłaszcza od Internetu. Pojawiają się zagrożenia związane ze zdrowiem fizycznym, na przykład wady postawy, bóle głowy,
oczu czy otyłość. U wielu z nich powstają zaburzenia kondycji psychicznej, jak
na przykład problemy z nawiązywaniem realnych więzi społecznych i odcinanie
się od rzeczywistości, a w konsekwencji poczucie izolacji i osamotnienia
(Chmiel, 2014: 184). Zadaniem nauczycieli i wychowawców winno być zatem
tworzenie alternatywnych kanałów komunikacji międzyludzkiej, szeroko pojęta
edukacja medialna pokolenia młodych, inaczej mówiąc – zoptymalizowanie
szans przy jednoczesnym wykluczeniu ryzyka.
Reasumując, edukacja medialna powinna zawierać w swoich celach przede
wszystkim kształtowanie postawy krytycznej, która „wyklucza naiwny stosunek
do treści publikowanych w mediach, uległość wobec cudzych opinii i treści pro-
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pagandowych, zakłada zaś znajomość głównych mechanizmów działania mediów, dystans emocjonalny wobec odbieranych komunikatów oraz czerpanie
informacji z wielu źródeł i porównywanie ich (ocenianie wiarygodności)” (Nowakowska-Buryła, 2003: 33). Ponadto znaczące jest kształtowanie postawy kreatywności jako przeciwstawienia się bierności odbioru przekazu medialnego oraz
postawy selektywności, czyli umiejętności dokonywania odpowiednich wyborów
z bogatej oferty świata medialnego (Nowakowska-Buryła, 2003: 33).
Dziś dynamiczny język obrazu, dźwięku i ruchu stał się dominującą formą
nie tylko przekazu treści/informacji/wiadomości, ale także szeroko rozumianej
komunikacji międzyludzkiej, stwarzającej fundament dialogu w kulturze multimediów. Kształtowanie się globalnego społeczeństwa informacyjnego spowodowane
przyspieszonym rozwojem cywilizacyjnym wiąże się z nowymi technologiami informacyjnymi, a zwłaszcza ,,z multimediami, które poprzez sieci teleinformatyczne
wzbogacają i uatrakcyjniają tradycyjnie rozumiany proces nauczania – uczenia się,
edukację na odległość oraz czynią skuteczniejszą działalność zawodową” (Strykowski, 2000: 37). Multimedia oznaczają „technikę łączenia w jednym audiowizualnym przekazie różnych typów informacji, głównie dźwięku, obrazu, animacji
i tekstu, uzyskiwanymi dzięki wykorzystaniu najnowszej techniki komputerowej” (Walczak, 2003: 12). Interakcyjność multimediów pozwala im odgrywać
istotną rolę w procesie edukacji, umożliwiając odbiorcy czerpanie wiedzy z „wielokołowego” przepływu informacji. Według koncepcji Janusza Morbitzera
(Morbitzer, 2001: 2) proces tworzenia wiedzy realizowany jest za pomocą trzech
kodów: obrazowego, werbalnego i abstrakcyjnego. Kod obrazowy pełni naczelną/
pierwotną rolę w rozwoju człowieka (ponad 90% informacji o świecie zyskujemy
poprzez percepcję wzrokowo-słuchową, przy kilkakrotnej dominacji percepcji
wzrokowej), następnie dołącza się kod werbalny i na końcu kod abstrakcyjny;
dzieje się to wówczas, gdy rozwój języka pozwala na dokonywanie abstrakcyjnych operacji myślowych. Idealnym rozwiązaniem w trakcie stymulowania intelektu jest doprowadzenie do harmonii między tymi trzema rodzajami kodów.
Zatem, by informacja przekształciła się w wiedzę, należy zapewnić płynne przejście między nimi (Morbitzer, 2001: 2). Jawi się tu znacząca i wymagająca kreatywności rola nauczyciela jako organizatora stymulacji polisensorycznej i procesu percepcji wiedzy u ucznia.
Współczesny student (również uczeń) wychowany w dobie dominacji mediów, niebywale atrakcyjnego Internetu posługującego się symbolicznym językiem ikon, obrazu i dźwięku, oczekuje permanentnej stymulacji, kreatywnego
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bodźcowania i współtworzenia jego wiedzy poprzez różnorodne kanały sensoryczne. Przekaz multimedialny, odwołując do koncepcji i jednocześnie zasady
ludzkiego funkcjonowania poznawczego, mianowicie zmysłowego synkretyzmu
i integracji sensorycznej, wpisuje się w niniejszą koncepcję poznawania świata –
pobudza percepcję, zaciekawienie, kształtuje pamięć, wyobraźnię, emocje i wrażliwość. Budowanie obrazu rzeczywistości na takim fundamencie jest o wiele korzystniejsze z punktu widzenia efektywności zasad edukacji na wszelkich jej etapach, łącznie z akademickim. Jedną z form edukacji multimedialnej jest film1.
Film, obojętnie czy mowa o animowanym, fabularnym czy dokumentalnym,
operując systemem wizualno-dźwiękowym, wpasowuje się znakomicie w gusta
współczesnych odbiorców, ponieważ stanowi atrakcyjną formę przekazu, intensyfikującą i wzbogacającą odbiór wartości merytorycznych. Jest swoistego rodzaju dziełem interaktywnym i niestabilnym semantycznie (Kluszczyński, 2002: 96),
bowiem stwarza szansę na osobliwą i indywidualną interpretację dzieła. Ponadto
(podobnie jak i inne dzieła artystyczne) zawiera w sobie cechę niedokończoności/niedomykalności, skłaniającą widza do nadania mu własnej optyki. Zasada in
finito jest atutem przekazu artystycznego, jego tajemnicą i wyrazem dialogu
z widzem – inspiracją do poszukiwań, nadania kierunków finalnych i kreacji
sensu (Chmiel, 2014: 75).

Film edukacyjny i jego rola
Film edukacyjny jest swoistego rodzaju filmem dokumentalnym (ewentualnie
splotem obrazów dokumentalnych, powiązanym narracją), którego podstawowym zadaniem, przy wykorzystaniu obrazu i dźwięku, jest przekazanie wiedzy, ale
także zilustrowanie czy wyjaśnienie zjawisk, procesów, wydarzeń społecznokulturowych, zarówno współczesnych, jak i historycznych (funkcja eksplanacyjna).
Film edukacyjny na bazie przedstawionego w autorski sposób przekazu powinien stwarzać odbiorcy szansę na namysł (definiowanie, opisywanie, kategoryzowanie), zdystansowanie się i obudzenie refleksji, zatem możliwość krytycznej
oceny. Jeśli film jest oparty na scenariuszu metodycznym, to z tej perspektywy
_______________
1

Pomijam tu rozważania o filmie jako ikonie kultury wizualnej, której główną funkcją jest umożliwienie szeroko rozumianej symbolicznej aktywności komunikacyjnej, oraz o filmie jako dziedzinie
sztuki, mającej własny język obrazowo-dźwiękowy przemawiający nie tyle do naszego intelektu, co do
sfery emocji i podświadomości.

140

JUSTYNA JAKUBOWSKA-BARANEK

wiedza metodyczna może stanowić wzór lub inspirację postępowania w określonych praktycznych działaniach. Film może również inspirować, wprowadzać do
poruszanej problematyki edukacyjnej, może być jej uzupełnieniem czy podsumowaniem, w zależności od celu, jaki stawia sobie nauczyciel/wykładowca/
moderator dyskusji. Na podstawie filmu, jako bazy merytorycznej, można zorganizować zadania dla uczniów/studentów, zainicjować dyskusję lub sprowokować
do przemyślenia i rozwiązania postawionych problemów.
Rozważając walory przekazu filmowego jako formy edukacyjnej, trzeba
zwrócić uwagę na możliwości uruchamiania różnorodnych procesów poznawczych, mobilizowania u widza uwagi wybiórczej, wywołania wszechstronnej aktywności spostrzeżeniowej, wyobrażeniowej i emocjonalnej, a w dalszym toku
dokonywania wielorakich operacji myślowych – rozumowania, wnioskowania,
wyjaśniania, rozpoznawania, planowania czy przewidywania, co może mieć miejsce zarówno podczas projekcji filmu, jak i po jej zakończeniu.
Grupowe uczestnictwo w projekcji filmu stwarza szansę dokonania analizy
psychologicznej. Każdy z widzów ma możliwość introspekcji oraz obserwacji
reakcji współtowarzyszy, poznania ich wrażeń, emocji i generalnie oceny odbioru
przekazu. Ponadto wymiana refleksji stanowi wartość poznawczą – poszerzenie
horyzontów myślowych oraz pobudzenie do konstruktywnej dyskusji. Natomiast
osoba prowadząca projekcję i jednocześnie obserwująca widzów (nauczyciel/wykładowca) może wykorzystać tę sytuację wielorako: poznać zainteresowania swoich podopiecznych, skupić się na śledzeniu ich reakcji podczas kolejnych
sekwencji filmu, a także wyłonić najistotniejsze fragmenty filmu, które budzą
kontrowersje wśród uczestników projekcji lub pobudzają do wymiany myśli.

O czym jest film Niebieskoocy?
Uczymy się być rasistami, to znaczy, że możemy się również nauczyć, jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny.
To wszystko kwestia władzy
Jane Elliott

W moich rozważaniach na temat roli filmu edukacyjnego oprę się na filmie Niebieskoocy2, który jest klasycznym przykładem wieloaspektowego oddziaływania
_______________
2

Film Niebieskoocy był do tej pory wykorzystywany m.in. w następujących projektach: „Sieć trenerów gender mainstreaming IW EQUAL realizowany przez Fundację „Fundusz Współpracy” i Program
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na widza. Stanowi on dokumentalny zapis przebiegu doświadczenia, jakie przeprowadziła w 1995 roku Jane Elliott, walcząca przeciwko rasizmowi w Stanach
Zjednoczonych. Jest ona pionierką warsztatów podnoszenia świadomości na
temat rasizmu. Punktem zwrotnym w jej życiu stało się zabójstwo dr. Martina
Luthera Kinga, Jr. w 1968 roku. Jako nauczycielka trzeciej klasy szkoły podstawowej w całkowicie białej i chrześcijańskiej społeczności starała się pomóc zrozumieć swoim uczennicom i uczniom, na czym polegają rasizm i dyskryminacja.
W swojej pracy nauczycielskiej zastosowała ćwiczenie „niebieskoocy/brązowoocy”, w którym uczniowie są traktowani jak osoby uprzywilejowane lub podległe
w zależności od koloru oczu3. Ćwiczenie to stworzone zostało na bazie lektur
o technikach stosowanych przez nazistów w czasie holokaustu wobec osób należących do grup określonych jako zbędne. Celem ćwiczenia było stworzenie białym ludziom okazji do poczucia, jak to jest być „nie-białym”. Ćwiczenie stało się
bardzo popularne po emisji w programie telewizyjnym Johnny Carson Show
w 1968 roku, a potem w wiadomościach telewizji ABC. Po 16 latach pracy
w szkole Jane Elliott zaczęła prowadzić warsztaty dla korporacji, agencji rządowych, szkół i innych grup. Jej przesłanie dotarło do milionów ludzi za pośrednictwem programów telewizyjnych takich jak Today, The Tonight Show, Donahue,
Oprah Winfrey i Frontline (Lester, 2010: 17).
W Niebieskookich obserwujemy grupę kilkudziesięciu dorosłych kobiet
i mężczyzn z Cansas City, osób różnych profesji, o różnym kolorze skóry i pochodzeniu. Eksperyment, w którym uczestniczą, polega na podzieleniu ich na
dwie grupy według nieistotnej i mało zauważalnej, aczkolwiek charakterystycznej cechy, jaką jest kolor oczu. Ludzie o niebieskich oczach zostają do celów eksperymentu uznani za grupę „gorszą”, „mniej inteligentną”, „mniej wartościową”,
a pozostali pełnią funkcję obserwatorów i współdyskryminujących. Osoby, które
są w eksperymencie niejako ofiarami dyskryminacji, nie miały uprzednio żadnej
informacji o jego celu. Podczas warsztatu Jane Elliott jest szorstka, deprymuje
niebieskookich, poniża, zmienia zasady wykonywania zadań itd., ale jednoczeNarodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce – Gender Mainstreaming Initiative dla Biura
UNDP Polska – Gender Index – szkolenia „Firma Równych Szans" (IW Equal) – Galeria Tolerancji –
Akademia Różnorodności – Międzynarodowe Centrum Adaptacji Zawodowej (IW Equal). Niebieskoocy
są najprawdopodobniej najczęściej wykorzystywanym filmem w edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej w Polsce, http://www.bezuprzedzen.org/projekt/index.php?dzial=PR_Filmy [dostęp 19.09.2015].
3
Film zawiera również dokumentalny zapis pierwotnego kontrowersyjnego eksperymentu, który
w 1968 roku Jane Elliott przeprowadziła na swoich uczniach – trzecioklasistach, w którym udowodniła
wpływ poczucia wyższości i niższości na sposób wzajemnego traktowania.
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śnie tłumaczy swoje postępowanie, przedstawia mechanizmy dyskryminacyjne,
jakimi przeciętni Amerykanie podświadomie się posługiwali przez lata wobec
społeczności afroamerykańskiej. Eksperyment trwa tylko 2,5 godziny, a większość uczestniczących w nim niebieskookich nie wytrzymuje złego traktowania.
Widzimy, jak w ciągu krótkiego czasu przebywania w atmosferze reżimu dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonaniem najprostszych poleceń. Film wzbogacony jest wypowiedziami Jane Elliott
na temat jej działalności zwalczającej rasizm, i konsekwencjami, jakie za to poniosła ona i jej rodzina. Narracja bohaterki warsztatu jest niezwykle wiarygodna,
sugestywna i obrazowa w kwestii podejmowanej problematyki.

Wielowątkowość i aktualność filmu Niebieskoocy –
dlaczego i jak wykorzystuję go na zajęciach ze studentami?
Podstawowym celem filmu jest skłonienie oglądających do refleksji nad mechanizmami uprzedzeń, piętna, stygmatyzacji i dyskryminacji. Odbiorcy poznają
mechanizmy władzy, dominacji, kontroli oraz manipulacji jednostką oraz grupą,
prowadzące do dyskryminacji – w przypadku tego filmu – ze względu na rasę.
Problem rasizmu może stanowić odniesienie do innych aspektów społecznej
dyskryminacji, zatem podczas dyskusji można posłużyć się o wiele bogatszą perspektywą – szerokim kontekstem wykluczenia społecznego, albowiem mechanizmy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie
etniczne, narodowość, stopień sprawności czy stan zdrowia, są takie same.
Film Niebieskoocy wykorzystuję na zajęciach akademickich nie tylko ze
względu na jego bogate walory poznawcze, ale w dużej mierze dlatego, że silnie
oddziałuje na emocje widza. Jest „wyzwalaczem emocji”. Już w trakcie, jak i po
projekcji filmu, jestem świadkiem pojawiania się u studentów poruszenia, żalu
czy niedowierzania, ale też niekiedy bulwersacji, zdruzgotania i złości. Te emocjonalne reakcje są wskaźnikiem uświadomienia wagi problemu, często pomijanego, uznawanego za mało ważny albo właściwie nieistniejący. Inspiracją dla
Jane Elliott była walka Martina Lutera Kinga o równość, ale dla nas – inspiracją
przemyśleń jest obecna rzeczywistość, wcale nie wolna od rasizmu opartego na
stereotypizacji i uprzedzeniach (świadczą o tym używane nazwy wobec przedstawicieli innych nacji: żółtek, pekińczyk, czarnuch, asfalt, brudas itp.) i od dyskryminacji w relacjach dominacji i podległości typu: mężczyzna – kobieta, mąż – żona,
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dorosły – dziecko, sprawny – nie(pełno)sprawny, heteroseksualny – homoseksualny, pracodawca – pracownik, zdrowy – chory, stary – młody, nauczyciel –
uczeń, wykładowca – student itd.
Posługując się przekazem filmowym Niebieskoocy w ramach przedmiotu
„współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne”, podejmuję dyskurs dyskryminacji, traktując ją jako zjawisko dewiacyjne w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych oraz psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stereotypizacji i uprzedzeń. Zauważam, iż studenci podczas dyskusji
na zajęciach sami odkrywają to, co często spychają na dno swojej świadomości,
mianowicie iż zjawiska takie jak stygmatyzacja, dyskryminacja czy ekskluzja są
realną normą w naszej rzeczywistości społecznej, pomimo iż normą w ujęciu
moralnym nie są (w ujęciu naukowym zaliczane są do zjawisk dewiacyjnych).
Film zatem odgrywa tu rolę uruchamiającą procesy moralnego niepokoju, pobudza myślenie w obszarze szeroko pojętego humanitaryzmu, poczucia człowieczeństwa i tolerancji. Można stwierdzić, iż obecne dylematy moralno-społeczne,
z jakimi przychodzi nam – społeczeństwu polskiemu i europejskiemu – zmierzyć
się w dobie migracji i imigracji uchodźców ze Wschodu, przemyślenia, jakie one
implikują w wymiarze historycznym i współczesnym, nadają filmowi Niebieskoocy dodatkowy wymiar i potwierdzają jego permanentną aktualność.
Podczas realizacji treści przedmiotu „pedagogika” organizowanego dla studentów różnych kierunków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach
ścieżki pedagogicznej wykorzystuję film Niebieskoocy jako bazę do zrozumienia
zjawisk dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypizacji i wykluczenia społecznego,
bowiem zjawiska te są obecne w różnych kontekstach przestrzeni społecznej
szkoły. Jednak moim głównym celem jest uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na
problem tzw. innego – innego w szkole, innego w klasie (inny to na przykład gruby,
mały, rudy, mało sprawny lub niepełnosprawny, nieśmiały, jąkający się, nadwrażliwy, wybuchowy, wybitnie uzdolniony, wycofany, ubogi, moczący się itd.). Na
podstawie własnego wieloletniego doświadczenia dydaktycznego ze studentami –
przyszłymi nauczycielami mogę ocenić, że ich świadomość i uwrażliwienie w tej
kwestii, jak i wiedza z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów tak
zwanych innych, jest na niewystarczającym poziomie. Film Niebieskoocy jest
wyrazistym źródłem uświadomienia im problemu różnorodności i inności
uczniów oraz środkiem uruchomienia potrzeby poczynań pedagogicznych związanych z tym faktem. Problematykę „inności” łączę z zagadnieniem tolerancji
w szkole, ważnej nie tylko w relacjach uczniowskich, lecz w również w relacjach
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nauczyciel – uczeń. Podczas szerokich dyskusji studenckich o wydźwięku antydyskryminacjnym, których jestem świadkiem i jednocześnie uczestnikiem, poruszam również kwestię psychospołecznych implikacji zjawisk stygmatyzacji, bullyingu i cyberprzemocy, obecnych zwłaszcza wśród młodzieży w wieku
gimnazjalnym, niestety, coraz częściej wśród uczniów szkoły podstawowej.
Film Niebieskoocy wykorzystuję również na przedmiocie „socjopedagogiczne
problemy młodzieży” jako podstawę do dyskusji w obszarze problematyki równości i tolerancji jako niezbędnych czynników współistnienia współczesnej młodzieży w kontekście między- i wielokulturowości, a także jako czynników kreowania
tożsamości młodzieży – tożsamości jednostkowej i społecznej. W przypadkach
tych przedmiotów moderuję dyskusję, skłaniając studentów do głębszej refleksji
nad mechanizmami, piętnem i konsekwencjami wszelkich działań dyskryminacyjnych i staram się ukazać ich związek z przemocą, zwłaszcza psychiczną, jej
odmianą w postaci mobbingu, bullyingu, mowy nienawiści oraz z szeroko pojętymi konsekwencjami tych zjawisk i procesów w postaci wykluczenia społecznego wraz z implikacjami natury psychicznej. Celem moim jest kształtowanie
u studentów postawy odpowiedzialności i odwagi w reagowaniu/ przeciwstawianiu się aktom dyskryminacji i przemocy w relacjach międzygrupowych i w ogóle
międzyludzkich: w rodzinie, wśród przyjaciół , na uczelni, w miejscu pracy itd.,
bowiem – jak to podkreśla w filmie Jane Elliott – brak reakcji na zachowania
patologiczne jest cichym przyzwoleniem na nie i jednocześnie, idąc dalej tym
tropem, wspieraniem dewiacyjnych relacji czy dewiacyjnego systemu.
Od czasu realizacji filmu Niebieskoocy minęło niespełna 20 lat i choć mimo
wielu przemian społeczno-polityczno-kulturowo-obyczajowych i zmiany realiów, główna myśl filmu jest nadal aktualna, a życie nadaje jej kolejne odsłony.
Problematyka filmu stanowi bogaty materiał poznawczy, a sposób przekazu idei
– niezwykle poruszający – dotyka u widza głębokich pokładów emocji, stając się
pożywką do refleksji o istocie budowania relacji z drugim człowiekiem, zarówno
w wymiarze bliskim, jednostkowym, jak i grupowym oraz społecznym. Polecam
film, jako środek/drogę odkrywania samego siebie i zadawania sobie coraz trudniejszych pytań o wartości społeczne i naszą społeczną tożsamość.
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This article suggests an overview of the social brain, evaluation of local
and global groups and the relationship between the individual, the
brain and society. Emphasis is put on individual and collective identity
and on the shaping of public opinion through the media and on examining future developments that will mold social trends and most importantly, whether it is possible to promote the evolution of a better society
that is built on cooperation, reciprocity, altruism, understanding, attention, sensitivity, values and a high level of ethical functioning.
The development of thinking, planning and new revelations have increased the need for engagement and connection with others. The
human brain has developed self-interest thinking. Utilitarian calculations have become a part of humanity's engagements. Group relationships are essential for survival, care, concern and security. The product
of the dichotomous existence of man and society: egoism versus cooperation and altruism.
In order to survive as an individual in the group and as a group, the
social brain developed and shaped thinking procedures of framing and
instincts in patterns of feelings and emotions. The influencing messages
of environmental sources which exist in the public sphere impact by
pass the human brain through "mirror" nerves, stereotype thinking and
collective and evolutionary memory, fulfilling basic motivation needs,
creating belonging, love and appreciation. For instance, the media that
uses these groups shared involvement feelings and collective identity to
shape by means of "framing" the public opinion and way of thinking,
and by that shape the perception of the reality.
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Introduction
From the earliest times, life in groups and within societies has been a basic prerequisite for the physical existence of the individual. These groups provided individuals with better prospects for coping with, adapting to and surviving the
unstable conditions of existence caused by environmental changes beyond their
control. The result was the development of the "social brain," (Goleman, 2007)
a comprehensive system of well-defined but flexible neurological networks that
create synaptic connections and possess the ability to synchronize. For example,
when we converse with someone, systems of neurological networks "hold" us in
a state of synchronization with others. In situations involving motor synchronization such as when two people lean forward towards each other in conversation
mirror neurons are activated.
The interest driven nature of the human brain is documented in the theory
of two biologists from St. Andrews in Scotland, Andrew Vitan and Richard Biran. Their theory is based on the hypothesis of a social intelligence. According to
their premises, coping with human relationships demands greater intelligence
than that necessary to ensure day-to-day difficulties connected to physical survival. In the savannah, social organization and relationships were already based
on persuasion and identification of the intentions of others in order to survive.
Alliances, cooperation and mutuality were demanded for the survival of small
groups. Betrayal, deception or guile would be immediately recognized within
a small group living together. Sophistication requires a larger social brain. In
order to acquire social knowledge and social memory the brain needs the cortex,
the thinking brain (Winston, 2003).
In order to survive and protect the entire group, the social brain designed
thinking processes that framed the instincts within patterns of thought, emotion
and response. It is easy to observe this in the establishment of public opinion
through our surrounding resources, like the media. The messages that influence
us pass through the networks of the human brain with the help of the mirror
neurons, stereotyped thought and the collective memory and the activation of
networks connected to motivation and the satisfaction of basic needs for belonging, love and approval. Similarly, messages are conveyed by the evolutionary
networks of the communal memory that enable group life.
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The human brain and the public sphere
Our prehistoric ancestors five million years ago began their new life on the savannah. These constituted wide expanses as opposed to the trees they had lived
among previously. This change intensified the need for mutuality, cooperation,
division of labor, delegation of authority, choice of leadership, flexibility, adaptability, long and short term planning and a deep understanding of existing and
changing circumstances in order to survive.
From the moment that a baby enters the world and lets out its first scream, it
creates the initial child-mother connection, a relationship that influences all the
intimate relationships throughout its lifetime (Erikson, Winnicott) Good synchronization between the mother and child constitutes the foundation for optimal social relationships that enable empathy, emotional resonance, attention and
self regulation. Synchronic relations with the mother and the immediate environment constitute the cornerstone of the ability to create intimacy with others.
Reciprocal synchronization expresses itself through face-to-face communication, each participant reacting to the other and exercising their ability to "read"
another thereby creating reciprocal expression of emotion and real time responses. The biological rhythms such as the heartbeat or the secretion of the
nerve conductor serotonin are coordinated to create a pleasant sensation, the
secretion of the hormone Cortisol characterizes moments of stress while the
Oxytocin – the hormone of generosity and love is secreted when a mother
watches her baby in various situations. This is hormone the intensifies physical
sensations that activate the desire for giving in less comfortable situations such
as when the baby cries during the night and the tired mother must muster the
energy to provide for the baby's needs. These processes of synchronization also
occur between the father and the baby. They are more prominent in the mother
since she is most often the more dominant factor in the first months and nurses
the baby, establishing a strong bond and enhanced synchronization.
At age four months, circuits of the social brain are already formed by the
glances exchanged between the baby and the parents. The circuits develop in
relation to cultural norms of give and take and are reflected in the area of the
cortex in the brain. For example, in the west, there is more use of the voice in
communication while in African culture there is more of a tendency to provide
physical contact.
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The reciprocal relations of intimacy with the mother and father are expressed with a glance, a touch and in reference to the external world. Basic mutual relationships in the home constitute the foundation for reciprocal relationships within groups. At birth, each of us is imprinted by processes/patterns of the
social unconscious and the collective unconscious. These processes determine
the nature of our thoughts, emotions and behavior in all our interpersonal and
group interactions (Hopper, Weinberg, 2011).
The social unconscious includes the development of culture itself. Communal culture and values are inevitably transmitted to children by their mothers
and fathers and are influenced by nationality, status, religion and geographic
region. They are transmitted orally, intuitively and emotionally for twenty-four
hours each and every day. Objects, movements, body language and facial expressions are determined by the representatives of the group culture.
The idea of the social unconscious is connected to the concept and theory of
socialization. Collaboration of the idea of the shared unconscious can be found
in brain science research. This research teaches us that mirror neurons are responsible for human intersubjectivity. This is the process by which mental activity is transmitted between individuals through motor mechanisms of unconscious resonance. This leads to automatic imitation of emotions, sensations and
actions of other individuals within a group. For example, observers of a football
game will express their emotions in the same manner by the raising of hands,
whistling, standing and cheering together at certain moments or expressing disappointment others.
In order to maintain the basic necessities of life, man began to create social
connections to build a foundation for satisfying the demands of basic survival.
Groups of hunters and gatherers appeared. These groups grew and developed
civilizations that branched out and developed new means of survival and later on
developed cultures and traditions.
The human brain developed from the size of a chimpanzee's to a brain three
times that size. Brain cells grew into a hundred billion nerve cells. The human
brain developed instincts, emotions and thought processes (Winston, 2003). The
survival instincts were expanded through curiosity and investigation. The development of thought, planning and new discoveries that were part of daily life
intensified the need to connect and communicate with others. The human brain
became socially oriented. The calculation of benefit became part of human interaction. "Who will help me?", "How will I benefit from this connection?" "How
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significant is this other for me?" All these elements were integrated into existent
forms of instinctual human behavior and an immanent factor in man's daily
existence.
The understanding of the neurological aspects of human instincts represents
a breakthrough in our understanding of human behavior on level of both the
individual and the group. The primitive brain or lymphoid brain and the brain
stem include the areas, which are responsible for our survival. The amygdale, the
hippocampus and the thalamus are responsible for our instinctual activity that is
essentially that of fight or flight (Keidar, Yagoda, 2014).
The function of the human brain directs the human species to act to insure
physical survival as an individual and as a partner in the social arrangements
characterizing human life. Group relations are essential for survival, nurturing,
care and security. Similarly, the individual entity is created out of social experience and diverse interpersonal interactions.
Out of human group dynamics, a phenomenon that exists in nature, the survival of the fittest was observed and the law of natural selection became an anchor of human conduct. Herbert Spenser, a contemporary of Darwin concluded
that natural selection was also at work on the social plane, those who adapted
were included in the group while the unfit were ejected. The product of the dichotomous existence of the individual and of society is responsible for the creation of a degree of lifelong dissonance between the individual and the group,
between egoism and altruism that are imprinted in the human genes for purposes of survival. According to Darwin none of the instincts was created for the
benefit of other living creatures, but every living creature exploits the instincts of
the others.
The instincts work to increase the chances of survival and reproduction. The
primitive brain is still dominant in social interactions. The amygdale fills the
essential and central role in the instinctive reactions during daily life, whether
they lead to cooperation, or the opposite, to flight or fight as a result of perceived
interests. In 1909 the German neurologist Broadman published an account of the
brain that was divided into 52 areas on the basis of anatomical differences. Each
of these areas is responsible for a reaction of the individual to his/her environment or of identification with the emotions of another (cited in Renan, 2014).
Many behaviors and actions are automatic and derive from primitive instincts and the survival brain (Fight or Flight).
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Emotional and social intelligence
In recent years, the study of emotions has broadened its scope and established its
standing as a new scientific discipline. Humanity has become increasing conscious of the seminal role played by the emotional components in both intrapersonal and interpersonal behavior (Naumovsky, 2006). At the beginning of the
twentieth century, when most efforts to define intelligence concentrated on the
cognitive aspects such as memory and problem solving, a number of researchers
began to identify its non-cognitive aspects and related to these ideas in their
work. In 1920, Edward Lee Thorndike introduced the term "social intelligence"
(Orme, 2001; Keidar, Yagoda, 2014) which he described as the skill of understanding and managing other people. In 1940, David Wexler related to the influence of non-cognitive elements on behavior and noted that the attempt to design
a model of human intelligence would not be complete without a comprehensive
description of those elements. Similarly, in 1983, Howard Gardner while introducing the "theory of multiple intelligences", (Orme, 2001) (which claims that it
is impossible to explain human behavior on the basis of a single intelligence and
therefore it is necessary to dismantle the concept into a wide spectrum of learning abilities) incorporated intra and interpersonal components into his model of
intelligences. Throughout the historical development of the concept, the common denominator among those concerned with the subject was the belief that
conventional definitions of intelligence were lacking in the ability to explain the
results of our behavior in a complete and satisfactory manner. The coining of the
term "emotional intelligence" (Mayer, DiPaolo, Salovey, 1990) and its further
expansion by Goleman (1995) placed the discipline on the public agenda thereby
turning its principles into common knowledge.
Research into the brain, behavior, education and medicine have been presenting, with increasing frequency, new findings and evidence proving that people with a higher I.Q. are not necessarily happier, more sociable , more communicative, more moral, more ethical or more successful. It is becoming increasing
clear that cognitive intelligence is not, in and of itself, sufficient and that in order
to lead a more effective, holistic, abundant and ethical life in each of its various
circles and cycles, one needs to develop and apply an additional dimension of
knowledge-the emotional dimension. The emotional dimension of life enriches
the rational one by providing information. The integration of the rational with
the emotional is what guides the individual towards a behavioral result (Bangoli,
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2011). A deeply rooted and inherent correlation exists between emotional intelligence (E.I. – Emotional Intelligence) and positive social results: adaptive abilities, the capacity for healthy social behaviors, caring, altruism, and empathy as
well as the tendency to bond and establish quality social relationships (Zeidner,
2012; Clodie, 2005; Keidar, 2005; Keidar, Yagoda, 2014).
The internal skills defined by the science of emotional intelligence-the abilities to manage, direct, guided, monitor, create, nurture and support – result in
the development of an emotional repertoire on both the intrapersonal and interpersonal level. The connection between the brain and emotions is what produces
a multi-dimensional human experience in the individual. In addition, this connection constitutes an immanent aspect of ethical conduct that is born out of the
awareness of a "me" and a "myself" in my relations with others. Each time an
individual examines what is appropriate behavior, it is also necessary to clarify
the preferences of the others involved in the situation and to consider how the
"me" would feel in their place (Benziman, 2005).
Emotion is what motivates human beings (Keidar, 2005). It is no coincidence
that the word "emotion" integrates the Latin "Movere," to move. Underlying each
thought, decision and action are emotions that were imprinted somewhere in the
past, developed in the present moment or that, alternatively, gazes into the future (Parkinson, 2000). Referring to Kant's dictum, "I think, therefore I am"
(cogito ergo sum), Antonio Damasio (2005) suggests an amendment, "I feel,
therefore I think, therefore I am." Indeed, the emotions are not only included in
the thought processes, they are, in fact, an integral part of them.
The components located within the "container" of emotional intelligence include empathy, decision-making, the ability to convey and decipher messages
(verbal and non-verbal), conflict solving skills, and self-awareness in coping with
a variety of emotions in real time. In addition, the ability to analyze emotional
functioning by identifying the emotion involved, defining and expressing it as
well as understanding the actions and behaviors that stem from it, expertise in
processing the emotion by applying meta-cognition and a capacity for ethical
and moral conduct and behavior.
Emotional intelligence is directed and proceeds along two complementary
paths. The intrapersonal track includes self-awareness of cognitive and emotional processes and the connection between the two. The mode of thinking and
the way of interpreting events "create" the reality that an individual experiences
at any given moment. Altering thoughts and emotions enables a change in this
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perception of existing reality. The interpersonal track of social intelligence consists of an individual's conduct of personal and social relations in an optimal
fashion including expressions of empathy, mutuality, cooperation, compassion,
attentive listening, ethical conduct, flexibility, adaptability to situations in flux
and the nurturing of positive emotions. At this point, it would be prudent to call
attention to the maxim that "people will forget what you said, people will forget
what you did, but people will never forget how you made them feel (associated
with Maya Angelou).” One must remember that the way and shape of one's reaction to others also influences one's (and the others') physiological systems like:
The release of Adrenaline, Insulin, Cortisol – a Steroid Hormone released in
response to stress, the immune system, Parasympathetic and sympathetic nervous systems. The physiological reactions will influence in turn emotional reactions; the influence will be also over cognitive processes, which will be expressed
by behavioral responses.

The social brain – past and present
This article will present the connection between the evolution of local and global
social groups and the social brain. What is the social brain? What is the difference between the individual and the social brain? What are the sources of the
development of the social brain? What happens when individual brains connect
to the group? What influences the dynamics of social groups, public opinion?
What can we learn about future developments that will mold worldwide social
trends? Most importantly, whether it is possible to promote the evolution of
a better society in which social interactions are characterized by cooperation,
reciprocity, altruism, understanding, sensitivity, attention to others, assistance,
values and a high level of ethical functioning.
Within the relations between the individual and the group, a dynamic shared
form of interaction is created and a common language connects the individual to
the group. This cooperation results in mutual feelings, empathy, containment,
acceptance and over time similar verbal and nonverbal cues and common symbols begin to form. Gradually, the group creates a closed framework and symbols
turn into direct or implied language. A harmony similar to that between the
infant and the mother begins to form between the individual and the group. This
harmony is characterized by emotional coordination between the infant and the
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mother that comes from the right brain where emotional processes are located.
This dynamic is also characteristic of the connection between the individual and
the group. Schemas begin to be built between the individual and the group that
direct the behavior of the individuals and the group beginning with a kind of
reciprocal symbiosis, a conscious and unconscious dependence based on accepted generalizations and specific points of reference.
From the outset, emotional affinity determines who we turn to receive encouragement and support. Brain researchers differentiate between the nerve
networks of emotional affinity, of caring and of sex. Each of these networks is
nourished by different chemical and hormonal systems and passes through different nerve circuits (Goleman, 2007). Emotional affinity leads the individual to
find people similar to him/her and creates a stronger bond than those grounded
in cognitive affinity. Social brain circuits connected to empathy strengthen emotional affinity and encourage the formation of social groups based on common
interests, mutuality and shared cognitive processes. In our social communication, the brain acts like an orchestra where each group of instruments plays
a part in the orchestral coordination. Mirror neurons are activated during communication with people we know. The amygdale is utilized during the reading of
non-verbal messages and in emotionally intensified situations, a connection
between the amygdale and the brain stem reinforces automatic responses. Thus,
each social interaction activates different regions in the brain and different nerve
networks enter into operation (Goleman, 2007).
The social brain plays a crucial evolutionary role in the development of human relations through communication skills, synchronization, empathy, social
judgment in promoting common interests and organizing for a common goal
and future planning that it facilitates.
The reciprocal relationship system between one and the group one is a part
of is ongoing and dominant. There is a continual mutual "feeding" process between the group's members facilitating the forming and designing of the individual's as well as the group's identity (Blackemore, Firth, 2004).

The reciprocal relations between the individual, the brain,
society and morality
These neurons are found in the pre frontal cortex, the same area where information is processed. When an emotional conversation is taking place, the amygdale,
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the area of the brain responsible for our survival and known as the emotional
bank, creates a direct connection with the brain stem resulting in automatic responses such as accelerated pulse rate, constriction of muscles, increased adrenaline flow and secretion of insulin. When we express empathy two major areas of
the brain, the amygdale and the neo-cortex- "the thinking brain" that processes
and encodes information- are activated. The same process occurs in the recipient
of the empathy; an automatic response of the amygdale is set off and the "thinking brain" encodes the message, "It is worthwhile for me to converse and be in
contact with this person because it is pleasant." The cortex efficiently creates
a mode of synchronization and adjustment between ourselves and other persons.

Individual and collective identity
In light of the 'politics of identity' theory, Melucci (1989, 1995) found that it is
not only self-awareness of identity, but rather the recognition by others of their
unique group members’ identity, even receiving legitimacy for this identity from
the surrounding society. Identity is our understanding of who we are and who
other people are, and, reciprocally other people’s understanding of themselves
and others (Jenkins, 2004).
A common identity defines the limits of belonging to the group, its beliefs
and world perception, which forms a basis for building trust as a critical step in
accepting members who will act on urgent issues (Della Porta & Diani, 2006).
This process led to social activists identifying themselves by themselves and by
others as part of a wider community within which they could attach meaning to
their experience by constructing it on this shared involvement (Della Porta,
Diani, 1999: 85).
Similarly, social psychological studies report consistently that the more people identify with a group the more they are inclined to protest, for instance, on
behalf of that group (Kelly, Breinlinger, 1995; Klandermans et al., 2002; Mummendey et al., 1999; Reicher, 1984; Simon and Klandermans, 2001; Simon et al.,
1998; Stryker et al., 2000).
Simon et al. (1998) describe identity as a place in society. A place is a metaphorical expression and stands for any position on any socially relevant dimension, such as nationality, ethnicity, gender, age and so forth. A person has a personal and several social identities. Personal identity refers to self-definition in
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terms of personal attributes, whereas social identity refers to self-definition in
terms of social category memberships (Tajfe and Turner, 1979). Collective identity concerns cognitions shared by members of a single group (Taylor and Whittier, 1992). Group identification forms the link between collective and social
identity. Sociologists and anthropologists study collective identity by examining
such phenomena as the group’s symbols, rituals, beliefs and the values its members share. Social psychologists study group identification by examining the individual’s beliefs, sentiments and commitment to the group. If a social identity
becomes more salient than personal identity, people are inclined to define their
personal self in terms of what makes them different from others, whereas they
tend to define their social identities in terms of what makes them similar to others (Van Stekelenburg and Klandermans, 2010). The redefinition from an ‘I’ into
a ‘we’ as a locus of self-definition makes people think, feel and act as members of
their group and transforms individual into collective behavior (Turner, 1999).
Habermas (1993) made distinction between utilitarian and identity related
(Helbling et al., 2010). This literature identifies utilitarian frames as ones that
justify a position by focusing on its ability to achieve a goal or meet an interest
that may be political, strategic, or security related. In contrast, frames focus on
ideas and values that matter to a particular community. As for identity-related,
Habermas maintains that as participants in real discourses understand themselves to be engaging in a cooperative search for truth or rightness solely on the
basis of good reasons, they must, as a condition of the intelligibility of the activity they are engaged in, assume that they are satisfied to a sufficient degree. Participants alone are ultimately competent to adjudicate claims concerning their
needs and interests, and only a consensus achieved in argumentation that sufficiently approximates to the conditions of the ideal speech situation can legitimately claim to be based on rational considerations, and hence to be valid
(Helbling et al., 2010).

Identity and emotions in collective action
Identification and protest. Why is group identification such a powerful motivational push to protest? First, identification with others is accompanies by an
awareness of similarity and shared fate with those who belong to the same category. Furthermore, the ‘strength’ of an identity comes from its affective compo-
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nent; the more ‘the group is in me’ the more ‘I feel for us’ (Yzerbyt et al., 2003)
and the stronger I am motivated to participate on behalf of the group. Collective
identification, especially the more politicized form of it, intensifies feelings of
efficacy. Emotions. Next to shared fate, shared emotions and enhanced efficaciousness, identification with others involved generates a felt inner obligation to
behave as a ‘good’ group member (Stürmer et al., 2003). When self-definition
changes from personal to social identity, the group norm of participation becomes salient; the more one identifies with the group, the more weight this
group norm will carry and the more it will result in an ‘inner obligation’ to participate on behalf of the group. Together these dynamics explain why group
identification functions as a ‘stepping stone’ to a politicized identity (Van
Stekelenburg and Klandermans, 2010; Berenson, 2015).
Sociological emotional approaches focus on the social nature of emotions
whereby concepts such as emotion norms, emotion work and emotion culture
play a major role. Group-based appraisal theories of emotions have reintroduced
emotions to the social psychology of protest (Van Stekelenburg and Klandermans, 2010). Media. For those of us who have been part of protest events or
watched reports on protest events in the news media, cannot be ignore the influence of the media as one of the important social structures. Media play a significant role in shaping the worldview, the emotions, the motivation for action, the
both individual himself, the group and group members’ identification.
Mass media actually create ‘imagined community’ (Anderson, 2006) when
mass people get the same messages in the same time without knowing each
other.
Imagined communities is a concept coined by Benedict Anderson (2006). An
imagined community is different from an actual community because it is not
(and, for practical reasons, cannot be) based on everyday face-to-face interaction
between its members. Due to Anderson, The media also create imagined communities, through usually targeting a mass audience or generalizing and addressing citizens as the public. As a result, readers speaking various local dialects became able to understand each other, and a common discourse emerged.
Rheingold (1995) published a very interesting book called The Virtual
Community. He tours the "virtual community" of online networking. He describes a community that is as real and as much a mixed bag as any physical
community – one where people talk, argue, seek information, organize politically, fall in love, and dupe others. At the same time, that he tells moving stories
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about people who have received online emotional support during devastating
illnesses; he acknowledges a darker side to people's behavior in cyberspace. Indeed, contends Rheingold, people relate to each other online much the same as
they do in physical communities. Rheingold is discussing the nature of the virtual communities found in cyberspace. In "The Virtual Community," he defines
virtual communities as "social aggregations that emerge from the [Internet]
when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace". He
postulates that community in cyberspace has burgeoned in part due to a public
lament over the disappearance of informal public spaces in our real existence
and in part due to the pioneering spirit of "Netsurfers" who are attracted to virtual community by means of interacting with other people on a completely novel
level.

Media shaping the public sphere
Media coverage allows activists to expand the debate around an issue. It can also
energize a movement by mobilizing a population, and it can increase the legitimacy of a group in the political arena (Gamson, Wolfsfeld, 1993; McCarthy,
Zald, 1994; Rohlinger, 2002).
This does not mean that activists challenging a particular policy do not face
barriers. Going public does not guarantee media attention. In fact, much of the
literature on agenda setting indicates that in a market-driven media environment where reporters are pressured to produce fast, interesting stories, policy
issues take a back seat to stories that are more easily dramatizes and sensationalizes (Hamilton, 2004).
While considerable attention has been paid to the effects of media framing,
scholars have largely ignored how activists and marginalized political players get
their preferred frames into the media in the first place (Callaghan & Schnell,
2001; Rabinowitz, 2010). This may be because of a long-held assumption that the
media are simply mouthpieces for elite, official government views, or it may be
because of a belief that the media, because of their own professional norms, are
autonomous and impervious to outside influence (Sascha-Sheehan, 2013).
Gans (1979) observes, what is newsworthy is prioritizes as what has drama,
conflict, novelty, timeliness, and visual appeal. Moreover, there is good evidence
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that journalists marginalize activists whose opinions are outside the mainstream
(Hooks, 1992; Van Dijk, 1996; Berenson, 2013). This situation makes it difficult
for policy challengers to enter the public debate (Pfetsch & Silke, 2011).
This aspect of political communication is significant since in any policy
struggle, all players (activists, politicians, and the media) want to control public
interpretation. The way the media cover an issue has shown to be a powerful
influence of citizen perception (Dalton, Beck, & Huckfeldt, 1998). The media
also shaping opinion on topics as varied and controversial as racial politics
(Kinder & Sanders, 1996), the war on terror (Ryan, 2004), legalization of marijuana (Golan, 2010), political parties frame European integration (Helbling,
Hoeglinger, Wuest, 2010), The Global Justice Movement (Berenson, 2013), marginalized political actors (Sascha-Sheehan, 2013), Social justice protest (Berenson, 2015).
Frames and framing can be reinforced using other tools of language. Gamson and Lasch (1983) note that public discourse takes place in a symbolic environment that employs images and stereotypes to root positions. Groups with
interests at stake may call on metaphors and connotations (Entman, 1993),
catchphrases, condensing symbols, or rhetoric to create a positive or negative
emotional image that reinforces or offsets a particular frame (Gamson & Modigliani, 1989; Terkildson et al., 1998). This can lead to framing contests around an
image or even a symbol that lead to redefining the public sphere discursive.

Framing the news
As previously mentioned, the establishment of public opinion is shaped and
frame through the media. ‘Framing’ means the presentation of information in an
interpretative cover. In other words, on the one hand, the mass media exerts
a strong influence on creating the social reality by framing the shape of reality
using accepted patterns (McQuail 1994: 331). On the other hand, the media discourse is part of a process in which individuals construct meanings, and public
opinion is part of the process in which journalists develop and form meanings in
the public discourse (Gamson, Modigliani 1989: 2). Kahneman and Tversky
(1979, 1984; see also Hertog and McLeod 2001) add that while framing emphasizes and directs attention to certain aspects in the description of reality, it also
ignores other aspects. By means of framing, which is merely a process of con-
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structing reality, journalists decide how their audience will think about the issues
being reported, thus manipulating the perceptive process of readers regarding
events and people (Entman 2007: 4). This way, the framing coverage creates
a narrative of events “To think about it this way” (Kim, Scheufele and Shanahan
2002: 7; Reese 2007, 2010; Scheufele and Tewksbury 2007; Tankard 2001). This
method is compatible with the system of values and beliefs in the local culture,
and is carried out by using metaphors or certain contexts (Entman 1993, 2003,
2007) that create a well-known reality.

News coverage as constructing reality
Journalists are in a particularly strong position in this respect. Since they need
sources “to fill news holes, meet deadlines, provide drama and add issue balance”
(Terkildson et al., 1998, p. 48) but have the unique ability to “choose who speaks
(or does not speak) in news coverage” enabling them “to frame news without
appearing to do so (Schneider, 2012, p. 72). Journalists have the additional advantage of being able to employ explanatory cues to cast sources on one or the
other side in a positive or negative light, and they can influence perceptions by
calling on apparently authoritative but unnamed sources to give legitimacy to
one or another side of an argument (Sascha-Sheehan, 2013).
Frames must be consonant with cultural narratives and larger belief systems
(Benford & Snow, 2000). In a word, they need to appear reasonable. Journalists
in news coverage adopted the frames that advocates for delisting promoted in
the opinion section of world news publications. Journalists tend to slant to official status quo positions, but that issue advocates can affect journalist frames,
that news coverage would incorporate advocacy perspectives, rhetoric, and
frames over time (Sascha-Sheehan, 2013).
Journalists do not frame information in order to create news, but rather, they
inevitably create news by adding their own interpretation to the news reporting
process (D’Angelo and Kuypers 2010; Kuypers, 2006 see also Gamson and
Modigliani 1989). Journalists are finding themselves in the midst of a dynamic
process in which they must remain significant, so they present additional levels
of interpretation about issues and events in the form of a news story. They cannot tell stories efficiently without advance preparation of ideas and concepts
regarding how to arrange the story’s components and the impact that can or
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must be made on these components. Klein (2010) maintains that the news is
really a collection of narratives and that journalistic writing is like historical or
literary texts – journalists write about reality. This means that in this sort of writing the text’s rhetoric is a tool to disguise the writer’s ideology (see also Brook
1991).
In the main, journalistic stories help shape the common worldview and the
most genuine ideals: they define what is considered good or bad, positive or
negative, moral or corrupt. They construct political opinions and social behavior, and provide beliefs, ideologies and standpoints by means of which people
create their own identities (Klein 2010). Foucault (2005 cited in Klein, 2010)
maintained that the journalistic discourse, like others such as scientific discourse
and political discourse, is not only a medium that formulates the struggles or
control systems, but also the object about and through which the struggle is taking place. Therefore, as Fairclough (1995) and Klein (2010) found, the journalistic text can be considered a 'wrestling ring' in which there is a hierarchy of discourse types that are influenced by different ideologies competing with each
other for the narrative's significance
In spite of the fact that the words “News report” and “Story” are used by
journalists in professional discourse, there is a refusal to acknowledge that the
journalists are really storytellers (Roeh, 1994). According to Bird (1996), this
refusal arises from the tendency to relate to the news as verifiable and factual,
although the news is a cultural construct – a narrative that tells a story about new
and important events. According to Oring (1990), to consider news as reflecting
reality is a fallacy. He claims, in fact, that the entire range of choices used in creating the media text is set in advance by the editors and writers. Media coverage
is also not free of emotional content and values (Tankard 2001: 97). Media writing is creative, emanating from constructing reality from the journalist’s viewpoint (Klein 2010).
According to Scott Peck we know the rules of community; we know the healing effect of community in terms of individual lives. If we could somehow find
a way across the bridge of our knowledge, would not these same rules have
a healing effect upon our world? We human beings have often been referred to
as social animals. However, we are not yet community creatures. We are impelled to relate with each other for our survival. However, we do not yet relate
with the inclusivity, realism, self-awareness, vulnerability, commitment, openness, freedom, equality, and love of genuine community. It is clearly no longer
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enough to be simply social animals, babbling together at cocktail parties and
brawling with each other in business and over boundaries. It is our task – our
essential, central, crucial task--to transform ourselves from mere social creatures
into community creatures. It is the only a way that human evolution will be able
to proceed.
The pre-eminence of man lies in one's ability to overcome instinctive survival reactions and responses. The uniqueness of a human being lies in one's
ability to be aware of one's thoughts, feelings and responses as well as managing
and routing them. A transition from a daily survival mode to a social existence
system demands a relationship of sharing, mutuality, understanding and a creation of an individual as well as group quality of life. In an era of a global world it
is important that the media which has a major influence and impact over the
public would transfer messages designed to motivate people to live together cooperatively and in harmony.
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The subjective dimension of career development involves and connects career planning with private models of human life, professional
aspirations and with the way they perceive their experiences. It should
be noted here that Theory of Work Adjustment (R.V. Dawis) is the
theoretical orientation, which attempts to explain satisfaction with
career development by reference to the dynamics of the relationship
between the subject and the environment. , is the theory of employability. The theory is rooted in the tradition of individual differences in the
professional behaviour. This perspective links the career choice and
development, seen as a permanent process, with the cycles of work
adaptation, the source of which lies in the feeling of dissatisfaction.
Unmet need of satisfaction is seen as a state of insatiability. Individuals
aim at meeting this need through adaptation, which means seeking
professional organizations and communities to meet their expectations
(in the context of quality of meeting needs). The result of the search for
determinants of job satisfaction is to draw attention to the following
relationship, namely: commitment to a career increases the level of
satisfaction resulting from career development.

In the considerations about career you cannot forget about the questions of subjective sense that is put on the career by agents in the context of its satisfactory
experiencing. According to E. Ginsburg, "career-making process is open, and its
goal is to find a job giving as much satisfaction as it is possible." (Szymański,
2010: 82). The process of career development has a decisive impact on the qual-
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ity of perceived job satisfaction and commitment practiced in the career. Moreover, the results of B. Adekola’s research show that the career development has
stronger connections with the satisfaction that individuals feel about their jobs
than with their career commitment. (Adekola, 2011: 108). The majority of approaches is focused on emphasizing the importance of the personality variables
in shaping the attitudes towards career1. However, it is worth noting that, in the
eighties scientists studying job satisfaction, among other things: Hackman and
Oldham (1976), Salancik and Pfeffer (1978), Griffin (1983), O'Reilly and Caldwell (1979), as well as White and Mitchell (1979) focused on the analysis of external determinants. Forces external to individuals were highlighted in the comparative values of the two types of explanations: models of work features and of
social information processing. Proponents of the first approach claimed that an
individual’s attitude towards work is largely shaped in relation to the characteristics of a given task, its importance and diversity of skills required for its implementation. The approach referred to as a model of social data is concentrated on
the social guidance and social sources of information which are crucial to make
important decisions about the quality of attitude towards work (Bell, Staw, 2004:
233). The adopted point of view, emphasizing external motivational processes
and information, introduced a significant limitation for a cognitive perspective
highlighting the importance of an individual’s activity.
The reference to the category of proactivity, which can be seen among others
in research done by E.W. Morrison, enables us to notice another field dependency, indicating the existence of a relationship between an individuals’ activity
and their successful careers. Its exemplification may include: obtaining
a job, commitment, job satisfaction and a satisfactory rating of "human capital
assets" or "market value" units (Bańka, 2005: 32). A similar line of thought can be
found in the deliberations presented by J.B. Barney and B.S. Lawrence. In the
context of the economy of individual career strategies, the authors made "a distinction between the general (having economic value in virtually any working
environment) and specific (having value only in a particular company) dimension of the human capital. These two dimensions are primarily to explain individuals’ behavior in their career. Individuals identify themselves and invest in
________________
1

The problem of the subjective sense imposed on career constitutes a section of the multicontextual way, in which the author presented the topic of career in the world, where „career makes
career” (both, in theoretical and research aspect) presented in the monograph, Młodzież akademicka
a kariera zawodowa, Kraków 2013.
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human capital valued by the organization in which they hope to succeed"
(Barney, Lawrence, 2004: 422–424). Treating individuals as active "sculptors" of
their own behavior and attitudes means directing reflection on the model of
purposive activity and individual autonomy. Generally speaking, an individuals’
autonomy "in the context of the surrounding world means implementing their
goals, which are not only a response to the occurring and anticipated events, but
above all an expression of their life aspirations" (Obuchowski, 1977: 78). Among
other things, the belief that the degree of job satisfaction is proportional to the
degree to which individuals can realize the concept themselves, allowed Savickas
to handle the concept of a role, which is an important issue for a career construction. Nevertheless, the author claimed that "job satisfaction depends on the creation of situations, both at work and in their lifestyle, that present opportunities
for individuals to play roles, they think they are appropriate for them" (Patton,
McMahon, 2006: 63).
The subjective dimension of career development "involves and connects career planning with private models of human life, individuals’ personal development, professed system of values, professional aspirations and with the way they
perceive their experiences" (Paszkowska-Rogacz, 2009: 113).
This view, though treated as dominant in contemporary theoretical perspectives when you consider a holistic approach to the career domain, has already
had a long tradition. Early literature in the subject of careers was clearly oriented
towards individuals. Stressing the topic of individuals’ attitude to their career,
Münsterberg wrote as early as 1913, that the feeling of monotony depends not so
much on the specific type of work, but rather on the affective availability of individuals, understood as a general tendency to positive or negative assessment of
life stimuli (Bell, Staw, 2004: 233). It is self-evident that individuals’ satisfying
career will update and promote feelings of professional fulfilment and it will
have uplifting influence on their well-being. This current of discussion fits into
views of D. Super, who is the creator of the career development theory. The researcher says that the career satisfaction is possible when individuals pursue
their interests and abilities, find their own values "and if their career is not contradictory to their personality" (Miś, 2006: 483). However, in addition to general
assertions, Life Cycle Theory of Human Space and Life presented by Super relates in a holistic way to the issues of career satisfaction and this fact determines
the attractiveness of this approach. The researcher, assuming that the degree of
maturity to pursue a career affects the quality of job satisfaction, and the chances
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of professional success are proportional to the degree of completion of the selfimage, helped to reinforce the idea that "the satisfaction of the individual life and
performed work depends on the extent to which individuals find a right market
for their skills, needs, values", interests, personality traits and self-image on determining individuals’ position in their profession, the situation in the workplace
and lifestyle consistent with the roles implemented in the phase of growth and
exploration, which given individuals consider to be adequate and appropriate"
(Cossette, Allison, Donald, 2007: 13–14). E.I. Meir , S. Melamed and C. Dinur
(1995), undertaking the study of the quality of satisfaction, made "the division
and distinguished three components: satisfaction with the career choice, job
satisfaction and self-esteem. Based on their research they concluded that job
satisfaction and the increase of well-being are the result of the convergence of
different spheres: professional convergence, convergence of recreation (nonprofessional) and the ability to use skills. Thus, one should not expect that the
degree of correlation to one aspect of convergence (eg. the professional convergence) with a worker’s results will be high" (see: Meir, Melamed, Dinur, 1995).
According to J.L. Holland, individuals experience more job satisfaction when it
is consistent with their personalities, when the type of professional environment
corresponds to the type of individuals’ personality, which in turn promotes stability in professional choices (see: Holland, 1996). J.L. Holland himself argues
that "individuals feel more comfortable, and work better in a profession that
«matches» them psychologically" (Allison, 2007: 2). There is empirical evidence
of the fact that compliance of individuals’ interests with their career choice has
an impact on job satisfaction and maintaining a permanent job. In the distinguished approach, it is the convergence of personality types with the environment types that results in a high level of wellbeing. Essentially, the convergence
refers to the degree of matching or the interaction of individuals’ personality
types and the type of their practiced profession. In addition, the research conducted by L.S. Gottfredson and J.L. Holland (1990) specified that the highest
level of job satisfaction is acquired by individuals who represent the following
three types: social, enterprising and conventional. It should be noted, however,
that J.L. Holland also expressed his doubts about the connection between the
types of convergence with satisfaction. Research conducted by Carson and
Mowsesian (1990) pointed to the fact that the sense of professional identity constitutes a more adequate predictor of job satisfaction than the convergence of
interests and work environment. However, studies carried out in the coming
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years, such as the one presented by Meir and Navon (1992), confirmed the thesis
that individuals tend to seek and remain in convergent work environments. Not
without reason, Ch. Allison calls J.L. Holland’s theory "the theory of fulfilment.
Whereas, researchers are described as “logical positivists" because they prove
theses on the road of empirical cognition (Allison, 2007: 1 and 12–13).
The essence of the phenomenon of job satisfaction as a special state of mind,
is interpreted in different ways. Strong postulated that individuals’ job satisfaction is linked to the similarity of their interests to the interests of people of the
same profession (Betz, Fitzgerald, Hill, 2004: 30). T. Gregson (1987) defines job
satisfaction as "a positive state of emotions which results from individuals’ assessment of their jobs or experiences" (Adekola, 2011: 103). Exemplification of
satisfactory experiencing one’s own careers may constitute needs, competence,
experience and values "that are realized in the process of its updating and which
are identified as essential from the individuals’ perspective". H.L. Chay and N.T.
Bruvold (2003) pay attention to this system of dependence as they define job
satisfaction as "an individuals’ emotional response to specific aspects of their
work" (Adekola, 2011: 103). Similar capturing of the semantic meaning of the
"job satisfaction" term can be found in the considerations presented by R.A. Noe
(1996). The researcher defines this state of emotion as a pleasant feeling which
results from individuals’ sense of conviction that work brings fulfilment in the
area of "important professional values" (Adekola, 2011: 103). R. Davis, G. England and L. Lofquist (1964) indicate that the level of job satisfaction is derived
from the relationship between the needs and expectations of the company and
the accepted bonus system (Szymański, 2010: 87).
The theoretical basis of this approach can be found in E.H. Schein’s considerations, referring to the eight individual priority groups which call them career
"anchors". The model "career anchors" or of Schein’s career determinants, ingrained in the twelve-year study of MBA graduates from the Sloan school at the
Massachusetts Institute of Technology, constituted the basis for grasping the
quality "of self-perception of talents, motives and values "that served to develop,
reduce, stabilize and integrate individual careers" (Dalton, 2004: 93). For E.H.
Schein the conceptualization of the determinants of career (specific career
"guides"), understood as "a set of individual talents, interests, motives and values
"that make up the individuals’ image of the profession that is appropriate for
them" (Miś, 2006: 480), was to show the possible areas in which individuals can
construct their own careers and thus increase their chances to achieve success.
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The term individual career "anchor" is a process – and only then it can constitute
a form of specifying the coherence between the ideas and individual choices
(Miś, 2006: 480). Moreover, in E.H. Schein’s works one can capture the conceptualization of the changing roles "with some form of separation from the old role
to the transformation and the incorporation of a new one" (Trice, Morand, 2004:
397), which has been mentioned rather occasionally while discussing the subject
of careers.
Professional competence may represent the first "anchor". First and foremost,
individuals care about being competent "experts" in their chosen field, aspiring
to be promoted. Individuals belonging to this group "organized their careers
around specific areas of technical or functional competencies, and their moves at
work were to maximize their ability to face new challenges in the chosen field"
(Dalton, 2004: 93; Paszkowska-Rogacz, 2009: 107–110; Miś, 2006: 481). Managerial competence is the "anchor" for individuals with interpersonal skills, ability to
integrate operations and decision-making and interested in acquiring new experiences in management, enlarging the area of influence and the possibility of
exercising power and striving for financial success. Three types of comoetence
that may coexist in an individual are particularly noteworthy: " (a) analytical
competence, the ability to solve problems in uncertain conditions; (b) interpersonal competence, the ability to influence people and lead them so that organizational goals are achieved, and (c) emotional competence, the ability to be stimulated, rather than exhausted or weakened by crisis" (Dalton, 2004: 93;
Paszkowska-Rogacz, 2009: 112; Miś, 2006: 481). Autonomy and independence
constitute another group of values. They are accompanied by the desire to
broaden the scope of self-reliance (the purpose is usually to get to the position of
independent experts) and to take responsibility for the areas of professional
agency. A motivating factor is the ability to make independent decisions about
the qualitative and quantitative elements of work, and that means being free
from organizational structures, rules and restrictions. People presenting values
such as the security and stability have a goal to get stable and secure employment. Being interested in having predictable and clearly defined future generates
a sense of loyalty to the organization, and an emotional attachment to it, determines the need to be promoted, which is also associated with one’s wish to have
secured future. Individuals who value creativity show a creative approach to
reality and the development of their professional career. They focus on identifying and solving problems, on introducing innovation. They are mobile, enter-
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prising and cognitively interesting. The factor that motivates them is the need to
create new things, a high level of "being free" to decide and to be promoted.
Among the values that individuals value the most there may be these kind of jobs
where you can serve others and where you want to sacrifice yourself for others.
In this kind of jobs, the main driving force and the source of satisfaction is constituted by the desire to help others or even the value of sacrifice for others, social involvement (often voluntary activities) and the implementation of humanistic values. The value of a challenge manifests itself in the desire to search for
novelties, to face difficulties and tendencies to take risks and to compete. The
motivating factor is constituted here mainly by a challenge, rather than the context of promotion opportunities or obtaining financial bonus. Career "anchor"
can also mean a life style in the situation where individuals are focused on keeping balance, harmony and maintaining the right balance between different
spheres of life, and in particular in the family – work – career relationship (Paszkowska-Rogacz, 2009: 112). Professional success is a component of success in life
showing individuals’ satisfaction in many spheres of life. The Author of Career
Anchors. Discovering Your Real Values (1993) within three years of research revised this statement, emphasizing the importance of linking individual and organizational aspects of career development. As a result, he singled out the following career "anchors": a) professional competence, b) managerial competence, c)
independence, d) security and stability, e) creativity. While distinguishing these
anchors, he made an assumption that the one that a given individual chooses will
be permanently visible (Paszkowska-Rogacz, 2006: 481).
The implications of decisions in the subject of job satisfaction and the sense
of professional success, including the axiological aspect for career development is
also presented in the works of C.B. Derr (1988). The main feature of his considerations is an indication of five dominant orientations in relation to the career
that are characteristic for given individuals at different stages of "building" their
career. C.B. Derr believes that they prove that given individuals are possibly on
their way to develop a rewarding career. The orientation to "go forward " is characterized by the development of a career in the vertical system. Individuals particularly appreciate social status, power and financial aspects. Being focused on
success, achievement and competition makes the job the top priority. On the
other hand, concentration on safety shows that given individuals value the sense
of belonging to their organization and they want to be loyal. Adopting the "local"
point of view in favor of the "global" one means that individuals are interested in
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being promoted (something they care about) which is characterized by patience.
This state, however, is achieved when individuals reach the optimum level of
security, which remains the top priority. Orientation towards freedom means
aversion to the conformist and dependence behavior. It also means acceptance of
independence and autonomy in the area of professional activity. Individuals who
exhibit this orientation are hard-working, creative, entrepreneurial, imaginative
and they set high standards of work for themselves and for others. Others usually
see them as restrained and thus it is difficult for their work partners to get to
know them. Orientation to balance constitutes exemplification of the search for
harmony and balance between various dimensions of life: professional work,
family life and quality leisure time. Individuals face challenges that they set for
themselves, they plan their career development path, they are hard-working and
demanding of themselves and others, as well as willing to act in a spectacular
way when a given situation requires it. Orientation for success may relate to success in the whole career, or it may refer to selected components of career. Financial issues are not the main driving force. The main driving force here is the opportunity to use talents at work that we consider interesting and that gives us
satisfaction. Another important aspect that individuals value a lot is the possibility to take innovative action (Paszkowska-Rogacz, 2009: 112).
D.A. Jepsen and H.B. Sheu (2003) show in their considerations about the nature of attitude to work conditions and aspects, what is this special peculiarity of
satisfactory experiencing our own biography in the context of a career. These
two theorists assuming that liking or not liking the work is a universal and essential aspect of career development and that almost everyone looks for satisfaction
in their practiced work, found out that if individuals engage in work that suit
their professional choices, it is highly likely that they will experience satisfaction.
On the other hand, the theory presented by F. Herzberg (1959) suggests that only
motivating factors can lead to a feeling of job satisfaction. K.M. Bartol and D.C.
Martin (1998) name the following things: achievements, responsibility, seeing
work itself as a value, a sense of recognition and visible progress (Adekola, 2011:
103). According to M. Morgan, the sense of job satisfaction corresponds to the
ability to articulate mutual opportunities and negotiate expectations between the
subject and the organizational structure (Morgan, 1980: 65). It should be noted
here that TWA (Theory of Work Adjustment) by R.V. Dawis is the theoretical
orientation, which attempts to explain satisfaction with career development by
reference to the dynamics of the relationship between the subject and the envi-
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ronment. , is the theory of employability (TWA – Theory of Work Adjustment).
The theory is rooted in the tradition of individual differences in the professional
behaviour. This perspective links the career choice and development, seen as
a permanent process, with the cycles of work adaptation, the source of which lies
in the feeling of dissatisfaction. Unmet need of satisfaction is seen as a state of
insatiability. Individuals aim at meeting this need through adaptation, which
means seeking professional organizations and communities to meet their expectations (in the context of quality of meeting needs). On the other hand, organizations and working environments look for individuals who have the qualifications
and skills to meet "requirements" set by a given organization. The term "satisfaction" refers to the degree of individuals’ satisfaction with their work environment
and the work environment with the individuals’ commitment. For most organizations what counts the most are the skills that are required in a given work environment. As a consequence, the degree of an individual’s satisfaction and the
degree of satisfaction of an organization is a predictor of the length of their employment in a given work environment. Achieved and maintained compatibility
between individuals and the work environment can take four different styles of
adaptation: flexible (referring to the level of tolerance and ease that individuals
exhibit when they are discontent with their organization seeing there is a disagreement between them and their work environment), active (referring to personal tendencies to introduce changes and impact on the work environment in
order to eliminate the lack of agreement and dissatisfaction), reactive (referring
to individuals’ adaptation without making a reference to active changes or attempts to influence their work environment), persistent (persistence refers to the
degree of determination and an individual’s sturdiness to adapt to the environmental conditions before making a decision to look for a different job) (Leung,
2008: 116–117).
The result of the search for determinants of job satisfaction is to draw attention to the following relationship, namely: commitment to a career increases the
level of satisfaction resulting from career development. Hall (1971) identifies
career commitment with "dedication" and he adopts a definition, which shows
that it is a force of motivation to individuals’ work chosen as their career path.
Career commitment is characterized by development, attachment, identification and commitment to personal career goals. Moreover, which is important
from the perspective of individuals’ participation in the "culture of uncertainty",
their commitment in the internally defined career and developing specialized
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skills, can become a significant source of employment (at least in selected areas
and dimensions) stability and continuity in the "fluid-modern" world (Zygmunt
Bauman), which is less capable to guarantee employment security (Adekola,
2011: 103–104). According to Ch. Handy (see: Handy, 1994), the construction of
a career path gives individuals satisfaction in the following terms: financial (it
quarantees financial security), intellectual (it stimulates and it poses challenges),
emotional (it gives a sense of belonging and it emposes meanings) and practical
(it meets pragmatic needs, such as: how far is the work place located from home)
(Piotrowska, 2006: 11). Individual well-being is another crucial aspect. The research conducted by Meir, Melamed and Dinur (1995), emphasizes the following
factors: stability, achievements and satisfaction (Allison, 2007: 12). Thus, career
commitment plays a crucial role in the career development and it makes individuals conscious authors of their own biographies.
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Both the beginning and the end of human life are connected to many
moral dilemmas. The discussion becomes especially emotional when
we deal with the situation of parents (or sometimes just a mother) who
decide about their baby’s life in its prenatal phase of development. The
in vitro procedure itself still gives rise to a number of doubts in some
circles. Especially the multiple embryo transfer exposes the mother to a
potential stress of deciding about the further course of pregnancy. To be
more precise: some patients are persuaded into selective abortion.
Polish law allows abortion in three cases. Still, the act of 1997 does not
seem to be precise enough.
On the one hand there is a threat of it being abused, on the other –
there are difficulties when it comes to it being executed. Due to the
medical advancement issues that were obvious twenty years ago need
to be newly evaluated (e.g. the age of an infant capable of surviving
outside the mother’s womb is gradually decreasing).
It also seems that it is necessary to look upon terms such as abortion,
termination, lethal defects, overzealous therapy, abandoning overzealous therapy, euthanasia (active, passive), euthanasia attitude, hospice
care attitude, chronic condition, terminal phase, terminal state, palliative care.
It becomes crucial especially now when Poland is faced with projects
of opposing legal acts: those delegalizing abortion completely and
those allowing for complete freedom of it. Therefore, a sound bioethical discussion is in order, such that will allow for the optimal standpoint. At the same time it would be beneficial to concentrate on thanalogy education because, as distant and unrealistic those ultimate
matter may seem now, they concern every human being.
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Prawa do życia nie można rozpatrywać
w oderwaniu od prawa do śmierci
w przypadkach
nieuleczalnych chorób u dzieci1

Bez wątpienia wiele dzieci przychodzi na świat w pełnym dobrostanie. Z utęsknieniem czekają na nie kochający rodzice oraz bliscy, a ich codzienne życie realizuje plan optymalnego rozwoju dla wszystkich członków rodziny. Jednak nie
zawsze tak jest. Bywa że rodzice, lub jedno z nich, nie chcą przyjąć swego potomka z egoistycznych pobudek, takich jak obawa przed deformacją figury czy
konieczność zmiany wakacyjnych planów. W ujęciu globalnym bardzo często
dzieci, rodząc się, stają się potencjalnymi ofiarami epidemii chorób, głodu lub
wojny. Niektóre przeszkody trudno jednoznacznie przyporządkować do obiektywnych lub subiektywnych, na przykład gdy rodzina ma bardzo napięty budżet,
a dziecko oznacza dla niej utratę jednej z pensji, rodzice nie muszą, być może,
obawiać się głodu lub wojny, jednak ich radość z prokreacji może zostać znacznie zaburzona. W ostatnich latach w Polsce pojawiają się liczne rozwiązania łagodzące trudności socjalne młodych matek. Na nie zazwyczaj zwraca się baczną
uwagę, bowiem sytuacja rodzącej kobiety jest zawsze szczególna: jej organizm ma
w tym okresie specyficzne potrzeby, ale też niezbywalne zadania. Opieka nad
dzieckiem, o ile to możliwe, powinna obejmować karmienie piersią, a ono najlepiej zaspokaja potrzeby dziecka, gdy podawane jest bezpośrednio, bez dodatkowych urządzeń; bez zamrażania, przechowywania czy przetwarzania. By realizować model karmienia na żądanie, przez pierwsze tygodnie matka powinna
przebywać z dzieckiem właściwie przez całą dobę. Nie chodzi tu o wyliczanie
obowiązków rodzicielki, lecz o wskazanie pewnych obiektywnych zadań, w których matka nie zawsze, lub nie w pełni, może zostać zastąpiona przez inne osoby,
nawet ojca.
W dużej mierze od matki zależy przebieg rozwoju prenatalnego dziecka.
Drobne, nie zawsze zawinione, błędy mogą determinować całe życie potomka.
Wśród najgroźniejszych można wymienić: spożycie alkoholu, narkotyków, leków,
narażenie na czynniki szkodliwe, choroby przebyte podczas ciąży, nadmiernie
intensywne uprawianie sportu lub przeciążającą pracę fizyczną, bagatelizowanie
niektórych objawów. Trudność polega na wpływie czynników teratogennych
________________
1

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci. Wytyczne dla lekarzy. Preambuła, red. nauk. T. Dangel, Warszawa 2011, s. 11.
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również w pierwszych godzinach po poczęciu, a nawet pewien czas przed nim.
To z jednej strony stawia kobietę w uprzywilejowanej pozycji, może jednak prowadzić do osamotnienia ojca, do poczucia, że do porodu nie ma on realnego
wpływu na los swojego dziecka. Jednocześnie, gdy w rozwoju pojawiają się nieprawidłowości, wiele osób jest skłonnych odpowiedzialność za te aberracje przypisywać matce. Powyższe wyjaśnienia były konieczne, bowiem w tekście kilkukrotnie pojawi się kwestia decyzji matki. Nie poddaję tego ocenie, jednak warto
zauważyć, że na przykład w polskim prawodawstwie ojciec nie ma formalnego
wpływu na losy swojego nienarodzonego dziecka. Wiele matek nie wyobraża
sobie, by mogło być inaczej. Być może pozbawienie decyzyjności jest jedną
z przyczyn częstej rezygnacji partnera z roli aktywnego ojca, w sytuacji, gdy
dziecko wymaga szczególnych zabiegów opiekuńczych, wychowawczych czy
terapeutyczno-leczniczych.
Wiele dzieci przychodzi na świat przedwcześnie. Podejmowane są już skuteczne próby ratowania 300-gramowych noworodków urodzonych w wyniku
porodu skrajnie przedwczesnego. Aktualnie 22. tydzień ciąży (t.c.) przyjmowany
jest jako kryterium poronienia samoistnego (21 tygodni i 6 dni).
Światowa Organizacja Zdrowia, dla potrzeb statystyki urodzeń, ustaliła tę granicę na 22 t.c. lub
masę ciała 500 g, ale z badań epidemiologicznych wynika, że przeżycie przy tak niewielkiej
dojrzałości noworodka jest znikome. Dlatego też wiele krajów wprowadziło do swoich rekomendacji pojęcie „strefy granicznej”; pojęcie to oznacza okres dojrzałości ciąży, w którym istnieje ogromna niepewność co do przeżywalności i oceny rozwoju noworodka. Strefa ta różnie
jest definiowana w poszczególnych krajach i waha się między 22 a 25 t.c. Poniżej „strefy granicznej” proponowana jest opieka paliatywna. (Standardy opieki medycznej…, 2015: 16–17)

Oczywiście w przypadku porodu poza szpitalem, bez dostępu do służb medycznych, szanse na prawidłowy rozwój mają właściwie tylko dzieci urodzone
w terminie lub kilka tygodni przed nim.
Wśród licznych powikłań wcześniactwa można wyróżnić między innymi retinopatię, żółtaczkę, trudności z regulacją termiczną, zaburzenia oddychania,
martwicze zapalenie jelit, krwawienia śródczaszkowe i inne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz liczne zakażenia wynikające z niedojrzałego
układu odpornościowego, jak i konieczności licznych procedur medycznych. Im
krótszy okres rozwoju prenatalnego, tym poważniejsze powikłania. Dla rodziców
taka sytuacja wiąże się z poważnymi trudnościami. Lekarz, zgodnie z zasadą primum non nocere, przede wszystkim ratuje życie, jednak oni sami mogą mieć
mieszane uczucia względem ocalenia ich dziecka. Dylematy dotyczą przede
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wszystkim porodu skrajnie przedwczesnego, ponieważ dzieci urodzone na przełomie drugiego i trzeciego trymestru bardzo rzadko rozwijają się prawidłowo.
Wobec noworodków urodzonych w 24. t.c. i po tym terminie przyjęto zasadę „życie przede
wszystkim”. Nie oznacza ona jednak, że każdy noworodek urodzony po tym czasie musi być
ratowany za wszelką cenę. Zasada „życie ponad wszystko” ma stanowić gwarancję, że w sytuacji wyboru, gdy nie można rozstrzygnąć między działaniem a poniechaniem, powinno się
zrobić wszystko, aby zapewnić noworodkowi maksimum szans na przeżycie. (Standardy opieki medycznej…, 2015: 19–20)

W 22. t.c. rekomenduje się terapię paliatywną, w 23. t.c. zalecana jest opieka
paliatywna, resuscytację prowadzi się na wyraźne życzenie rodziców lub jeśli
występują czynniki poprawiające rokowania. W 24. t.c. zalecane jest „podjęcie
resuscytacji, a dalsze leczenie zależne od stanu noworodka przy urodzeniu”
(Standardy opieki medycznej…, 2015: 20). Dzieci urodzone w 25. t.c należy objąć
pełną resustytucją i leczeniem.
Powyższe wytyczne mają chronić dziecko przed zagrożeniem uporczywą terapią. W przypadkach, gdy rodzice wykazują wysoki stopień determinacji, podejmuje się czasami próby z medycznego punktu widzenia właściwie nieuzasadnione. Apel „proszę zrobić wszystko” to bez wątpienia przejaw dobrej woli
wobec dziecka. Gdyby jednak rodzice w pełni rozumieli znaczenie tych słów,
w większości odstąpiliby od ich wyrażania. Dlatego o strategii postępowania
decyduje lekarz, z uwzględnieniem woli rodziców, a w przypadku porodu skrajnie
przedwczesnego – głównie matki, bowiem ze względu na nieprzewidywalność tego
zdarzenia ojcowie dość rzadko są na miejscu i mają szansę na wyrażenie swojej
opinii. Poród skrajnie przedwczesny jest jedną z sytuacji, gdy zazwyczaj nie ma
czasu na edukacje. Działania muszą być natychmiastowe i nie ma od nich odwrotu.
Należy też pamiętać, że z różnych przyczyn nie zawsze możliwe jest dokładne
ustalenie wieku ciążowego. Niektóre kobiety późno orientują się, że są w ciąży
(nie musi oznaczać to niefrasobliwość matki, dotyczy na przykład kobiet ze zdiagnozowaną niepłodnością, czy też tych, u których mimo poczęcia występują
regularne krwawienia), niektóre ze względu na negatywną postawę wobec dziecka nie chcą iść do lekarza, mając nadzieję na naturalne poronienie, jeszcze inne
nie akceptują medycyny konwencjonalnej lub kontaktu z ginekologiem, bywa
też, że ktoś uniemożliwia taką wizytę. Niektóre pacjentki zapytane o przyczynę
późnej konsultacji szczerze odpowiadają: „nie wiem”, nie miały widocznie takiej
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potrzeby. W pewnym sensie wizyty podczas przygotowania do ciąży są istotniejsze niż na jej początku. Jeśli bowiem występują zagrożenia po stronie matki, to
wiele z nich można zminimalizować przed poczęciem, na przykład ustabilizować
parametry krwi, wyleczyć zmiany próchnicze, infekcje, ustabilizować choroby
przewlekłe, suplementować kwas foliowy czy też wprowadzić inne zalecenia lekarskie. Gdy pierwszym tygodniom ciąży nie towarzyszą negatywne objawy,
trudno zarzucić matce zaniedbanie, jeśli nie stawia się na badanie kontrolne.
Przez tysiąclecia pierwsze tygodnie ciąży były owiane tajemnicą. Mniej jednak
było wtedy czynników mogących zaburzyć rozwój dziecka (na przykład leki,
promieniowanie rentgenowskie czy produkty chemiczne). Obecnie, o ile kobieta
chce uzyskać świadczenie z racji urodzenia dziecka, ustawodawca stawia wymóg
kontaktu z lekarzem do 10. tygodnia trwania ciąży. Budzi to liczne wątpliwości,
ma jednak na celu zmotywowanie tych mam, które mogłyby niewystarczająco
dbać o siebie i dziecko. Szczególnie trudna może być sytuacja kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Zdarza się, że nie zdają sobie sprawy z tego, że są
w ciąży. Przed uwypukleniem sylwetki opiekunowie również mogą się nie domyślić, tym bardziej, że nie zawsze wiedzą o aktywności seksualnej podopiecznej.
Nierzadko ciąża osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest wynikiem przestępstwa lub czynu zabronionego.
W Polsce kobiety przed osiągnięciem pełnoletniości na opiekę położniczo-ginekologiczną właściwie muszą mieć zgodę opiekunów prawnych, co często zniechęca je do dbania o swoje zdrowie, a nawet zdrowie własnego dziecka. Konkretyzując, młoda dziewczyna, która potrzebuje porady lekarza, nie zawsze ma ochotę na
konsultowanie sprawy z rodzicami. Można wykazać tu pewne nieścisłości: część
lekarzy opiekuje się młodymi pacjentkami, przyjmując na przykład domniemaną
zgodę opiekunów prawnych. Kwestia ta jednak wymaga doprecyzowania nie tylko
w kontekście opieki położniczej, ale przede wszystkim ginekologicznej.
Gdy pierwsze badanie USG wykonane jest w drugim trymestrze lub później,
precyzyjne ustalenie wieku dziecka właściwie nie jest możliwe, nie można bowiem bazować na organogenezie, która w pierwszych tygodniach przebiega niemalże z godzinową dokładnością. Zatem określenie wieku dziecka nie zawsze jest
proste, a jeśli chodzi o precyzyjne ustalenia, bywa niemożliwe. Jednocześnie
ustawa z 1997 roku o planowaniu rodziny nie wskazuje, do którego tygodnia
można przeprowadzić aborcję ze względu na wady płodu2. Neonatolodzy w Pol________________
2

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 1993 r. nr 17 poz. 78.
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sce aktualnie przyjmują 24. tydzień jako graniczny dla tej procedury. Jednak
prowadzić to może do sytuacji etycznie wątpliwych. Ilustrują to niedawne zdarzenia. Na początku marca 2016 roku w jednym z warszawskich szpitali indukowano poród dziecka w 24. tygodniu ciąży. Było ono obciążone mnogimi wadami,
w tym zespołem Downa, jednak urodziło się z oznakami życia (Klinger, 2016:
A2). Pięcioosobowe konsylium, z uwzględnieniem woli matki, podjęło decyzję,
by dziecka nie ratować. Umieszczono je w inkubatorze, w którym żyło około 20
minut (Klinger, 2016: A2).
O sprawie jako pierwszy poinformował Tomasz Terlikowski. Wstępny przekaz głosił iż „dziecko urodziło się żywe, przez ponad godzinę płakało, krzyczało.
Świadkowie mówią, że tego krzyku nie da się zapomnieć” (Terlikowski, 2016).
Nie podawano informacji o wadach mnogich płodu, co mogło tworzyć społeczne
przekonanie, że „wyrok śmierci” wydano na dziecko ze względu na samą trisomię chromosomu 21. Trudno uwierzyć, by dorosły człowiek tak dalece nie zdawał sobie sprawy z rozwoju prenatalnego, by mógł uznać za możliwy donośny
krzyk noworodka urodzonego w 24. tygodniu ciąży. Gdyby to mogła być prawda, wielu rodziców nie borykałoby się z problemami wynikającymi z przedwczesnego porodu.
Po co więc twierdzono, że dziecko przeraźliwie płakało? Nasuwa się tylko
jedna hipoteza: by wzbudzić negatywne emocje w celu mniejszego oporu społecznego wobec planowanych zmian, bowiem już kilka dni później złożony został w Sejmie projekt noszący tytuł „Stop aborcji”, przewidujący całkowity zakaz
przerywania ciąży3. 30 marca 2016 roku Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało komunikat w sprawie pełnej obrony życia ludzkiego. Abp Stanisław
Gądecki, abp Marek Jędraszewski i bp Artur G. Miziński podpisali dokument
zawierający następujące słowa: „W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie
można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia
1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję” (Komunikat Prezydium KEP…, 2016).
Jednocześnie ks. Ryszard Halawa zgłosił do prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa. Uczynił to również poseł na Sejm RP Piotr Liroy-Marzec
(„Nie udzielono pomocy…, 2016). Prokuratura podjęła dwa postępowania wyjaśniające: zarówno w zakresie przeprowadzenia aborcji, jak i nieudzielenia pomocy człowiekowi. Gdyby lekarze odmówili indukcji porodu, prawdopodobnie
________________
3

http://www.stopaborcji.pl/, dostęp: 11.05.2016.
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zostaliby pozwani przez pacjentkę. Sygnalizowała ona bowiem, że ewentualną
odmowę chce uzyskać na piśmie. W tym kontekście wydaje się oczywiste, że
należy tak doprecyzować przepisy, aby lekarz mógł wykonywać swoją pracę,
a nie zajmować się szacowaniem, ile minut dziecko przeżyje poza łonem matki
i jakie konsekwencje poniesie, jeśli jego proroctwa (trudno tu bowiem mówić
o diagnozie) nie okażą się trafne.
W przedstawionym przypadku osobami poszkodowanymi są lekarze i inni
pracownicy Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie, odbiorcy przekazów medialnych, którzy uporczywie byli wprowadzani w błąd, oraz
przede wszystkim matka dziecka i osoby jej bliskie. Bez wątpienia informacja
o poważnej niepełnosprawności dziecka wiąże się dla rodziców z ogromnym
cierpieniem. W przypadku diagnozy prenatalnej, gdy nie można podjąć skutecznej terapii, matka musi podjąć decyzję o donoszeniu ciąży lub jej terminacji.
Taką możliwość daje jej obowiązujący stan prawny. Nieludzkie jest uporczywe
wygłaszanie i nagłaśnianie opinii o barbarzyństwie, morderstwie, cierpieniu noworodka i przeraźliwym krzyku, którego, jak wiadomo, być nie mogło. Jedynym
racjonalnym wyjaśnieniem domniemanego krzyku dziecka jest istotna pomyłka
w wyznaczaniu jego wieku lub sfałszowanie dokumentów. Tym zajmuje się obecnie prokuratura, a na rozstrzygnięcie zapewne trzeba będzie jeszcze poczekać.
Czy samo dziecko stało się ofiarą przestępstwa? To również oceni wymiar
sprawiedliwości. Prawdopodobnie nie. Ewa Helwich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, która na zlecenie ministra zdrowia prowadziła kontrolę
w Szpitalu im. Świętej Rodziny, nie dopatrzyła się niedopełnienia ustawy czy
przekroczenia obowiązków (Klinger, 2016: A2). Jej zdaniem „stan, w którym się
urodziło, z pojedynczymi uderzeniami serca, to taki, w którym dziecko nic nie
czuje” (Klinger, 2016: A2). Przeciwne stanowisko prezentuje Tomasz Dangel.
Jego zdaniem dziecko zmarło w męczarniach, dusząc się ze względu na, tu obydwoje państwo są zgodni, niedojrzałość płuc. Proponuje on też konkretne rozwiązanie:
wystarczyłoby matce podłączyć do żyły pompę infuzyjną z morfiną, tzw. pompę PCA, z której
pacjent sam podaje wcześniej zaprogramowaną dawkę, gdy odczuwa ból. Podkreślam, matka
sama naciskałaby na guzik, tzn. lekarze i pielęgniarki nie wstrzykiwaliby morfiny (co oczywiście nie zmienia ich odpowiedzialności moralnej za zabicie dziecka). W ten sposób matka nie
odczuwałaby bólu związanego ze sztucznym poronieniem, a morfina, która przechodzi przez
łożysko do dziecka, złagodziłaby jego duszność i cierpienie w czasie umierania. To najprostsza, najtańsza i najbardziej skuteczna metoda. (Brzezińska-Waleszczyk, 2016: 50)
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Zatem nic właściwie nie jest jasne oprócz tego, że dziecko zmarło w krótkim czasie po indukcji porodu. Z wypowiedzi Tomasza Dangla wnioskuję
również, że personel mógł przeprowadzić procedurę w sposób korzystniejszy
dla matki, ale tego nie zrobił.
Uważam, iż możliwość terminacji ciąży ze względu na wady płodu jest dziś
w Polsce dopuszczana zdecydowanie zbyt długo. O ile WHO 22. tydzień przyjmuje jako datę graniczną dla poronienia, to wydaje się, że 20. t.c. powinien stanowić ostateczną granicę terminacji ciąży ze względu na uszkodzenie płodu.
Takie rozwiązanie dawałoby lekarzowi pewność, że dziecko nie jest w danym
okresie zdolne do podjęcia czynności życiowych poza organizmem matki. Dzięki
postępowi medycyny możliwa jest wcześniejsza diagnoza. O ile podejmuje się
decyzję o przedwczesnym zakończeniu ciąży, należy to robić w jak najwcześniejszym etapie jej trwania. Wydaje się, że negatywne skutki dla wszystkich zainteresowanych wzrastają z każdym dniem rozwoju płodu. Nawet, co może szokujące,
dla samego dziecka – im słabiej rozwinięty układ nerwowy oraz poszczególne
organy, tym potencjalne cierpienie wydaje się mniejsze. Choć trudno się nie zgodzić z Tomaszem Dangelem, że takie dyskusje przypominają rozważania hitlerowców nad sposobami eksterminacji więźniów obozów koncentracyjnych. Medyczne przyczyny terminacji, leżące po stronie dziecka, również pozostawiają
wiele niejasności, jednak to zostanie wyjaśnione poniżej.
Istotną kwestią są również wczesne poronienia naturalne. Mogą mieć różne
przyczyny; jedną z nich jest wada letalna płodu. W przypadku, gdy we wczesnej
ciąży występuje zagrożenie poronieniem, ordynowane są leki, które mają do
niego nie dopuścić. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku wady
letalnej ciąża dość często ulega samoistnemu, wczesnemu zakończeniu. Jednak
w przypadku dzieci oczekiwanych coraz częściej w takiej sytuacji podaje się leki
podtrzymujące. Bywa, że ta sama ciąża, którą z sukcesem utrzymano w pierwszym trymestrze, staje się tragedią rodziców w drugim. Leki podtrzymujące ciążę
zazwyczaj ordynowane są bez szczegółowych badań, na przykład genetycznych,
bowiem większość tych procedur wymaga określonego etapu rozwoju dziecka.
Trudno odróżnić tu sukces (utrzymanie ciąży) od porażki, która niejednokrotnie
polega na powstrzymaniu naturalnego, przedwczesnego rozwiązania ciąży i prowadzi do kontynuowania rozwoju dziecka z poważną wadą.
Również procedura in vitro budzi wiele niepokoju wśród bioetyków, nie tylko katolickich, oraz niektórych rodziców. Media, wielu polityków oraz lekarzy
przedstawia ją jako doskonałe rozwiązanie wspierające prokreację. Na pewno
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niemożność poczęcia, donoszenia i urodzenia zdrowego dziecka bywa dla kobiety i jej partnera poważnym, egzystencjalnym problemem. Warto jednak zwrócić
uwagę, że istotnym elementem procesu in vitro jest dążenie do urodzenia
„optymalnego” dziecka w „optymalnym” czasie. W niektórych krajach przeprowadza się mnogi embriotransfer. W Polsce kobietom do 35. roku życia transferuje się jeden zarodek, starszym paniom maksymalnie dwa.
W przypadku transferu mnogiego zdarza się, że implantuje się i rozwija kilka
zarodków. Dozwolona jest wtedy redukcja, przeprowadza się ją, gdy rokowania
dalszego rozwoju są już ustalone, a więc stosunkowo późno. Świat obiegła relacja
ojca, którego żona odmówiła utrzymania trzech implantowanych zarodków:
każde dziecko cofało się, jak tylko igła wchodziła do worka owodniowego, starało się ją odepchnąć. Nie wkłuli się w łożysko, ale bezpośrednio w klatkę piersiową każdego z dzieci. Każde
z nich gięło się jak tylko igła wchodziła w ciało. Widziałem jak przestaje bić serce (…). Wiem,
że czuły ból. (Wiejak, 2016: 24)

To, że relacja ta pochodzi z czasopisma katolickiego, nie wpływa istotnie na
jej przekaz, co do samego faktu, iż w przypadku mnogiej implantacji przeprowadzane są aborcje redukcyjne. Należy podkreślić, że dotyczą one również, a może
nawet głównie dzieci rokujących prawidłowy rozwój, abortowanych ze względu
na dobrostan tych, którym umożliwia się dalsze wzrastanie wewnątrzmaciczne.
Sama procedura in vitro bez wątpienia stanowi istotne osiągnięcie medycyny,
jej stosowanie zależy od woli i światopoglądu potencjalnych rodziców (częściej
matki). Należy jednak zwracać baczną uwagę na propozycje niektórych środowisk, by w celu optymalizacji kosztów i większej skuteczności procedury zwiększyć liczbę transferowanych zarodków. Znane są przypadki, gdy rodzice decydują się na rozwój ciąży wielorakiej wynikłej z licznej implantacji, jednak i takie
działanie nie wydaje się rozsądne. Już ciąża bliźniacza oznacza trudniejsze warunki rozwoju prenatalnego, przy kilku płodach sytuacja znacząco się komplikuje. Zatem jedynym rozsądnym rozwiązanie wydają się transfery jednego, maksymalnie dwóch zarodków. Tej zasady na szczęście przestrzegają polskie ośrodki.
Życie czasami sprawia niespodzianki. Takim przykładem jest rodzina państwa Tuccich4, którzy mieli już troje dzieci i zdecydowali się na kolejną ciążę. Do
poczęcia doszło w sposób naturalny. Rodzice byli bardzo zaskoczeni, gdy okazało
się, że spotkało ich pięciokrotne szczęście. Lekarze zaproponowali abortowanie
________________
4

http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5/australijka-urodzila-piecioraczki-i-opublikowala-ichsesje-zdjeciowa,642689.html, dostęp: 28.04.2016.
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trójki dzieci, by zwiększyć szanse rozwoju pozostałych. Rodzice zdecydowali się
na kontynuację ciąży dla wszystkich dzieci. W nagrodę czekał ich wielki sukces,
wszystkie dzieci przyszły na świat zdrowe. Teraz są szczęśliwymi rodzicami
ośmiorga dzieci5. Nieco podobna jest historia Nadyi Suleman, która będąc już
mamą sześciorga dzieci poczętych metodą in vitro, zdecydowała się na transfer
pozostałych embrionów. Doszło do implantacji sześciu, przy czym dwa z nich
podzieliły się. Ośmioro dzieci urodziło się w 2009 roku, ich rozwój przebiega
prawidłowo (Zalewski 2009: 104). Te rodziny mają zdrowe dzieci, mimo negatywnych prognoz. W jednym przypadku doszło do naturalnego zapłodnienia,
w drugim do bardzo licznego embriotransferu. Rzeczywistość nie zawsze jednak
jest tak wspaniała i łaskawa.
Czy zatem przy aktualnym rozwoju cywilizacji i postępie medycyny poszukiwania ars moriendi zostały zakończone sukcesem? Czy ludzkość wypracowała
odpowiedzi na kluczowe pytania związane z początkiem i kresem ludzkiego życia? Nie jest łatwo udzielić odpowiedzi na te pytania.
Niezwykle istotną kwestią jest już odpowiedź na pytanie: kogo i jak leczyć?
Konstytucja RP zapewnia każdemu „człowiekowi prawną ochronę życia”6 oraz
„każdy ma prawo do ochrony zdrowia”7, co więcej „obywatelom, niezależnie od
ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”8.
Nawet opieka nad kobietą w ciąży nie jest prowadzona zgodnie z konstytucją. Wiele kosztów procedur medycznych i leków pokrywanych jest z prywatnego budżetu, tym samym stojąc poza zasięgiem możliwości wielu przyszłych rodziców. Szczęśliwie zdecydowana większość noworodków przychodzi na świat
w zdrowiu i w ciągu kilkudziesięciu godzin opuszcza, wraz z rodzicami, placówkę medyczną.
Medyczna i terapeutyczna opieka nad dziećmi w Polsce teoretycznie spełnia
europejskie standardy, jednak znów należy podkreślić, że wiele procedur nie jest
finansowanych ze środków publicznych. Utrudniona bywa już sama diagnoza,
rodzice nadal często słyszą w gabinetach, że lekarz „nie może” wydać jakiegoś
________________
5
Fotograficzną historię rodziny można śledzić na https://www.facebook.com/erinelizabeth.com.au/,
dostęp: 28.04.2016.
6
Art. 38 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
7
Art. 68.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz. U. 1997 nr 78 poz.
483.
8
Art. 68.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz. U. 1997 nr 78 poz.
483.

Ars moriendi – gdy początek oznacza kres

189

skierowania lub że jest ono zbędne. Gdy dysponują skierowaniem, niejednokrotnie czas oczekiwania na świadczenie bywa bardzo długi. Również samo leczenie
wiąże się z licznymi trudnościami, są to między innymi:
• koszt i trud dojazdu do placówki medycznej;
• koszt dodatkowych badań, konsultacji i zabiegów;
• koszt leków, opatrunków, urządzeń poprawiających komfort, a czasami
nawet ratujących życie;
• konieczność pobytu poza miejscem zamieszkania, co zazwyczaj generuje
dodatkowe koszty i zaburza funkcjonowanie systemu rodzinnego;
• wymóg dyspozycyjności opiekuna, a czasami opiekunów;
• koszty emocjonalne i społeczne pacjenta oraz całego systemu rodzinnego;
• nadal występujące czasami trudność w porozumieniu z personelem medycznym, brak wsparcia wobec pacjenta i rodziny.
Niektóre z procedur są jedynie teoretycznie dostępne, na przykład terapia
biologiczna dzieci w schorzeniu Leśniowskiego-Crohna. „Leczenie biologiczne
pozwala chorym dzieciom na powrót do normalnych warunków życia, w tym
umożliwia regularne uczęszczanie do szkoły oraz zapobiega bądź przesuwa
w czasie konieczności poddania się leczeniu operacyjnemu”9. Obecnie natomiast
kwalifikowane są do niego tylko ci chorzy, u których diagnozuje się zaawansowany proces chorobowy przy nieskuteczności leczenia tradycyjnego. Dodatkowym zmartwieniem specjalistów, rodziców i samych pacjentów jest refundacja
programu jedynie przez rok, co nie pozwala na osiągnięcie optymalnych skutków. Sytuacja dzieci chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest
jeszcze gorsza – nie ma dla nich przewidzianego programu lekowego.
Takich przykładów są setki. Warto wspomnieć chociażby kilkuletnią już batalię o leczenie w Polsce dzieci z neuroblastomą. Znów teoretycznie skuteczne
leczenie jest możliwe. W praktyce można je przeprowadzać również w Polsce.
Jednak nadal nie ma jasności, kto, w jaki sposób i w którym przypadku ma ponosić koszty10.
Niejednokrotnie, by pozyskać refundację leczenia, rodzice, jak w przypadku
13-letniej Oli Dułak, chorującej na rzadką chorobę genetyczną – zespoły autozapalne (Godlewska, 2016) – muszą występować na drogę sądową (Kaługa, 2016).
________________
9

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministra Zdrowia, z dnia 26.04.2016.
Immunoterapia anty-GD2, http://neuroblastomapolska.pl/immunoterapia-anty-gd2/, dostęp:
28.04.2016.
10
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Co kilka tygodni społeczeństwo mobilizuje się, zbierając ogromne środki finansowe na nowatorskie leczenie dzieci: Zuzia z pęcherzowym oddzielaniem naskórka, Piotruś z agresywnym siatkówczakiem czy Emil ze skomplikowaną wadą
serca, to tylko najbardziej spektakularne przykłady finansowej pomocy chorym
dzieciom i ich rodzinom.
Przedstawione sytuacje sygnalizują trudności, które występują, gdy pacjent
chce się leczyć. Warto jednak rozpatrzyć również inną sytuację. Bywa, że z różnych przyczyn chory odmawia leczenia lub można zakładać, że chciałby go odmówić, jednak nie ma, już lub jeszcze, takiej możliwości. Jednym z przypadków
jest terminacja ciąży. W języku polskim nie ma dokładnego rozróżnienia między
dokonaniem aborcji ze względów medycznych leżących po stronie dziecka
a terminacją ciąży (wspominana już ustawa przypadki terminacji przypisuje do
dozwolonej aborcji)11. Będę używać terminu terminacja w rozumieniu przyśpieszenia porodu w przypadku, gdy dziecko obciążone jest wadą letalną, nie ma
szans na życie we względnym dobrostanie, również w przypadku donoszenia
ciąży.
Wada letalna (łac. letalis) u płodu lub noworodka to: (1) zaburzenie rozwojowe prowadzące
do poronienia samoistnego, porodu niewczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego; (2) zaburzenie rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, bez
względu na zastosowane leczenie; oraz (3) zaburzenie rozwojowe zakwalifikowane do przerwania ciąży zgodnie z obowiązującą ustawą. Zaburzenia należące do trzeciej kategorii mogą,
ale nie muszą, pokrywać się z objętymi kategorią pierwszą i drugą. (Dangel, 2015: 14)

Konkretyzując: na przykład brak czaszki płodu, brak mózgu płodu, bez wątpienia nie rokują życia dziecka niezależnie od chwili zakończenia rozwoju prenatalnego. Ale już dziecko z zespołem Downa nie kwalifikuje się do tak rozumianej
terminacji ciąży, bowiem z prawdopodobieństwem niemal równym zdrowym
dzieciom ma szansę życia i rozwoju po porodzie. Interpretację zbliżoną do powyższej przyjął Sąd Okręgowy w Rzeszowie oraz Sąd Apelacyjny w sprawie Szpitala Pro Familia (Terminacja ciąży…, 2014) i Fundacji Pro Prawo (Siedlecka,
2014). W myśl obowiązujących w Polsce przepisów zespół Downa daje prawo
przedwczesnego zakończenia ciąży, jednak, jak powszechnie wiadomo, wiele
osób z trisomią chromosomu 21 podejmuje pracę zawodową, a nawet tworzy
udane związki. „Spośród zgłaszanych w ostatnich latach postulatów dotyczących
________________
11

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąż, Dz. U. 1993 nr 17 poz. 78.
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prawnej ochrony życia nienarodzonych uzasadniony jest również sprzeciw
w stosunku do stanowczo zbyt szeroko rozumianej (zwłaszcza w praktyce funkcjonowania niektórych szpitali) dopuszczalności dokonywania aborcji dzieci
z niepełnosprawnością” (Andrzejewski, 2016: 84). Uważam, że prawo powinno
wyraźnie oddzielać niepełnosprawność od wady letalnej i różnicować procedury
możliwe w obu przypadkach. Jeśli możliwe jest uśmiercenie dziecka na przykład
w 20. tygodniu ciąży ze względu na jego niepełnosprawność, która jednak potencjalnie pozwala godnie żyć i wypełniać role społeczne, to może bezpieczniej nie
stawiać pytań o los pacjentów po udarach, z demencją czy będących w stanach
terminalnych, bo sam cień odpowiedzi przeraża i paraliżuje.
Jednym z najpoważniejszych dylematów lekarzy i rodziców jest decyzja związana z rokowaniem względem rozwoju i życia dziecka. W pewnym sensie można
powiedzieć, iż nikt nie ma możliwości w pełni trafnie prognozować długości ani
jakości życia. Przykładem mogą być dzieci, u których podczas rozwoju prenatalnego zdiagnozowano zespół Edwardsa (trisomia 18). Wspominana ustawa daje
rodzicom możliwość niemal natychmiastowego rozwiązania ciąży (pod warunkiem, że dokona się tego przed 24. tygodniem jej trwania). Czas życia i dobrostan
dzieci z tą aberracją jest bardzo zróżnicowany. Większość z nich umiera przed
ukończeniem pierwszego miesiąca na oddziałach intensywnej terapii (Zaniechanie i wycofanie…, 2011: 36). „95% płodów z zespołem Edwardsa ulega samoistnemu poronieniu. A spośród tych, które się urodziły, ponad 90% umiera w ciągu
pierwszego roku życia” (Wantuch, 2012: 27). Barbara Różańska jednak tak
wspomina czas, w którym przez 51 dni mogła opiekować się swoją córeczką Marysią: „To był jedyny rok w naszym życiu, kiedy była z nami Marysia. Nie było jej
w 2014, ani nie będzie jej w 2016, ani w żadnym innym, więc 2015 był w pewnym
sensie dobrym rokiem” (Różańska, 2016: 8). Nie należy podejmować decyzji za
rodziców, ale dostarczać im szeroko rozumianego wsparcia, ukazywać pozytywne i negatywne aspekty każdej decyzji.
Śmierć dziecka nie dotyczy tylko noworodków. W 2014 roku zarejestrowano
1600 zgonów niemowląt (Dzieci w Polsce…, 2014: 14) (dzieci do 1. roku życia).
Około 70% z nich zmarło przed ukończeniem 1. miesiąca. „Przyczyną prawie
połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, czyli
powstające w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka, przyczyną kolejnych 37% zgonów są wady rozwojowe wrodzone,
a pozostałe zgony są powodowane chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym
lub urazami” (Dzieci w Polsce…, 2014: 15). W 2014 roku zmarło 1531 dzieci od
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1 do 19 roku życia, w tym będących od 15. do 19. roku życia 834 (Dzieci w Polsce…, 2014: 12). W tej grupie wiekowej 20% zgonów jest wynikiem zamachów
samobójczych (Dzieci w Polsce…, 2014: 13). Wśród wszystkich zmarłych w wieku 1–19 lat 50,5% poniosło śmierć w wyniku przyczyn zewnętrznych (samobójstwa, wypadki, urazy, zatrucia itp.), 12,4 % zmarło na nowotwory złośliwe, 9%
w wyniku wad rozwojowych wrodzonych, pozostałe 27,9% w wyniku chorób
układu oddechowego, nerwowego i narządów zmysłów i pozostałych przyczyn
(Dzieci w Polsce…, 2014: 14). W każdej z tych grup znajdują się zgony, do których w sposób znaczący przyczyniły się nowotwory niezłośliwe. Choć statystyki
dotyczące śmierci dzieci są optymistyczne, nadal wiele z nich wymaga troskliwej
opieki już w okresie prenatalnym, bezpośrednio po porodzie, a bywa, że przez
długie lata.
Bezcenne zasługi w zakresie wsparcia rodzin, jak i samych pacjentów, ma
w Polsce ruch hospicyjny. Pierwsze próby objęcia opieką domową umierających
dzieci pojawiały się na początku lat 90. Nieocenione osiągnięcia mają tu Jacek
Łuczak i Tomasz Dangel. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci zostało założone
w 1994 roku, po nim powstały w 1997 roku Lubelskie Hospicjum dla Dzieci i w
2000 roku Łódzkie Hospicjum dla Dzieci (Dangel, 2001: 31). Obecnie niemal
w całej Polsce nieuleczalnie chore dziecko i jego rodzina mogą liczyć na objęcie
domową opieką hospicyjną. Taki model opieki nad dziećmi funkcjonuje w niewielu krajach, przeważnie opieka nad nieuleczalnie chorymi sprawowana jest
w szpitalach lub na stacjonarnych oddziałach hospicyjnych (Standardy działania
i procedury…, 2011: 12). Aktualnie prowadzone są działania związane z podniesieniem standardów hospicjów domowych dla dzieci, tak, by nie było konieczne
przyjmowanie ich na oddziały stacjonarne. Pobyt w placówce medycznej wiąże
się z ogromnym stresem i zaburza funkcjonowanie całej rodziny. Jednak tylko
zespoły zapewniające realną opiekę hospicyjną, a nie jedynie długoterminową,
pozwalają na komfortowe przebywanie pacjenta w warunkach domowych. Opieka hospicyjna stanowi alternatywę zarówno dla eutanazji, jak i dla terapii uporczywej.
Czym jest terapia uporczywa? Jest to: „stosowanie procedur medycznych,
urządzeń technicznych i środków farmakologicznych w celu podtrzymywania
funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc
się z naruszeniem godności pacjenta, w szczególności z nadmiernym cierpieniem; uporczywa terapia nie obejmuje podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych,
łagodzenia bólu i innych objawów oraz karmienia i nawadniania, o ile służą do-
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bru pacjenta” (Zaniechanie i wycofanie…, 2011: 63). Opieka hospicyjna wyraża
się akceptacją procesu umierania; jako priorytet stawia jakość, a nie długość życia. Postawa hospicyjna zakłada godność osobową każdego człowieka, niezależnie od jego stanu zdrowia. W przypadkach, gdy nie ma innych możliwości złagodzenia bólu, stosuje się sedację.
Uwzględniając całą złożoność problemu, warto zwrócić uwagę na popularne
mity: dziecko, którego poród został przyspieszony, „nie cierpi”, natomiast to,
które się urodziło mimo wad, kona w męczarniach. Można zapewnić wszystkich
zatroskanych losem dzieci, że lekarze dokładają wszelkich starań, i zazwyczaj
robią to skutecznie, by łagodnie przeprowadzić każdego pacjenta przez stan terminalny. Procedura przyspieszonego porodu nie obejmuje troski o dziecko, które w tym przypadku nie jest pacjentem, a właściwie… przedmiotem aborcji. Sytuacja nieznacznie zmienia się, gdy dziecko, wbrew planom, przeżyje procedurę.
Szczegółowy opis konkretnego przypadku znajduje się w początkowej części
artykułu.
Rodzice, słysząc niepomyślną diagnozę prenatalną, są w pewnym sensie
odzierani ze swoich marzeń. Przez kilka miesięcy zdążyli się już przyzwyczaić do
myśli o swojej nowej roli. Często rozpoczęli już przygotowania i zakupy. Informacja o wadzie letalnej burzy cały system wyobrażeń. W tym trudnym okresie
bez wątpienia są bardzo wrażliwi na sugestię lekarzy. Rozmawiając z osobami
niepełnosprawnymi, bardzo często słyszę, „a wie pani, że miało mnie nie być?”.
Tu pojawiają się szczegółowe opisy, dlaczego lekarz proponował mamie mojego
rozmówcy aborcję. „Jesteśmy wdzięczni, że nikt w Poradni tej decyzji [o donoszeniu ciąży] nie kwestionował. Nikt nie sugerował aborcji, kiedy diagnoza okazała się niekorzystna, a także kiedy stało się jasne, że dziecko umrze” (Sułkowska,
2012: 32).
Mam głębokie przekonanie, że rodzice i tylko rodzice powinni podejmować
decyzję o losie dziecka z wadą letalną. Nikt nie może ich w tym wyręczyć. Nic
dobrego nie wynikłoby, moim zdaniem, z obowiązku donoszenia każdej ciąży,
jaki znajduje się w przywoływanym już projekcie „Stop aborcji”. Uważam, że
skutek byłby co najmniej przeciwny: wiele matek, obawiając się tego nakazu,
rezygnowałaby z prokreacji, unikając poczęcia lub korzystając z środków wczesnoporonnych, których dostępność jest i byłaby zapewne znacznie łatwiejsza niż
dokonanie legalnej dziś terminacji. Już w dzisiejszych czasach kwitnie turystyka
aborcyjna. Gdyby wprowadzono karanie matek za dokonanie aborcji, prawdo-
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podobnie znaczna część z nich ukrywałaby poczęcie aż do czasu, gdy poza granicami kraju poznałyby stan zdrowia swojego dziecka.
Lęk przed denuncjacją w przypadku podjęcia decyzji o aborcji byłby trudną do przezwyciężenia przeszkodą. W konsekwencji wprowadzenie zakazu aborcji i karania kobiet za ten czyn
powodowałby, że ci, którzy chcą pomagać, pozbawialiby się możliwości nawiązania relacji
z tymi, którzy potencjalnie tego wsparcia by potrzebowali. (Andrzejewski, 2016: 82–83)

Powyższa wypowiedź odnosi się do wszystkich dozwolonych w Polsce przypadków aborcji, jednak szczególną moc ma w zakresie terminacji, bowiem jeśli
kobieta ma pewność, że nie chce urodzić dziecka bez względu na jego stan zdrowia, potencjał czy talenty, to zazwyczaj nie szuka pomocy innej niż szybka procedura „przywracania miesiączki”. Im wcześniej podejmie decyzję, tym skuteczność jest wyższa, cena niższa, bezpieczeństwo zainteresowanej (również prawne)
lepiej chronione. Z jej perspektywy czas ma ogromne znaczenie. Zdesperowana
matka12 nie szuka porad tam, gdzie spodziewa się odmowy, potępienia, denuncjacji. Na pewno część kobiet, dla których nie obawa o stan zdrowia dziecka,
a brak woli bycia matką jest czynnikiem niechęci do ciąży, szuka różnych rozwiązań. Czytają, również on line, prowadzą prywatne rozmowy, poszukują porad
specjalistów. W ich przypadku karanie kobiet mogłoby uniemożliwiać kontakt
z osobami, które potencjalnie mogłyby wpłynąć na pozytywną decyzję o życiu
dziecka. Niektóre środowiska obawiają się nawet, że w przypadku poronienia
mogłyby być prowadzone śledztwa co do jego samoistności. Taka interpretacja
mogłaby skutkować unikaniem opieki lekarskiej przez ciężarną, zaniechaniem
poszukiwania informacji czy utajnianiem ciąży mimo na przykład szkodliwych
warunków pracy. Osobiście ten ostatni wariant uważam za całkowicie nieprawdopodobny, jednak projekt „Stop aborcji” stwarza też takie możliwości.
Najtragiczniejsze byłoby jednak zaniechanie badań prenatalnych, a i takie
koncepcje się pojawiają. Dzięki badaniom można uspokoić rodziców, że rozwój
ich dziecka przebiega prawidłowo, a gdy tak nie jest, stwarzają one między innymi możliwość:
• zdiagnozowania wielu wad (na przykład OUN, serca) które mogą być skutecznie leczone już w okresie prenatalnym;
• ustalenia odpowiedniej strategii prowadzenia ciąży i porodu. Niektóre
dzieci mają szansę na zdrowie i życie tylko wtedy, gdy urodzą się w specjalistycznych placówkach, pod opieką konkretnego zespołu, z dostępem do
________________
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Nie można przestać być matką, choć można być matką martwego dziecka.
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określonego sprzętu, z lekiem dostępnym natychmiast, a nie po kilku godzinach;
• przygotowania rodziców do trudów wychowania dziecka z niepełnosprawnością, a nawet oswojenia ich z jego potencjalną śmiercią, przed,
w trakcie, czy krótko po porodzie;
• w przypadku wady letalnej pozwalają zapoznać rodziców z rokowaniami
i możliwościami opieki nad dzieckiem, co pozwoli im uniknąć terapii uporczywej, a pozyskać dla dziecka opiekę hospicyjną;
• przygotować pozostałych krewnych i bliskie osoby, zapewnić system
wsparcia; przygotować rodziców na trudne pytania płynące na przykład
w środowisku lokalnym czy zawodowym;
• nakreślenia dalszych perspektyw prokreacji, jeśli jest to pierwsze dziecko
danej pary, często padają pytania: „co z nami jest nie tak?”, „czy nie będziemy rodzicami?”, w zależności od diagnozy, często można uspokoić
rodziców już w okresie prenatalnym, iż dana wada jest smutnym zbiegiem
okoliczności, a nie tendencją zapisaną w genach, co często pozwala rodzicom lepiej znosić ten trudny czas.
Przeciwnicy badań prenatalnych powołują się na ich obiektywną szkodliwość. Większość badań prowadzanych na początku diagnostyki to procedury
nieinwazyjne. Dopiero w dalszej kolejności niektóre pacjentki kierowane są na
badania inwazyjne. Tu ryzyko utraty ciąży oscyluje w granicach 1% w zależności
od wielu czynników. Jednak czasami są one niezbędne dla udzielenia prawidłowego wsparcia rodzicom i dziecku.
Bez wątpienia, jeśli chodzi o decyzje związane z trwaniem ciąży, wiele zależy
od zespołu, który opiekuje się rodziną. Trudno wskazać jednoznaczne dane,
jednak na przykład rodzice, którzy specjalistyczną diagnostykę przeprowadzają
w poradni USG Agatowa w Warszawie, ściśle współpracującej z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, decydują się na stosunkowo niewiele aborcji. Nie
można jednoznacznie stwierdzić, że to konsultacja z psychologiem reprezentującym postawę prolife wpływa na decyzję o donoszeniu ciąży. Możliwe, że wiele
osób planujących przedwczesną indukcję porodu, znając światopogląd personelu
pracującego na Agatowej, skutecznie unika kontaktu z tą placówką, co daje dane
fałszywie optymistyczne w zakresie urodzeń.
Indukcja porodu może wydawać się jedynym rozwiązaniem, gdy rodzic słyszy „ono i tak umrze”. Gdy jednak rodzice poznają możliwości opieki hospicjum
perinatalnego, często widzą szansę na pozostawienie spraw swojemu biegowi.
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Istnieje wiele przeciwstawnych głosów i argumentów na temat syndromu postaborcyjnego. Można przytoczyć wiele świadectw jego istnienia, jak i całkowitej
negacji. Trudne jest w tej kwestii przeprowadzenie obiektywnych badań. Nie
będę orzekać, co jest prawdą w interesującym mnie zakresie: czy rodzice, którzy
podjęli decyzję o terminacji, są zazwyczaj szczęśliwsi, niż gdyby pozwolili dziecku urodzić się w czasie wybranym przez naturę? A może jest odwrotnie? W tak
tragicznej sytuacji wolałabym mieć zapewnienie o wsparciu i nie decydować
o skróceniu życia mojego dziecka. Ale kluczowy jest wybór. Nie można rodzica,
a szczególnie matki, przymuszać do heroicznych decyzji. Nikt zamiast niej nie
będzie przeżywał kolejnych tygodni, nikt zamiast niej nie przeżyje porodu i połogu. To, co można zrobić niejako za mamę, to przejąć opiekę nad dzieckiem
i ułatwić jej procedury zrzeczenia się praw rodzicielskich, jeśli nie chce ich zachować.
Potrzebujemy w Polsce rzeczowej dyskusji na temat, którego nie da się dłużej
unikać. Jedna strona żąda aborcji na życzenie (zazwyczaj wskazując 12. tydzień
jako kryterium wieku dziecka), druga strona chce karać kobiety niemal za naturalne poronienia. To prawdopodobnie najbardziej skrajne stanowiska, choć
możliwe, że paleta możliwości jest jeszcze szersza. Dominuje obawa, że każda
zmiana „kompromisu aborcyjnego” może doprowadzić do przewrotu w nieprzewidzianym kierunku. Stan prawny powinien odpowiadać rozwojowi medycyny. Dziś w tym zakresie nie ma zgodności. Nie da się wszystkiego precyzyjnie
zapisać w aktach prawnych, jednak obecnie zbyt wiele kwestii pozostaje bez regulacji. Decyzje podejmowane są według rozeznania lekarza, a ono bywa bardzo
różne.
Gdy pacjentem jest dorosły człowiek, zazwyczaj sam podejmuje decyzje
o swoim życiu i śmierci. W takim przypadku margines swobody może i powinien być duży. Jednak gdy jeden człowiek (matka) decyduje o życiu drugiego, nie
ma pewności, czy w pełni reprezentuje jego interesy. Wielu niepełnosprawnych
ludzi wiedzie szczęśliwe życie, a ich „przypadki” obejmuje „kompromis aborcyjny”. Niektórzy żyją przez niedopatrzenie, a konkretniej w wyniku braku diagnozy prenatalnej. Niektórzy w wyniku heroicznej walki matki, ojca lub innych
krewnych z naciskającym na aborcję personelem medycznym. Jeszcze inni dzięki
wsparciu obcych osób opowiadających się za życiem, które przekonały rodziców
do dania szansy dziecku i całej rodzinie.
Dyskusja bioetyczna musi objąć liczne zagadnienia. Nie można mówić o kresie życia, pomijając jego definicje; nie można żądać wolności wyboru, odmawia-
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jąc poznania wiedzy; nie można oczekiwać dojrzałości pacjentów i rodziców
chorych dzieci, gdy w edukacji kwestie tanatologii są przemilczane; nie można
narzucać rozwiązań wyznaniowych decyzjom wszystkich ludzi, ale nie należy też
zakładać, że skoro jakaś norma ma źródło w określonej religii, to sama w sobie
musi być wadliwa; nie należy ignorować rozwiązań medycyny, lecz wprowadzać
je z poszanowaniem godności ludzkiej.
Istotne jest też, by wzrosła świadomość społeczna w rozumieniu takich terminów jak aborcja, terminacja, wada letalna, uporczywa terapia, odstąpienie od
niej, eutanazja (bierna, czynna), postawa eutanastyczna, postawa hospicyjna,
choroba przewlekła, faza terminalna, stan terminalny, opieka paliatywna. Dziś
śmierć nie jest atrakcyjnym tematem, poza wyjątkami, gdy budzi medialną sensację. Jednak pomijając te zagadnienia, nie dajemy sobie możliwości dobrego
przygotowania na przeżycie zarówno kresu własnego życia, jak i kresu życia swoich bliskich. Wielu osobom wydaje się, że do śmierci nie trzeba się przygotowywać. Oburzają się, gdy wątki tanatologiczne wprowadzane są do edukacji dzieci
i młodzieży. Sądzę jednak, że o ile na rozmowy o śmierci i umieraniu może być
za późno, to nigdy nie może być zbyt wcześnie. Oczywiście, muszą być one prowadzone z poszanowaniem każdego z rozmówców, w sposób uwzględniający
jego etap rozwoju i poglądy (bądź poglądy jego rodziców – w przypadku dzieci).
Gdy umiera dziecko, cały świat ulega destrukcji. W rozpaczy pogrążają się
rodzice, krewni, a nawet obcy ludzie. Jest to sytuacja nienaturalna, burząca naturalny porządek. Gdy dziecko nabywa niepełnosprawność podczas życia, zazwyczaj rodzice poświęcają wszystko, by je ratować, wspierać, by mu służyć. Dlaczego zatem tak łatwo godzą się z przedterminowym zakończeniem ciąży
w wypadku niepełnosprawności? W mojej opinii przyczyną jest brak wiedzy
i kompetencji w zakresie ars moriendi. Szczególnego, bowiem dotyczącego momentu, gdy początek może oznaczać kres. Może, ale nie musi…
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Adaptation is a notion frequently used in legal acts which normalize the
educational situation of learners with disabilities. This has made adaptive activity an immanent part of school practice. The thesis is put
forward that adaptation is an ambiguous category and therefore is used
in various ways or is frequently overused. In many circumstances, this
notion has become a skeleton key which opens the space for free lowering of educational requirements and schematic simplification of
educational situations, which frequently hinders learners’ development.
The study is aimed at explaining the phenomenon of adaptation and at
considering its possible variants with special regard for the context of
inclusive education of disabled learners.

Wprowadzenie
Dostosowanie należy do pojęć szczególnie często wykorzystywanych w aktach
prawnych normujących sytuację edukacyjną uczniów ze specjalnymi potrzebami
(na przykład Dz. U. 2007, nr 83, poz. 5621; Dz. U. 2010, nr 228, poz. 1489). To
________________
1

Dla przykładu w przywołanym rozporządzeniu MEN z 2007 pojęcie dostosowania i procesu
dostosowywania pojawia się w sumie 28 razy.
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zaś sprawiło, że czynność dostosowywania stała się immanentną częścią praktyki
szkolnej. Stawiam tezę, że należy ono do kategorii niejednoznacznych i w związku z tym różnie wykorzystywanych oraz nierzadko nadużywanych. W wielu
okolicznościach stało się kategorią-wytrychem, otwierającym przestrzeń sprzyjającą swobodnemu obniżaniu wymagań edukacyjnych i schematycznemu upraszczaniu sytuacji dydaktycznych, nierzadko źle służących rozwojowi uczniów. Naturalnie, praktyki dostosowywania użytkowane rozważnie, zarówno na poziomie
organizacji systemu szkolnego, jak i organizacji pracy lekcyjnej, mogą sprzyjać
kreowaniu środowiska korzystnego dla rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Problematyka ta (zarówno w ujęciu konstruktywnym, jak
i niekonstruktywnym) była przedmiotem rozważań i dociekań empirycznych
zaprezentowanych w wielu wartościowych opracowaniach na gruncie pedagogiki
specjalnej (na przykład Sadowska, 2005; Szumski, 2006; Chodkowska, 2009;
Chrzanowska, 2009; Krause, 2009; Zamkowska, 2009; Chrzanowska, 2010; Gajdzica, 2011; Bełza, 2012). Jednak przywołani autorzy koncentrowali się w swoich
pracach przede wszystkim na identyfikacji i egzemplifikacji praktycznych rozwiązań (systemowych i indywidualnych) oraz ocenie ich wartości w aspekcie
rozwoju uczniów z niepełnosprawnościami. Celem prezentowanego opracowania jest nie tyle zidentyfikowanie i opisanie rozwiązań praktycznych, co teoretyczna próba rozpatrzenia fenomenu dostosowania i deskrypcji jego możliwych
koncepcji/wariantów w kontekście edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością.

Pojęcie dostosowania
W ujęciu słownikowym dostosować to: „zrobić odpowiednim, dostroić” (Słownik języka polskiego, 1992: 438). Z kolei wyrazami bliskoznacznymi terminu dostosować są: przystosować, dopasować, dorobić (Praktyczny słownik wyrazów
bliskoznacznych, 1993: 35), a wśród wyrazów synonimicznych są między innymi:
adaptować, dopasować, dostroić, harmonizować, nagiąć, skorelować, skorygować, uzgodnić, wkomponować, wyregulować, wyrównać, zgrać, zintegrować,
zuniformizować etc. (Synonim…, 2015). Na gruncie psychologii w ujęciu słownikowym jest ono kojarzone przede wszystkim z fizjologicznym przystosowaniem
organizmu do środowiska (na przykład dostosowanie ewolucyjne, somatyczne)
(Colman, 2009: 135). Próżno natomiast szukać pojęcia dostosowania w słowni-
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kach pedagogicznych oraz działania dostosowywania w encyklopediach pedagogicznych.
Podejmując próbę sprecyzowania pojęcia dostosowania jako kategorii dydaktycznej, można skorzystać z pojęć bliskoznacznych/synonimicznych, na przykład
przystosowania/adaptacji szczegółowo opisanych na gruncie pedagogiki i psychologii. Trop ten jednak wymaga doprecyzowania.
Adaptacja (przystosowanie) zwykle ujmowana jest w kontekście relacji wzajemnych oddziaływań organizmu i środowiska. W uproszczonych ujęciach
słownikowych, w kontekście społecznym, określana jest jako proces pozyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami jednostki a warunkami zewnętrznymi,
dostosowania się do określonych warunków społecznych (Pedagogika…, 2000: 7;
Słownik psychologii…, 2009: 12). W procesie tym istotną rolę odgrywają interakcje między jednostką a otoczeniem, z naciskiem na zdolność jednostki do zaspokajania potrzeb i utrzymania wewnętrznej równowagi adekwatnej do wyzwań
stawianych przez środowisko. Inaczej ujmując, jest to zdolność do adekwatnej
odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed jednostką środowisko (Wilski, 2011:
136). Adaptacja to pojęcie ukazujące przede wszystkim relacje między przedmiotem i podmiotem przystosowania/adaptacji z naciskiem na zmianę podmiotu
(spłycając – dostosowanie się przez zmianę oczekiwań i standardów oceny podmiotu) (Wojciszke, 2011: 253). Tymczasem w omawianej kategorii dostosowania
chodzi przede wszystkim o zmianę nie tyle podmiotu, co otaczającej go rzeczywistości. Takie rozumienie zostało uwzględnione w definicji przystosowania
(adaptacji) w ujęciu prakseologicznym, w myśl którego jest to: „sprzężenie polegające na usprawniającej zmianie cech jakiegoś elementu systemu lub jego otoczenia będącej reakcją na zmianę w systemie bądź otoczeniu” (Pszczołowski,
1978: 200). W związku z tym wyróżnić można zmianę podmiotową (autoadaptacja), czyli przystosowania się podmiotu działania do rzeczywistości, oraz zmianę
przedmiotową – dostosowania rzeczywistości do podmiotu (Pszczołowski, 1978:
200). To drugie ujęcie ilustruje omawianą kategorię dostosowania, która w dalszej kolejności stanie się obiektem analizy.
Rozróżnienie to widoczne jest w także na gruncie pedagogiki resocjalizacyjnej w określaniu niedostosowania i nieprzystosowania społecznego. Oba pojęcia
często bywają stosowane zamienne, niemniej jednak – jak zauważa Marek Konopczyński – niedostosowanie oznacza przyjęcie perspektywy zewnętrznej (behawioralnej) oceny tego zjawiska, nieprzystosowanie zaś – perspektywy wewnętrznej (psychologicznej) (Konopczyński, 2014: 16), co pozostaje w zgodzie
z przedstawionymi wcześniej ujęciami przystosowania.
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Co charakteryzuje ucznia dostosowanego?
Przywołane wyżej pojęcie niedostosowania można wykorzystać w próbie zdefiniowania cech i zachowań ucznia dostosowanego do codzienności szkolnej. Korzystając z tradycyjnej, ale, jak sądzę, ciągle aktualnej w wielu perspektywach,
koncepcji Jana Konopnickiego (1971: 20–21), odwracając kierunek myślenia
z niedostosowania w stronę dostosowania, uczeń taki:
• działa w swoim interesie, motywacja jego działania jest realistyczna;
• nie sprawia swoim zachowaniem kłopotów, problemy jest w stanie rozwiązać samodzielnie;
• jego reakcje są adekwatne do bodźca, który je wywołuje;
• jego działania sprzyjają osiąganiu sukcesów;
• osiąganie sukcesów skutkuje dobrym samopoczuciem, co w konsekwencji
prowadzi do bycia szczęśliwym.
Perspektywa ta opisuje ogólnie rolę ucznia i kolegi w zespole klasowym
przede wszystkim w wymiarze socjalizacyjnym, chociaż jej uszczegółowienie
ukazuje także perspektywę edukacyjną. Jest ona widoczna przede wszystkim
w obszarze osiągania sukcesów w realizacji programu kształcenia i w związku
z tym otrzymywania pozytywnych ocen. W przypadku ucznia z niepełnosprawnością, zwłaszcza realizującego obowiązek szkolny w klasie ogólnodostępnej,
warto uwydatnić kwestie dostosowania związane z aktywnym uczestniczeniem
w głównym nurcie pracy lekcyjnej, symetrycznymi relacjami z rówieśnikami czy
brakiem naznaczenia.
Naturalnie, w zależności od przyjętej perspektywy postrzegania i definiowania ucznia z niepełnosprawnością, procesy dostosowywania i przystosowywania
mogą być ukierunkowane na różne typy działań. Obrazuje to prezentowana niżej
typologia.

Dostosowanie a koncepcje postrzegania ucznia
z niepełnosprawnością
Warto jednak wspomnieć, że podmiotowe dostosowanie nie jest obce tradycji
pedagogiki specjalnej. W celu uzasadnienia tej tezy poniżej prezentuję koncepcje
postrzegania ucznia z niepełnosprawnością jako uczestnika procesu kształcenia.
Przede wszystkim są one pochodną sposobu definiowania osoby z niepełno-
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sprawnością, ale również związane są z przyjęciem określonej doktryny pedagogicznej, ideologii edukacyjnej, a po części również z paradygmatem uprawiania
pedagogiki. Upraszając nieco, ucznia z niepełnosprawnością można postrzegać
i definiować w perspektywie2:
• medycznej, której podstawą są uszkodzenia organizmu stanowiące źródło
zaburzeń rozwojowych. Perspektywa ta zdeterminowana jest więc pojęciem normy fizjologicznej, która staje się podstawą określania ograniczeń
i możliwości ucznia. Zgodnie z tym ujęciem (typowym dla modelu indywidualnego niepełnosprawności) podstawą edukacji jest dynamizowanie
(korygowanie i kompensowanie) procesów rozwojowych i wzmacnianie
potencjału ucznia. W związku z tym dostosowanie polega przede wszystkim na zmianie podmiotowej – dotyczącej osoby, a w niewielkim stopniu
środowiska jej rozwoju. W przypadku edukacji specjalnej zmiana przedmiotowa to przede wszystkim dominacja celów rehabilitacyjnych i prosta
redukcja celów edukacyjnych. Podejście to (w kompilacji z funkcjonalnym
– opisanym niżej) przez wiele lat dominowało w myśleniu o edukacji specjalnej, także w naszym kraju;
• funkcjonalnej, związanej z postrzeganiem ucznia z niepełnosprawnością
w kategoriach przystosowania do powszechnych norm – łączone z kategoriami niewydolności społecznej, niemocy, dysfunkcjonalności. Jednym
z ważnych wyznaczników normy funkcjonalnej w tym ujęciu jest realizacja
powszechnego programu kształcenia. Trudności w realizacji ogólnych celów stanowią punkt odniesienia w definiowaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych, które w tak rozumianej edukacji kładą nacisk na głęboką indywidualizację (zawsze, kiedy to możliwe) i odrębne ścieżki organizacji
kształcenia. Dostosowanie łączy w tym ujęciu kategorie podmiotowe
i przedmiotowe. Ważne pozostaje wzmacnianie potencjału ucznia, ale
istotne jest także organizowanie specjalnego środowiska jego rozwoju –
jedynie marginalnie poszukującego tego, co może być wspólne w edukacji
uczniów pełno- i niepełnosprawnych. Dostosowanie zatem to przede
wszystkim tworzenie specjalnych warunków systemowych urzeczywistnianych w odrębnej ścieżce edukacyjnej, zwykle realizowanej w przestrzeni szkoły specjalnej lub edukacji indywidualnej;
________________
2

W nieco innym kontekście i zmienionej wersji typologia ta została zaprezentowana w pracy:
Gajdzica, 2010: 163.
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• konstruktywistycznej, osadzonej w kulturze i ściśle związanej ze społecznym nastawieniem do osób z niepełnosprawnością. Meritum tej koncepcji
stanowi założenie, że obraz ucznia z niepełnosprawnością konstruowany
jest w toku interakcji zachodzących w klasie/szkole. Istotne są mechanizmy oparte na relacjach (na przykład mniejszość versus większość, dystansu społecznego), w których zostają zdefiniowane oczekiwania społeczne
oraz określone normy wychowawcze. Działania edukacyjne realizowane są
przede wszystkim poprzez normalizowanie sytuacji szkolnej, co w praktyce oznacza dostosowanie przedmiotowe. Jego istotą jest nie tyle różnicowanie i uwydatnianie specjalnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnością
(jak w przypadku koncepcji funkcjonalnej i medycznej), co dostosowywanie środowiska szkolnego do potrzeb wszystkich – także i tych, którzy mają trudności z realizacją powszechnego programu kształcenia. Istotne jest
więc niwelowanie stygmatów i zapobieganie wchodzeniu w rolę upośledzonego. Koncepcja ta sprzyja realizacji kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego.
Każda z przywołanych koncepcji wymusza nieco odmienne dostosowania.
Reasumując: w pierwszym przypadku przede wszystkim dostosowania podmiotowego (zmiana w uczniu), drugim – kompilacji dostosowania podmiotowego
i przedmiotowego (związanego ze zmianą sytuacji szkolnej), a w trzecim –
przede wszystkim dostosowania przedmiotowego.

Typy dostosowania w perspektywie przedmiotowej
Pozostawiając na marginesie dwie pierwsze koncepcje, w dalszej kolejności scharakteryzuję trzy obszary przedmiotowego dostosowania szkolnego. Punktem
wyjścia prezentowanej typologii są typy adaptacji szkolnej: społecznej (zdolność
do adekwatnej odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed uczniem grupa innych uczniów), organizacyjnej (zdolność do adekwatnej odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed uczniem szkoła jako organizacja) i zadaniowej (zdolność
do adekwatnej odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed uczniem nauczyciel
i program nauczania) (Wilski, 2011: 137–140). Typologia ta służy przede wszystkim umownemu uporządkowaniu obszarów, które nie są odgrodzone ostrymi
granicami. Przeciwnie – wzajemnie się uzupełniają i przenikają. Niemniej jednak
każdy z nich charakteryzuje określone meritum stanowiące rdzeń normalizacji
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środowiska szkolnego ukierunkowanego na dostosowanie się do ucznia z niepełnosprawnością. To zaś odróżnia typologię tę od adaptacji szkolnej, która w podstawowym wymiarze nakłada się na podmiotową koncepcję dostosowania –
ukierunkowaną na zmianę podmiotu wobec oczekiwań środowiska.
Dostosowanie społeczne środowiska szkolnego jest zatem zespołem zachowań i oczekiwań interpersonalnych wszystkich uczestników procesu edukacji
wobec ucznia z niepełnosprawnością. Szczególną rolę odgrywa w nim nauczyciel,
przy czym w tym typie dostosowania nie dotyczy ona kwestii związanych z realizacją programu (ten zakres zarezerwowany jest dla innego obszaru), a obejmuje
jego zadania jako kreatora relacji w zespole klasowym. Dostosowanie to obejmuje zatem włączanie ucznia z niepełnosprawnością w główny nurt działań edukacyjnych, konstruowanie sytuacji wychowawczych, w których dominują relacje
symetryczne oparte na wzajemnym uznaniu, wymianie usług, skracaniu dystansu, znoszeniu barier mentalnych, niwelowaniu stereotypów i naznaczenia.
Wskaźniki te jednocześnie wyznaczają zbiór wzajemnych zachowań uczniów,
zwłaszcza uczniów pełnosprawnych wobec ucznia z niepełnosprawnością. Nauczyciel-wychowawca definiuje także oczekiwania wobec ucznia z niepełnosprawnością przejmowane przez pozostałych uczestników zespołu klasowego.
Przyjmując, że konstytuują się one na doświadczeniach dawnych i wiedzy o teraźniejszości (Hilgard, 1967; Kasperek, 2002), jego zadaniem jest również przekazywanie racjonalnej wiedzy o ograniczeniach i potencjale ucznia z orzeczoną
potrzebą kształcenia specjalnego, wyjaśnianie jego zachowań, a zarazem wyznaczanie racjonalnej granicy akceptacji w przypadku zachowań wykraczających
poza przyjęte społecznie normy. Wiedza ta powinna stanowić punkt wyjścia
w procesie kształtowania oczekiwań grupy rówieśniczej wobec ucznia z ograniczoną sprawnością.
Dostosowanie organizacyjne to przede wszystkim zlikwidowanie barier architektonicznych i stworzenie przyjaznego dla niepełnosprawnych klimatu instytucji. Przystosowanie przestrzeni do możliwości osób z ograniczoną sprawnością
ruchową oraz niepełnosprawnością wzroku obejmuje zbiór stosunkowo prostych
czynności (zainstalowanie wind, zbudowanie podjazdów, dostosowanie szerokości drzwi, oznakowanie miejsc itp.). To czynności łatwe do zdefiniowania, aczkolwiek kosztowne w wykonaniu. Trudniej uściślić przyjazny klimat instytucji
szkoły. Nie wgłębiając się w ten temat, na potrzeby opracowania przyjmuję, że
jest on zespołem subiektywnie dostrzeganych przez uczestników procesu edukacji typowych cech, sytuacji, zdarzeń, będących względnie trwałymi skutkami jego
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funkcjonowania w obrębie systemu organizacyjnego i pedagogicznego, kształtujący motywacje i zachowania jednostek i grup społecznych tej instytucji (Pytka,
1995: 103). Obejmuje zatem reguły pracy i życia w klasie, które nauczyciel narzuca
i wzmacnia przy okazji rozwiązywania bieżących sytuacji dydaktyczno-wychowawczych (Konarzewski, 1995: 135). Przyjmując, że szkoła jest także specyficzną
organizacją uczącą się, klimat ten może/powinien się zmieniać i dopasowywać do
potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Wyznaczając ramy i kierunki możliwych przeobrażeń, warto skorzystać z koncepcji cyklu głębokiego uczenia się
instytucji, rozpowszechnionego przez Petera M. Senge (2012: 311-313), czyli:
przekonań i założeń, ustalonych praktyk, umiejętności i zdolności, sieci relacji
oraz świadomości i wrażliwości.
Punktem wyjścia w projektowaniu zmian jest przekonanie nauczycieli do
uznania prawa realizacji obowiązku szkolnego w placówce ogólnodostępnej
uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego, a zarazem przekonanie
ich o prakseologicznej słuszności takiego rozwiązania oraz zaangażowania w ten
proces. Kolejnym krokiem jest ustalenie wewnętrznych praktyk, między innymi
normujących procesy nieformalnego (formalne zostało sformułowane w aktach
legislacyjnych) wspierania uczniów z niepełnosprawnością. Praktyki te powinny
obejmować działania całego środowiska szkoły – uczniów, nauczycieli, ale także
obsługi technicznej. Pozwala to na budowanie autentycznych relacji wielostronnego wsparcia, wymiany usług i skracania dystansu. Działania te wymagają nie
tylko pozytywnego nastawienia, ale i samokształcenia wychowawców – często
niewyposażonych w procesie nabywania kompetencji nauczycielskich – do pracy
z tą grupą uczniów. Wreszcie dopasowanie szkoły – jej kultury organizacyjnej –
do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Wymaga ono od wszystkich uczestników procesu edukacji świadomości specyficznych potrzeb wychowanków
z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego oraz wrażliwości na ich różnorodne
oczekiwania.
Dostosowanie zadaniowe to zespół działań ukierunkowanych na stworzenie
uczniom warunków do realizacji programu kształcenia zgodnie z ich możliwościami. Konsekwentnie lokowane w przedmiotowym charakterze dostosowania,
dotyczy ono przede wszystkim środowiska, w którym proces uczenia się zachodzi. Niemniej jednak obejmuje także – jako wyznacznik projektowania struktury
środowiska i podejmowanych w nim działań – planowe zmiany w uczniu (zdobyta wiedza, wykształcone nawyki, umiejętności). Są one jednak konsekwencją
procesu dostosowywania, a nie jego immanentną częścią. Nie można go więc
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sprowadzać wyłącznie do dostosowania wymagań edukacyjnych, jest również,
a może przede wszystkim, dostosowaniem przestrzeni edukacyjnej i działań nauczyciela do możliwości i potrzeb ucznia podejmowanych w każdej fazie procesu
uczenia się.
Punktem wyjścia w określeniu tego obszaru dostosowania jest sprecyzowanie
zadań, którym uczeń powinien sprostać. W praktyce są one kojarzone z opanowaniem treści kształcenia. Te zaś stanowią nie tylko zestaw wiadomości, ale także
zbiór planowych czynności ucznia wyznaczonych przez materiał nauczania
i planowaną zmianę psychiczną (Kruszewski 1987: 113). Treści kształcenia,
sformułowane w podstawie programowej oraz uszczegółowione w programie,
stanowią zatem zbiór oczekiwań osiągnięć ucznia. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Powinny one uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu, być
dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia (Dz. U. 2010, nr 228, poz. 1489). Kluczowym pojęciem w przywołanym akcie prawnym jest więc dostosowanie, które
umożliwia modyfikowanie zbioru oczekiwań nauczyciela wobec ucznia. Stwarza
więc podstawę częściowo dowolnego (ograniczonego podstawą programową)
konstruowania zestawów treści, czynności podejmowanych w toku procesu edukacji i zamierzonych efektów w postaci zmian ucznia. Niesie to ze sobą niebezpieczeństwo podejścia ukonstytuowanego przede wszystkim na stosunkowo
prostych zabiegach, takich jak: ograniczenie zakresów treści kształcenia, obniżenie kryteriów oceniania, wydłużenie czasu pracy ucznia, stosowanie mechanicznych powtórzeń, wzmocnienie kontroli – ograniczenie samodzielnej pracy
ucznia. Niestety, są to zabiegi prowadzące do obniżenia jakości kształcenia.

Dostosowanie zadaniowe w wymiarze praktycznym
Zgodnie z poczynionymi ustaleniami dostosowanie zadaniowe w wymiarze
przedmiotowym dotyczy przede wszystkim organizacji pracy, a dopiero w dalszej
kolejności zmian w uczniu, które stanowią ich konsekwencję. W przypadku
uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego realizujących obowiązek
szkolny w formie integracyjnej i inkluzyjnej założenia te – nieco spłycając –
można zaprezentować w dwóch ujęciach.
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Pierwsze to koncentracja na dostosowaniu form i metod pracy ukierunkowanych na pełną realizację programu kształcenia. Wówczas treści kształcenia
i oczekiwania w zakresie realizacji celów pozostają jednolite dla wszystkich
uczniów, a proces dostosowywania obejmuje przede wszystkim działania nauczyciela w zakresie doboru metod i środków kształcenia oraz organizacji pracy.
Dostosowanie może więc przyjmować formę indywidualizacji opartej na pracy
innymi metodami niż praca z całym zespołem klasowym (na przykład w przypadku dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną unikanie metod opartych wyłącznie na słowie), częstszej kontroli (na przykład w przypadku ucznia
nadpobudliwego etapowego sprawdzania zadań i dodatkowego motywowania),
użytkowaniu specjalistycznych środków dydaktycznych (na przykład w przypadku dziecka z niedosłuchem dodatkowej wizualizacji). Nieco inaczej ujmując dostosowanie może obejmować projektowanie niezwyczajnych form:
• przekazywania informacji (na przykład w zakresie formy zewnętrznej –
oddziaływanie na inne zmysły, wiele zmysłów równocześnie, w zakresie
struktury – inny układ, podział na partie);
• wyjaśniania i integrowania informacji (na przykład egzemplifikacja – odwoływanie się do przykładów, inne sposoby definiowania, stosowanie amplifikacji informacji nadrzędnych w strukturze wiadomości);
• odpamiętywania i wykorzystywania (na przykład stosowanie sytuacji potrzeby użytkowania informacji w trakcie rozwiązania zadania, unikanie
ekspozycji społecznej typowej w czynności odpytywania).
Drugie ujęcie dostosowania dopuszcza, w związku z koniecznością wynikającą z istoty zaburzenia (najczęściej dotyczącą ograniczeń intelektualnych), częściową realizację programu. Naturalnie także i w tym ujęciu istotna jest próba
intensyfikacji lub modyfikacji procesu kształcenia w zakresie metod i środków.
Ujęcie to traktowane – w aspekcie nabywania kompetencji przez ucznia – jako
ostateczność dopuszcza uproszczenie, ograniczenie, a nawet realizację tylko wybranych treści kształcenia. Jako przykład można podać niektóre treści programowe matematyki w aspekcie realizacji programu przez ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną, muzyki – w przypadku ucznia z niedosłuchem,
plastyki – w edukacji ucznia z niedowzrocznością.

Zakończenie
Jeżeli nie można stworzyć dobrych warunków edukacji, tworzy się narzędzia do
jej upraszczania. W kontekście przedstawionych stanowisk niejednoznacznego
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postrzegania i definiowania dostosowania, a szczególnie możliwych konsekwencji
dla praktyki edukacyjnej wynikających z dowolności interpretacyjnej omawianego
pojęcia, stawiam tezę, że takim narzędziem może stać się źle pojęte dostosowanie.
Szczególnie w obliczu mody na inkluzję uczniów z niepełnosprawnościami
(a nawet tworzenia z niej pewnego rodzaju ideologii edukacyjnej) w przestrzeni
nieprzygotowanej do niej rzeczywistości szkoły ogólnodostępnej pojęcie dostosowania może stawać się swoistym środkiem pozornego rozwiązywania problemów. Chociaż problematyka dostosowania jest obecna w literaturze z obszaru
pedagogiki specjalnej, zwłaszcza w zakresie egzemplifikacji praktyk organizacyjnych to – w moim przekonaniu – brakuje analiz teoretycznych ukazujących
możliwe sposoby rozumienia i definiowania dostosowania, omawiających jego
różne płaszczyzny, typy, zakresy – ulokowane w rozmaitych koncepcjach teorii
nauczania i uczenia się. Nie może więc dziwić, że nauczyciele zapewne poszukują
intuicyjnych rozwiązań, opartych na uproszczeniach, często zakorzenionych
w stereotypowym myśleniu o potrzebach i możliwościach uczniów z niepełnosprawnościami. Sprzyjają temu nie tylko codzienne problemy polskiej szkoły, ale
także polityczne oczekiwania konstruowane na kanwie przeświadczeń o konieczności obniżenia wskaźników segregacyjnej formy kształcenia. Tymczasem
zbyt duża siła oczekiwań i związanych z nimi głębokich nastawień dopasowania
zwykle ogranicza poszukiwanie informacji, obniża próg akceptacji nietrafnych
wymagań i sprzyja kształtowaniu stereotypów (Jost, Trope, 2013: 31) – co
w przyszłości może prowadzić do neofityzmu dostosowania jako ważnej formy
każdego działania w codzienności edukacji inkluzyjnej.
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Nowadays, more and more fields of knowledge undertake research on
homosexuality issues. Analysis of that topic takes place on many basis
depending on researcher’s subject of interest. Pedagogy peculiarly concentrates, among other things, on individuals’ relations with their origin
families – the combination of non-heteronormativity and functioning in
family environment in the context of life’s quality is a new approach
which, so far, had been poorly described.
Presented article aims to deliver knowledge and findings connected to
quality of life of homosexual women to extent of their relations with
family members. The research was conducted in accordance with qualitative trend, mainly by individual case method. The applied technique
was an interview and the data collection instrument was its questionnaire. The examined group included eight intentionally selected
women that come from podlaskie and śląskie provinces. Gathered information was transcribed, coded and categorized within the scope of
selected elements of construct such as life quality. Women’s statements
were presented in accordance with descriptive-comparative approach,
so firstly, their subjective feelings had been described and then that
report was related to some objective factors. Depicted results are the
part of the answer on research problem which is: ‘how interpersonal
relations of homosexual women are created?’.
Analysis and interpretation of gathered data show three models of relations appearing between questioned women and their families of origin, those are: acceptation of non-heteronormativity, ignorance of that
sexual orientation, repression/avoidance of receiving an information
about homosexuality with sporadic attempts at ‘converting’ their daughters/sisters.
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Women who were accepted by their families (two of them) are characterized by high subjective and objective level of life quality to extent of
interpersonal relations, social life and mental condition. Those who did
not ‘came out of the closet’ to their relatives (another two) and those
who were rejected by them (four of them) are described as women with
low level of quality of life among contacts with other people (objective
factors), but some of them think differently – they describe those relations as positive. That discrepancy in evaluation might be a result of
using so-called tactic of apparent mysteriousness – questioned women
and members of their families pretend that homosexuality does not
exist.
The family relations are disordered in most cases; because of it life
quality of homosexual women is lower than other members of our
society. Appropriate education in terms of toleration could improve
their situation, what is more, forming support groups for parents with
non-heternonormative children also might help.

Nieheteronormatywność to zagadnienie, które coraz częściej staje się tematem
dyskusji naukowej i publicznej. Badacze wielu dziedzin podejmują tę problematykę – powstające prace mają zakorzenienie w socjologii, psychologii, medycynie
i pedagogice. Heteroseksualne podwaliny społeczeństwa, w którym żyjemy,
sprawiają, że interesuje nas to, co zaprzecza temu ustalonemu porządkowi.
W zależności od własnych przekonań i doświadczeń oraz dziedziny, którą reprezentujemy, zadajemy pytania między innymi o przyczyny orientacji nieheteronormatywnej, o jej uwarunkowania i konsekwencje.
Prowadząc badania na gruncie pedagogicznym, badacz często pochyla się
nad życiem rodzinnym jednostki. Niezależnie od przyjętej definicji rodziny
można stwierdzić, że jest to środowisko, które „nadaje kształt” życiu człowieka
między innymi poprzez panujący w nim układ ról, przekazywane normy i wartości
oraz występujące relacje (Brągiel, Kawula, 2014: 13–15). Rodzinę charakteryzuje
istnienie więzi rodzinnej, która wyraża się w dwóch podtypach: więzi formalnej
i więzi podmiotowej (Izdebska, 2015: 116–120). Pierwsza z wymienionych związana jest z funkcjami i rolami poszczególnych członków rodziny, druga natomiast
kształtuje się na skutek występujących pomiędzy nimi interakcji. Relacje te tworzą więź emocjonalną, która wyraża się w akceptacji, zrozumieniu i zaufaniu
(Błasiak, 2012: 53–60). Do jej utrzymania niezbędna jest właściwa komunikacja,
w ramach której nie przekazuje się jedynie faktów i informacji, ale także wyraża
się swoje oczekiwania, myśli i emocje. Wzrastanie w rodzinie powinno więc wiązać się z zaangażowaniem emocjonalnym wszystkich jej członków. Zadaniem
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rodziców jest zaspokajanie biologicznych i psychicznych potrzeb dziecka, dzięki
czemu dokonuje się jego wieloaspektowy rozwój (Brągiel, Kawula, 2014: 119–
–122). Oni sami natomiast, dzięki doświadczaniu rodzicielstwa, umacniają związek małżeński oraz czerpią satysfakcję z wychowania kolejnego pokolenia.
Zaburzona więź rodzinna bardzo często prowadzi do poczucia osamotnienia
(Brągiel, Kawula, 2014: 122–125). Kwestia ta znacząco uwidoczniła się w przeprowadzonych przez mnie badaniach, które dotyczyły jakości życia homoseksualnych kobiet. Socjalizowane i wychowywane zgodnie z pewnym obowiązującym
w społeczeństwie wzorcem, odbiegają swoimi potrzebami psychicznymi i fizycznymi od ustalonej, heteroseksualnej zasady, tym samym często spotykając się
z niezrozumieniem ze strony najbliższych. Nieheteroseksualna orientacja jest
niejakim zaprzeczeniem obowiązującego systemu gender, dlatego jej przejawianie
może budzić zakłopotanie pozostałych członków społeczeństwa lub nawet ich
agresję (Whitley, Jr., 2001). Współcześnie poprzez zagadnienie orientacji seksualnej rozumie się życiowe preferencje jednostki, jej zachowania, emocje, fantazje
i samoświadomość (Długołęcka, 2005: 30).
Termin „jakość życia” charakteryzuje się dużą złożonością; w zależności od
przyjętej perspektywy badawczej przypisuje mu się inne kategorie (Daszykowska,
2007: 9–10). Niemniej jednak istnieją dwa główne nurty badań i dyskusji, w ramach których dokonuje się pomiaru tego zagadnienia – jakość życia w sensie
deskryptywnym i komparatywnym oraz jakość życia jako różnica w systemach
wartości i postawach etycznych (Ostasiewicz, 2004: 58–68). Pierwsze podejście
skupia się na subiektywnym i obiektywnym opisie kategorii wchodzących w skład
analizowanego pojęcia; drugie podejmuje próbę określenia, w jaki sposób i w
jakim stopniu systemy wartości wpływają na społeczeństwo, a, co za tym idzie, na
jakość jego życia.
Zebraniu materiału empirycznego odnoszącego się do jakości życia homoseksualnych kobiet posłużyło mi wykorzystanie nurtu deskryptywno-komparatywnego. Wyodrębniając w jego ramach kategorie zaproponowane przez Barbarę Woynarowską (Woynarowska, 2003: 442), dokonałam między innymi
pomiaru, w jaki sposób relacje z rodziną pochodzenia warunkują analizowany
konstrukt. Subiektywny wymiar badania dotyczył wypowiedzi rozmówczyń,
a więc ich odczuwanej jakości życia; obiektywny to odniesienie tego przekazu do
danych statystycznych ukazujących sytuację populacji mieszkańców Polski oraz
do innych źródeł udostępniających podobne informacje.
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Rozważania nad relacjami z rodziną pochodzenia są więc składową szerszego
projektu, który w swoich ramach obejmował wiele innych aspektów odnoszących
się do jakości życia homoseksualnych kobiet1. Prezentowane badania były prowadzone w nurcie jakościowym, metodą indywidualnych przypadków popartą
metodą obserwacji. Towarzyszącymi im technikami były wywiad i obserwacja
fotograficzna, a głównym narzędziem – niestandaryzowany i nieustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu. Grupę badaną stanowiło osiem celowo dobranych
kobiet pochodzących z województwa śląskiego i podlaskiego (po cztery osoby na
każdy z regionów). Wypowiedzi rozmówczyń podległy transkrypcji, kodowaniu,
a następnie skategoryzowaniu – opracowania materiału dokonano za pomocą
metody ciągłego porównywania i analizy treści. Ukazany wycinek badań spełnia
cel szczegółowy i praktyczny. W ramach realizacji pierwszego poniższe dane diagnozują relacje homoseksualnych kobiet z rodziną pochodzenia w kontekście
jakości ich życia oraz ukazują subiektywne odczucia badanych odnoszące się do
analizowanych aspektów. Cele praktyczne zostają osiągnięte poprzez dostarczenie
wiedzy i wyników badań praktykom oraz instytucjom zajmującym się działaniami przeciw homofobii.
Zaprezentowany poniżej materiał empiryczny i płynące z niego wnioski stanowią częściową odpowiedź na jeden z problemów badawczych, który brzmi:
„jak kształtują się relacje interpersonalne homoseksualnych kobiet?”. Analizowany obszar postawionego pytania skupia się na ukazaniu jakości relacji moich
rozmówczyń z członkami ich rodzin oraz określeniu reakcji tychże członków na
wiadomość o homoseksualności.
Wywiady z badanymi ukazały trzy charakterystyczne wzorce ich kontaktów
z najbliższymi, warunkowane następującymi czynnikami: wiedzą/niewiedzą rodziny pochodzenia o homoseksualności jej członkini, przeżyciami osobistymi
zarówno nieheteronormatywnych kobiet, jak i bliskich im osób, doświadczeniami rodziny jako całości. Wzorce, o których mowa, to: akceptacja orientacji seksualnej kobiety, nieświadomość tej orientacji, unikanie pełnego przyjęcia wiadomości o homoseksualności, często przy okazjonalnie pojawiających się próbach
„nawrócenia” badanej.
Pierwszy model relacji, wyrażający się akceptacją dla nieheteronormatywności, wykazywali najbliżsi tylko dwóch badanych. Kobiety, o których mowa, pochodziły z niepełnych rodzin – ich matki były już dłuższy czas po rozwodzie,
________________
1

Badania były prowadzone na przełomie 2014 i 2015 roku.
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a one same nie utrzymywały żadnego kontaktu z ojcami. Reakcja obu rodzin pochodzenia na homoseksualność od razu była pozytywna.
Pierwsza z badanych ujawniła się, będąc małym dzieckiem; wspominała, że
w domu rodzinnym została wychowana w akceptacji swojej orientacji seksualnej.
Matka prosiła ją tylko oto, aby świadomie dokonywała coming outu przed innymi, gdyż nie każdy może być tolerancyjny.
Druga z kobiet dopiero jako nastolatka przyznała się rodzinie pochodzenia
(matce i siostrze) do nieheteronormatywności – gdy sama zaakceptowała i zrozumiała swoją orientację i była gotowa na ujawnienie się:
(…) zobaczyła przy drugiej dziewczynie status związku na Facebooku… no i mnie zapytała,
z jakim chłopakiem jestem… ja się nie odzywałam i potem było tak, że jeszcze raz zapytała, a ja
powiedziałam, że to z dziewczyną… i tak się ucieszyła… a ja się popłakałam (…).

Obie kobiety wskazywały matkę jako najważniejszą dla nich osobę; ta występująca zażyłość może wynikać z poczucia bezpieczeństwa, które dają im rodzice,
akceptując je w pełni. Można przypuszczać, że postawa wspomnianych matek jest
uwarunkowana ich trudnymi doświadczeniami życiowymi – obie są rozwódkami, w pewnym sensie doznały zranienia i zawiodły się na związku z mężczyzną,
więc mogą chcieć dla swoich córek szczęścia u boku innej osoby, niezależnie od
jej płci.
Kolejny z wymienionych wzorców, a więc ukrywanie homoseksualności, realizowały dwie badane. Relacje pierwszej z nich z rodziną pochodzenia są zaburzone – brat od wielu lat przebywa w domu dziecka, matka stale hospitalizowana,
a ojciec nie żyje. Badana nie utrzymuje kontaktu z bratem, a matkę odwiedza od
czasu do czasu, ukrywając przed nią nieheteronormatywność z obawy przed pogorszeniem się jej zdrowia na skutek takiej informacji. Wspólne doświadczenia
tej rodziny doprowadziły do zerwania więzi emocjonalnej i zaprzestania regularnego kontaktu. Jakość życia rozmówczyni w kontekście jej relacji z rodziną pochodzenia kształtuje się na bardzo niskim poziomie – stan ten nie jest jednak
uwarunkowany homoseksualnością badanej.
Druga z kobiet postępuje tylko częściowo zgodnie z analizowanym wzorcem,
to znaczy ujawniła się jedynie przed siostrą, przed matką wciąż ukrywa swoją
orientację seksualną (ojciec badanej nie żyje). Jako osoby dla niej najważniejsze
wskazuje właśnie wspomniane dwie kobiety, jednak od żadnej z nich nie może
liczyć na wsparcie w zakresie nieheteronormatywności – zdaje się, że jej siostra
wyparła tę informację, nigdy nie poruszając tematu z badaną, a matka nie może
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określić swojego stanowiska, gdyż nie wie o orientacji córki. Rozmówczyni podkreślała, że gdyby spotkała odpowiednią dla siebie partnerkę przedstawiłaby ją
matce, jednocześnie dokonując coming outu. Przekaz ten wydaje się być jednak
tylko pustą deklaracją, gdyż badana wielokrotnie pozostawała już w poważanych
związkach, a wciąż się ukrywa. Zapewne boi się jej reakcji, tym bardziej, że gdyby
była ona negatywna, codzienne funkcjonowanie badanej zostałoby znacznie
utrudnione – kobiety mieszkają razem i wspólnie utrzymują gospodarstwo domowe.
Relacje kobiety z siostrą prowadzą do analizy kolejnego z wymienionych
wzorów, a więc unikania/wyparcia wiadomości o nieheteronormatywności. Należy stwierdzić, że ta taktyka jest najczęściej stosowaną przez rodziny pochodzenia
homoseksualnych kobiet. Połowa moich badanych dokonała coming outu przed
najbliższymi, spotkając się z brakiem akceptacji, który wyraża się dwojako. Z jednej strony rodziny badanych unikają jakichkolwiek komunikatów, w których ich
córki/siostry mogłyby nawiązywać do własnej homoseksualności; to nieporuszany temat, nieheteroseksualna orientacja badanych zdaje się nie istnieć. Nie tylko
członkowie rodzin moich rozmówczyń dążą do omijania tej tematyki, ale one
same także bardzo często starają się unikać konfrontacji2 – to obopólne „pilnowanie się” zapewnia pozornie dobre relacje. Z drugiej strony, kiedy już, na skutek
nagromadzenia się nieujawnionych emocji, do konfrontacji dojdzie, członkowie
rodziny nakłaniają kobiety do zmiany, twierdząc, że ich orientacja jest kaprysem,
a one same, w obliczu tego niezrozumienia, coraz bardziej emocjonalnie odcinają
się od rodziny pochodzenia. Za przykład tego wzoru relacji mogą służyć poniższe
wypowiedzi:
(…) no właśnie… tu mam o to wielki żal, tylko nie wiem do kogo… do siebie? Do rodziców? Czy
ogólnie, że nie tak to sobie wyobrażałam, nie tak chciałam żeby to było? Żeby to nie był taki temat, że się boję go poruszyć (…).
(…) potem mama mnie zaprosiła na rozmowę i mówi: „ja wszystko rozumiem, wszystko rozumiem, no że ty byłaś sama i czułaś się taka samotna… no ale dobrze, no to będziesz sobie z D.,
a to przecież taki kaprys, to ci minie, my to rozumiemy, ale to minie, ty się zastanów nad swoim
życiem, jak to będzie później… bo to dzieci trzeba przecież rodzić.
(…) rok po roku, jak są święta, wiesz ja jestem tam u rodziców i kiedy ubieram tamtą choinkę i
kiedy rozmawiamy, to z roku na rok mam coraz mniejszą ochotę, żeby tam być i słuchać tego samego… no więc zbieram się i idę do tego swojego skromnego mieszkania, ale jestem tam z D.
________________
2

Tzw. taktyka pozornej tajemniczości – mechanizm obronny polegający na udawaniu, w warunkach
domowych, że homoseksualność nie istnieje.
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Badaczka Alicja Długołęcka także zwraca uwagę na często niepomyślny proces coming outu dokonywany wobec rodziny pochodzenia (Długołęcka, 2005:
205–206). Niezależnie od wieku i uzyskanej samodzielności, zgodnie z wynikami
jej badań, homoseksualne kobiety borykają się z problemami na tle rodzinnym.
Należą do nich: ukrywanie własnej orientacji seksualnej, brak wsparcia emocjonalnego ze strony najbliższych, utrata więzi psychicznej z rodziną oraz poczucie
osamotnienia. Ostatni z wymienionych aspektów bardzo mocno uwidocznił się
także u większości moich badanych podczas analizy i interpretacji kategorii jakości życia jaką była ich kondycja psychiczna.
Badanie statystyczne przeprowadzone przez CBOS w 2013 roku ukazuje, że
dla większości Polaków rodzina jest najważniejszą wartością (takie zdanie ma aż
78% respondentów3); 85% osób poddanych ankiecie twierdzi, że aby być w pełni
szczęśliwym, należy rodzinę posiadać (Boguszewski, 2013). Można założyć, że
badane kobiety również podzielają powyższe zdanie – większość z nich złożyła
taką deklarację, tak więc należy stwierdzić, że odrzucenie, z którym się spotykają,
stawia jakość ich funkcjonowania poniżej poziomu odpowiadającemu populacji
mieszkańców Polski. Co więcej, dwie badane, które zostały zaakceptowane przez
najbliższych, w porównaniu z pozostałymi rozmówczyniami wykazywały się
najwyższą jakością życia także w kontekście stosunków interpersonalnych, kondycji psychicznej i sytuacji społecznej; one też osiągnęły najwyższy stopień samoakceptacji. Nie ulega więc wątpliwości, że prawidłowe relacje z rodziną pochodzenia i pielęgnowana więź emocjonalna pozytywnie warunkują jakość życia
homoseksualnych kobiet.
Ważne wydaje się zarekomendowanie pewnych działań, które mogłyby przyczynić się do poprawienia relacji nieheteronormatywnych kobiet z rodzinami ich
pochodzenia. Dzięki edukacji dorosłych członków naszego społeczeństwa co do
istoty homoseksualności można by zapobiegać stereotypowemu postrzeganiu tej
orientacji, co znacząco mogłoby obniżyć zachowania homofobiczne. Stworzenie
grup wsparcia dla rodziców nieheteroseksualnych dzieci zapewniłoby im profesjonalną pomoc w zrozumieniu problemów, z jakimi boryka się ich potomstwo,
i w zaakceptowaniu go bezwarunkowo.
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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (9) 2016 POZNAŃ

Anna Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków 2013, 504 s.
The contemporary phenomenon of massification of higher education and its connections
with a free market economy cause a specific dissonance between a traditional perception of
a university and a modern concept of a higher education institution satisfying the needs of
"clients" – the students. Reaching a consensus requires both from the University, as an institution, and university teachers, as its subjects, adjustment to new standards of not only scientific but also teaching work. In the situation where higher education is becoming a "common
and available good", attitudes to knowledge are also transforming. Therefore, a university
teacher has to face a difficult challenge of constructing his skills and tools that would meet
often contradictory requirements. The publication of Anna Sajdak deals with the aforementioned issues, discussing the status of the contemporary teaching and learning processes on
the basis of rich theoretical resources.
The monograph is composed of four parts which quite exhaustively introduce the issues
of higher education institution's teaching. In the first chapter dedicated to teaching on the
map of theoretical teaching agendas, the author's statement that goes "a university teacher
cannot be a slave to neither some paradigm nor an imposed vision of teaching" (p. 8) seems to
be especially significant in the context of university teaching. In order to be successful in
teaching students, he should use his knowledge of paradigms in interdisciplinary and critical
way since each of them aims at different goals. Simultaneously, the author emphasizes – mentioning Bogusław Śliwerski's thought – that putting an end to fundamentalism in thinking of
the preferred paradigm is a difficult task requiring substantial maturity from a scholar. In
order to facilitate this "theoretical" synthesis for the researchers, the author offers the project
of paradigmatic translations of J. Rutkowiak, including confidence in the possibility of joining
the paradigms. The author also mentions the philosophical discourse of K. Kościuszko concerning the existence of relative disproportion between the paradigms. Subsequently, the
author presents and describes the basic paradigms in teaching, which is – especially to young
and inexperienced researcher – a specific prelude to the obtainment of interdisciplinary
knowledge used for effective work with students. What is more, Anna Sajdak also mentions
the issues of emancipation rationality and its relation to the perspective of perceiving educa-
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tion. Subsequently, she synthetically describes the three dominating educational ideologies:
romantic, of cultural transmission and progressive. She also reflects on usefulness of the
paradigm in teaching and the problem of indefiniteness of the contemporary teaching. Taking advantage of the concepts of B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins and B.D. Gołębniak, she
distinguishes four basic teaching paths: behaviourist, of information processing, social and
personality-based. She also mentions the so-called adult teaching, among others, technological, humanistic and critical one. With an attempt to put the category of paradigm on a scale of
objectivity and subjectivity, she points to its wide range. What is more, the author discusses
an important issue of Polish teaching referring to a lack of broad-mindedness, by making an
objection concerning obduracy resulting from the worked out and imitated one-dimensional
ways of perceiving the reality of university.
The second chapter, concerning the specific character of university education, seems to
be especially significant in the context of teaching and scientific work. Here, the author reflects on the idea of university and higher education. By referring to the historical perspective,
she places the concept of Polish higher education institution within the German model created by W. Humboldt. This model assumes balanced cohesion between scientific research
studies, knowledge and teaching and the expected and desired effect, which should involve
the process of finding the truth pursued by students and university teachers in their joint
endeavour. What is the contemporary form of this 19th century's model? Considering the
time frame, the author rightly notices the shape and changes that have occurred there. With
globalisation processes, cultural changes and financial limitations in mind, she discusses
a need of reconstructing this model. Anna Sajdak also mentions the contemporary problem
of higher education institutions' commercialization, emphasising a long-lasting discrepancy
between the centuries-old ideological heritage of universities and the requirements of the
free-market economy. Citing M. Peters' views, she notices that it is impossible to create
a monolithic, solely tradition-based vision of a university in the era of liquid modernity.
Another chapter discusses the issues concerning the objectives of university teaching
that, according to the author, play a fundamental (or even superior) part in a complex educational process. The author's deliberations aim at recognizing and understanding these objectives by confronting them with different (competitive) visions of university education. The
objectives with ideological focus on the traditions of a university, refer to the values conveyed
from the beginning of its history, in this way, consolidating the feeling of exclusiveness in its
students and teachers. This also can be referred to following certain timeless qualities promoting unity of knowledge, as well as truth, freedom (emancipation) and tolerance in obtaining it. Through the theoretical, methodological and ethical teaching, a university becomes
a place of all-embracing cognitive development, in this way, increasing individual's opportunities of adaptation to the ever-changing social reality. According to the author, the fundamental task of a university should be "introducing students into the world of universal values
and ideas" (p. 128). Subsequently, the researcher distinguishes another group of objectives by
confronting the contemporary relations of higher education institutions with the requirements of the free-market economy. She emphasizes a specific discrepancy occurring as
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a result of commercialized knowledge which – in the traditional vision of education – performs an autotelic function. She notices that specific pragmatism, stemming from the laws of
economy, has ruthlessly "forced out" the fundamental essence of the concept of all-embracing
development. Looking for a consensus, she offers an assumption that the objectives of university teaching should both correlate with employers' expectations concerning professional
preparation of their employees and implement principles concerning the holistic (self)development of an individual. The last group of objectives concerns humanistic values. It
refers to the idea of human development/self-development adhering to the principle of developing a skill of independent, critical thinking and narrative imagination related to the notion
of empathy in students (according to the concept of, among others, Carl Rogers and M.C.
Nussbaum).
Furthermore, the second chapter discusses an important issue of the relations moulded
between a university teacher and a student. Rooted deeply in the university's tradition and, to
some extent, "automatically" imitated as a result of socialisation processes, the concept of
master-student should, according to the author, be subject to qualitative transformation,
falling within the context of contemporary needs and problems of education system. A key
part should be played here by a research activity of a university teacher (a reference to Humboldt's principle of the unity of science and teaching) adding to teacher's skills and tools the
so-called "keen" and "tacit" knowledge essential to the effective construction of the process of
teaching students. Discussing the validity of adherence to the "master's" model of relations,
Anna Sajdak shows both positive and negative attributes. She encourages the readers to use
the advantages of the traditional master's relation with common sense and reflection, recommending a certain dose of "healthy" criticism protecting a scholar against having a utopian
vision of infallible mentor. Another significant issue discussed in the monograph is a problem
of university's empowerment. According to the author, not all paradigms used in university
teaching assume an equal relationship between a university teacher and a student. "Acknowledgement of subjectivity of every human being – pupil, student, parent, etc. – as a constitutive
condition of this person's existence does not rule out his objectification in an educational
relation" (p. 91). With reference to Kazimierz Obuchowski's concept of subjective/objective
standards Anna Sajdak emphasizes that a basic source of disproportions is individual's participation in one of two opposing mental cultures: collective or individual one. A decisive part
is played here by the way of self-assessment as well as assessment of one's goals and the surrounding world. Then, one of two possible relations is triggered. One is when an individual is
absolutely submitted to the imposed role, satisfying a number of expectations and duties.
Other is connected with a feeling of inner locus of control which implies actions accordant
with individual's own intentions. Subsequently, Anna Sajdak, by referring to, among others,
Erikson's or Kohlberg's theory, attempts to confront students' individual predispositions to
developing autonomy with general developmental abilities of the period of university education (19–24 years of age).
Subsequently, the author reflects on the specific character of the role of university
teacher, emphasizing its diverse and ambivalent nature. According to Anna Sajdak, this
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teacher performs not two, but three functions: researcher-scholar, teacher and manager guiding (more or less successfully) his own career. J. Freimuth, quoted by the author, also gives an
interesting offer of the roles. He distinguishes six profiles of a scholar: broker with high professional competences, supporter asking controversial questions and moderator and coach
supervising students' educational choices, promoter of learning patterns, active learner,
thoughtful researcher triggering reflective attitudes of students. The aforementioned roles
may lead to a number of tensions perceived in the context of ambivalence and ambiguity of
discovered knowledge and conveying it to students later. The monograph also discusses the
issue of education of university teachers. The author analyses it from the perspective of two
opposing theories: one focused on substantive competences of a scholar, the other assuming
the need of also having teaching competences. Subsequently, with reference to the opinions
of, among others, R. Kwaśnica and A. Męczkowska, she offers a general overview of the perspectives of descriptions of competences with the following thorough characteristics of professional competences indispensable for teaching students effectively offered by I. Stahra.
These include personal, social, systemic and methodical predispositions as well as those connected with subject didactics. The author applies a balanced degree of criticism and suspicion
to modern information and communication technologies used in the process of teaching,
emphasising their incompleteness and sometimes also showiness; still, without depriving
them of actual advantages.
The third chapter deals with the changes occurring in the concept of university teaching.
An important part in its reconstruction has been played by political (socialist system) and
economic pressures (necessity of vocational education). Subsequently, the author introduces
the reader to the area of micro- and macro-perspective of teaching and then attempts to place
teaching among scientific disciplines. The exhaustive theoretical analyses are followed with
the reflection on the relation between teaching and auxiliary sciences and social practice. The
researcher also indicates the existence of some trouble spots occurring between pedagogical
character and over(multi)pedagogical character, and the basic reason for it is the appearance
of the thesis of a lack of its interdisciplinary attachment. Subsequently, she presents the basic
research tasks and areas of university teaching which include a growth of knowledge of the
process of teaching and an increase in the quality of teaching through providing teachers with
didactic support. She is also focused on the problem of double paradigmatic character of
teaching perceived in the context of two approaches to knowledge: objective and subjective
one. She shows the necessity of changing the conservative, traditional paradigm into a new
one, focused on a student's learning process also with the use of electronic sources. She emphasizes that the constructive phenomenon of multi-paradigmaticity has been omitted in the
Polish theoretical discussion and she perceives this a loss to the quality and innovation of the
national teaching.
The last, fourth chapter offers an overview of the basic paradigms of university teaching.
Each of these is analysed by the researcher with regard to three criteria: reconstruction of the
theoretical sources of paradigm structure, methods of teaching students and opportunities of
developing university teachers' competences. Anna Sajdak has a critical attitude towards
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irreflective use of behaviourist concepts while perceiving them as a threat of reducing the
quality of teaching as well as a failure to take a full advantage of scientific potential of both
students and university teachers. She emphasizes that using this paradigm will bear fruits only
when it is enhanced with creative work and attitude towards the presented contents. On the
other hand, humanistic paradigm related to the terms as: self-fulfilment, tutoring, coaching,
mentoring, according to the author creates possibilities of the all-embracing development of
a professional role of university teachers and building of practical and moral competences.
The constructivist paradigm assumes teaching through action. It is based on the processes of
constructing, reconstructing and deconstructing of knowledge, and it requires a continuous
knowledge update and reflection on own skills and tools from a teacher. The last paradigm,
critical and emancipation one, according to the scholar, constitutes a specific magna absens in
the teaching discourse. The researcher defines it within the categories of subjective freedom
and individual's rights to deconstruct the reality. Therefore, a university teacher should aspire
to regain the autonomy of his role; still, this could lead to numerous tensions and conflicts in
relation to superiors.
In the final chapter of the monograph, the author expresses pessimistic thoughts on the
condition of the contemporary (Polish) university teaching. She emphasizes the necessity of
implementing changes at the organisational level, while encouraging the readers to reconstruct the instrumental attitude towards the process of teaching which is dominating in Poland. She also recommends changes at the individual's level concerning an increase in awareness of university teachers and management authorities. The author encourages them to
develop interdisciplinary research teams taking actions both in the area of macro-perspective,
micro-perspective and diagnosing of needs which she sees as possibilities of generating constructive changes.
Undoubtedly, the monograph of Anna Sajdak is discursive, therefore, a reader may take
a critical, multi-aspect and interdisciplinary look at the issues of university teaching and, in
this way, broaden his thought patterns. The author effectively uses exhaustive theoretical
issues to explain the contemporary problems connected with the condition of higher education. While presenting different concepts, she manages to interact with the readers by responding to the discussed issues by taking her own stance. The subjects discussed by the
author mention the key problems university teachers, doctoral students and regular students
are struggling with, which is another argument for taking an interest in her publication.
Aneta Judzińska

Tomáš Feřtek, Co je nověho ve vzdělávání, Praha, Nová beseda z. s., 2015, 97 s.

Z końcem 2015 roku ukazała się w Czechach książka czeskiego publicysty, dziennikarza
i pisarza Tomáša Feřtka Co je nověho ve vzdělávání. Autor dokonuje w niej bardzo interesują-
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cej analizy najnowszych poglądów na temat kształcenia młodych pokoleń, pedagogiki i popkulturowych bestsellerów oświatowych. Sam od dłuższego czasu zmagam się z tzw. „hitami”
o edukacji, które są niczym innym jak potoczną, banalną merytorycznie literaturą na jej temat, aczkolwiek częściowo z fragmentarycznym wykorzystaniem prac naukowych. Autor
omawianej książeczki nie sili się na bycie idolem popkulturowej pedagogiki, tylko zręcznie,
rzeczowo rozprawia się z jej mitami, które krążą w przestrzeni publicznej z całą powagą sugerowanej powinności ich zaistnienia w polityce reform oświatowych. Oczywiście, interesuje go
własna ojczyzna, ale tak się dobrze składa, że jest ona w podobnym okresie transformacji
ustrojowej co Polska, a więc zmaga się niemalże z tymi samymi problemami.
Trudno tu dociekać, czy różnice w ustrojach szkolnych i ideologiczne odmienności elit
politycznych południowych sąsiadów sprawiają, że jesteśmy w innym miejscu i na innym
poziomie kształcenia młodych pokoleń, ale nie ulega wątpliwości, że poruszane tu kwestie
mają jednak wspólny mianownik. Są nim bowiem niemalże te same paradoksy, nonsensowne
przeświadczenia czy rozwiązania w procesie kształcenia i zarządzania szkolnictwem. Mamy
tak kulturowo bratnie dusze, że czytałem tę pracę w języku czeskim z niemalże takim samym
poczuciem, jakbym poznawał swoistość polskich uwarunkowań, przebiegu i następstw
w powyższych sprawach. Zbiór znakomitych esejów pedagogicznych został zbudowany na
czterech częściach tematycznych, z których każda zawiera rozprawę z charakterystycznymi
dla nich problemami oświatowymi.
W części pierwszej pt. Piękny stary świat w stuleciu totalitaryzmów autor podejmuje niezwykle aktualne kwestie „społeczeństw nakazów i posłuszeństwa”, społeczeństw pozornej
równości oraz sieci nieprzejrzystej społeczności. Autor niezwykle trafnie określa mianem
nostalgicznego paradoksu formułowanie opinii, jakoby kiedyś kształcenie było lepsze, na
wyższym poziomie i bardziej wymagające od tego, jakie ma miejsce dzisiaj. Przeciwstawia
temu poglądowi pytanie, jak to zatem jest możliwe, że społeczeństwa były lepiej wykształcone,
ale popierały totalitaryzm. Na jakiej podstawie ktoś głosi dzisiaj tezę, że wyzwania w minionej
epoce były wyższe, natomiast dzisiaj świat zmierza ku katastrofie? Nie można nie dostrzec
faktu, że w ciągu ostatnich 100 lat nastąpił znaczny wzrost wykształcenia, a w latach 20. XX
wieku do szkół wyższych uczęszczał w Czechosłowacji zaledwie 1% młodzieży. W 1990 roku
nastąpił wzrost „dopuszczonych” do wyższej edukacji zaledwie dla 7% młodzieży.
Druga połowa XX wieku była okresem szerokie dostępu do szkolnictwa, które stało się
w tym kraju świeckim, silnie podporządkowanym wzorom pedagogiki sowieckiej, zaś nauczyciel przestawał być jedynym źródłem wiedzy. „Zmiany społeczne były radykalne, miała miejsce ideologiczna dyskryminacja elit, zmieniały się figury na szczycie piramidy, toteż byli funkcjonariusze władzy stracili swoje pozycje, a każdy robotnik mógł być panem. Tak więc i to
nowe społeczeństwo było hierarchiczne” (s. 13). Współczesne społeczeństwo czeskie jest
hybrydalne, bowiem z jednej strony ma miejsce proces jego decentralizacji, z drugiej jednak
strony przetrwał model panów i podwładnych, wpisując się w reprodukcję hierarchicznego
władztwa w korporacjach i wielkich instytucjach. „Okres późnej normalizacji społeczeństwa
wychowywał je zgodnie z hasłem: Nie wychylaj głowy, bo możesz oberwać” (s. 18).
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Część druga została zatytułowana Neurologia, technologie a rozwarstwienie społeczne. Co
zmieniło świat edukacji i zawiera polemikę z dyskursem o roli mózgu w uczeniu się, wyjaśnia
złotą regułę motywacji dla tego procesu. 1 stycznia 2015 roku grupa amerykańskich intelektualistów realizujących projekt Education Futures opublikowała „Manifest 15”, w którym sformułowała 12 zasad koniecznej radykalnej zmiany w edukacji. Jedna z nich brzmi: Szkoła
generacji 1.0 nie może kształcić dzieci generacji 3.0 (s. 19) Kończy się era pedagogiki intencjonalnego planowania na rzecz pedagogiki doraźnych zmian. Niestety, w niewielkim stopniu
zostały zaaplikowane w szkolnictwie powszechnym rozwiązania pedagogiki Nowego Wychowania, a to dlatego, że zwyciężyła tu idea orientacji procesu kształcenia na wymierne osiągnięcia. Do dzisiaj nie uwzględnia się wyników badań amerykańskiego biologa i antropologa
Georga Batesona, który zwracał już w latach 60. XX wieku uwagę na to, że
(…) procesy postrzegania, zapamiętywania i interpretacji świata są bardziej skomplikowane, niż się
nam wydaje. Mózg nie jest pustym naczyniem. Ludzie oswajają się ze światem dzięki mózgowi, który stanowi uwarunkowaną biologicznie i kulturowo matrycę, toteż mapa nie jest tym samym, co
środowisko na niej odwzorowane, a w każdym mózgu znajdziemy nieco inną mapę świata. (s. 24)

Tym samym, nie wszyscy uczą się tak samo. Szereg eksperymentów szkolnych potwierdza, że efektywność kształcenia jest tym wyższa, im wyższe mają uczniowie poczucie autonomii, kiedy mogą sami stanowić o tym, kiedy, gdzie i z kim będą się uczyć. Zwracam w tym
miejscu uwagę na to, że właśnie na tak rozumianej edukacji w wolności konstruowany był
i realizowany z dużym sukcesem model klasy autorskiej w szkolnictwie publicznym na początku lat 90. XX wieku naszym kraju1. Kończą się już czasy kształcenia opartego na metodach warunkowania instrumentalnego, bowiem dzisiejsze czasy wymagają znacznie większego poziomu kreatywności i wewnętrznej motywacji dzieci do uczenia się.
Autor docieka, kto i po co wymyślił miękkie umiejętności, skoro zawsze były one przedmiotem kształtowania osobowości uczniów. Nie jest to zatem nic nowego, co wymagałoby
takiego eksponowania w podstawach programowych kształcenia. Nie są też słuszne – jego
zdaniem – obawy o cyfrową demencję w wyniku korzystania przez dzieci i młodzież z nowych
technologii komunikacyjnych. Zastanawia się także nad tym, jak to się stało, że szkolnictwo
przestało już spełniać funkcję stratyfikacyjnej windy wynoszącej na szczyty społecznej akceptacji i pozycji oraz jak rzutuje na edukację rewolucja feministyczna i w czym przejawia się
tragedia białych oraz niebieskich kołnierzyków. Dzisiejsza szkoła nie zmieni się sama z siebie,
z udziałem zainteresowanych tym procesem nauczycieli czy nadzoru pedagogicznego. Rewolucja nadchodzi z świata zewnętrznego i ze środowisk rodzicielskich (s. 29), gdyż szkoła
w globalnym społeczeństwie straciła już monopol na przekazywanie wiedzy. Słusznie krytykuje nauczycieli za nonsensowną walkę z uczniowskimi telefonami komórkowymi w szkole,
_______________
1

W. Śliwerska, B. Śliwerski. (1991; wyd. II – 2008). Edukacja w wolności, Kraków; B. Śliwerski.
(1993; wyd. II – 2008). Wyspy oporu edukacyjnego. Kraków; tenże, (1996, wyd. II – 2008). Edukacja
autorska. Kraków; tenże. (2001; wyd. II – 2008). Edukacja pod prąd. Kraków; tenże. (1996; (wyd. II –
2008). Kraków.
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skoro pracownie informatyczne nie posiadają najnowszego oprogramowania i wyposażenia.
Lepiej jest zatem zastosować zasadę BYOD – Bring Your Own Device, czyli skierowany do
uczniów apel, by przynosili swoje aparaty, z którymi będzie można pracować dydaktycznie
(s. 36).
Część trzecia książki została zatytułowana Prądy i przeciwprądy. Dlaczego nie istnieje
w kształceniu tylko jedno rozwiązanie, a jest w niej mowa o rzutowaniu mody czy stereotypów
na nasze postawy wobec edukacji. Feřtek przywołuje zalety, ale i wykazuje wady tak zwanych
światowych bestsellerów edukacyjnych autorstwa Manfreda Spitzera, którego niektóre książki
zostały już wydane także w języku polskim, i austriackiego komparatysty Konrada Paula
Liessmanna, a przywoływanego w mojej monografii Edukacja (w)polityce. Polityka (w) edukacji (Kraków 2015) jako jednego z nielicznych krytyków badań OECD-PISA.
Publikacje Spitzera pisane są z pozycji lekarza psychiatry, który nie zna przedmiotu swojego poznania, czyli współczesnej młodzieży, a o rzekomej demencji cyfrowej pisze jak wróżbita, gdyż musiałby najpierw dotrwać do 2050 roku, żeby stwierdzić empirycznie szkodliwość
korzystania przez nią z multimediów. Nie jest prawdą, że
(…) młoda generacja jest hordą perwersyjnych, niewykształconych i osamotnionych agresorów,
którzy nie potrafią pisać, a bez nawigacji nie trafią do hipermarketu. Świat nowoczesnych technologii jest bardziej złożony, nieprzewidywalny i bardzo zróżnicowany, niż wyobraża sobie to M. Spitzer. (s. 54)

W tej części książki znajdziemy więcej esejów o charakterze quasi-wizjonerskim, prognostycznym, a wskazujących na konieczność stanowienia zupełnie nowych celów edukacji
szkolnej, która już nie może być przygotowywaniem umysłowym młodych ludzi, skoro
w niedalekiej przyszłości uczyć się będziemy wszędzie, a nie tylko lub przede wszystkim
w szkole. Jak przewiduje, szkoła będzie jedynym miejscem, w którym jeszcze spotkamy ludzi.
Ostatnia część nosi tytuł Czeskie realia. Rozpad systemu jako swoisty sposób reformowania
szkolnictwa. Autor znakomicie a syntetycznie dowodzi, że od siedemdziesięciu lat nie zmieniło się w jego kraju (a ja dowodzę tego w swoich rozprawach w odniesieniu do Polski) podejście do zadań edukacji szkolnej. Właściwie, niczym nie różni się pogląd na ten temat cesarza
Franciszka Józefa II, od stanowiska I Sekretarza Komunistycznej Partii Czechosłowacji Gustawa Husaka i obecnego prezydenta Czeskiej Republiki Miloša Zemana. Wszyscy oni oczekiwali i żądają od szkoły, by ta wychowywała dzieci i młodzież do posłuszeństwa oraz zapewniła odpowiednio wykształcone osoby do pracy w tradycyjnie przemysłowym regionie kraju.
W Czechach – podobnie jak w Polsce – po 1990 roku miał miejsce chaos w reformowaniu oświaty, zmienił się system finansowania edukacji publicznej oraz przywrócone zostało
prawo do kształcenia w szkolnictwie niepublicznym. Co z tego, że nastąpiła liberalizacja
w procesie kształcenia, skoro nic z niej nie wynika dla istoty zmian w zakresie uczenia się
dzieci i młodzieży, które tak samo, jak ich rówieśnicy przed kilkudziesięciu laty, są niezadowolone ze szkoły. Edukacja nie radzi sobie ze zmianą mentalności dzieci i rodziców, nie potrafi wykorzystać zróżnicowania szkolnictwa na państwowe i prywatne, zaś wszelkie innowacje dydaktyczne powstawały w sektorze niepublicznym, ale nie przeniknęły do szkół
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publicznych. Tak jak u nas, także w Republice Czeskiej nie ma ścisłych danych statystycznych
na temat szkolnictwa, osób uczących się oraz je kształcących czy różnych jego wymiarów
i procesów. Nauczyciele nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rządzących. Przez 15 lat przygotowywano się w Czechach do wprowadzenia państwowej matury, ale po 5 latach jej wdrażania okazało się, że w niczym nie przyczyniła się ona do jakości wykształcenia młodzieży.
Dokładnie tak, jak w Polsce, czeskie szkolnictwo należy do najbardziej konserwatywnych
instytucji.
Całość tomiku zamyka Epilog: kształcenie w płynnym świecie, w którym autor nawiązuje
rzecz jasna do kategorii płynnej ponowoczesności Zygmunta Baumana. Rozprawy tego socjologa cieszą się w Czechach ogromną popularnością i tłumaczone są niemalże natychmiast, jak
tylko wyjdą spod jego pióra. Feřtek formułuje tu ważne pytania, przed odpowiedziami na
które staje także nasze społeczeństwo i politycy sprawujący w nim władzę, a mianowicie: Jak
przywrócić szkole znaczenia? Jak bronić się przed zgłupieniem uczniów? Jak podwyższać poziom wykształcenia? Jak doskonalić szkoły? Jak być na świecie i w życiu osobistym szczęśliwą
istotą? Na te pytania muszą odpowiedzieć naukowcy wszystkich dyscyplin badających ze
swoich perspektyw człowieka ponowoczesnego świata.
Bogusław Śliwerski
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Sprawozdania

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 1 (9) 2016 POZNAŃ

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagog, nauczyciel,
doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, Poznań, 7 kwietnia
2016 roku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji
zróżnicowania kulturowego” odbyła się i została zorganizowana przez Zakład Pedeutologii
oraz Zakład Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej oraz Studenckim Kołem Naukowym Poradnictwa Społecznego „poMOC”.
Podejmując problematykę funkcjonowania dzisiejszego pedagoga, nauczyciela, doradcy,
terapeuty, należy mieć na uwadze przemiany kulturowe, które zachodzą we współczesnym
świecie. Obecnie dzięki procesom globalizacji otwierają się granice międzypaństwowe, co
generuje wzrost aktywności migracyjnej ludności poszukującej lepszych warunków własnej
egzystencji. Choć Polska jest krajem, w którym imigracja jest zjawiskiem nowym, nadal
o relatywnie niewielkiej skali, to jednak nie można nie zauważyć postępującej intensyfikacji
przepływu mieszkańców naszego kraju, co przyczynia się do zróżnicowania kulturowego
społeczeństwa i mnogości kultur w jego obrębie. Zmiany zaistniałe w Polsce po 1990 roku
spowodowały również ujawnienie się mniejszości narodowych oraz etnicznych zamieszkujących historycznie nasz kraj. To wymaga wprowadzenia wielu teoretycznych i praktycznych
działań w celu harmonijnego rozwoju grup mniejszościowych oraz ich integracji z polskimi
obywatelami. Ponadto jesteśmy dzisiaj świadkami wzrastającej liczby uchodźców, którzy obok
instytucjonalnych i prawnych rozwiązań potrzebują dodatkowego wsparcia, aby poradzić
sobie z dramatyczną sytuacją, w której się znaleźli. Wzrastające zróżnicowanie kulturowe staje
się coraz bardziej znamienną cechą współczesnego świata i tym samym wyzwaniem dla
wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy w codziennej pracy stykają się z cudzoziemcami czy
członkami mniejszości narodowych oraz etnicznych.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, pracownicy i doktoranci Zakładu Pedeutologii oraz Zakładu Poradnictwa Społecznego zorganizowali spotkanie naukowe osób pracujących na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo, tj. przedstawicieli placówek oświatowych, nauczycieli i działaczy społecznych oraz reprezentantów środowisk akademickich:
pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów, a także
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innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania. Celem konferencji było podjęcie refleksji wokół teorii, które na
trwałe wpisały się w rozwój myśli naukowej nad wielokulturowością/międzykulturowością
i znalazły szerokie uznanie w środowisku akademickim, szkolnym, pozarządowym, oraz
prezentacja dobrych praktyk pedagogicznych i wyników badań nad wybranymi zagadnieniami z zakresu wspierania i codziennej pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
Organizatorzy zaproponowali następujące obszary tematyczne rozważań: przedszkole
i szkoła wobec zjawiska wielokulturowości, szkolnictwo wyższe a migracje edukacyjne, poradnictwo dla cudzoziemców, pomoc migrantom w kryzysie migracyjnym i w sytuacjach
traumatycznych, instytucje i organizacje wspierające osoby odmienne kulturowo oraz dobre
praktyki w warunkach zróżnicowania kulturowego w Polsce i na świecie. Zarysowane kręgi
tematyczne miały jedynie charakter propozycji wstępnej, a ich ostateczny kształt został ustalony w oparciu o propozycje wystąpień zgłaszane przez zainteresowanych udziałem w konferencji. W wyniku analizy zgłoszeń organizatorzy podjęli decyzję o wyznaczeniu ośmiu sekcji
tematycznych: czterech w części przedobiedniej (sekcja nr 1: „Praktyczna egzemplifikacja
wsparcia cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w szkole”,
sekcja nr 2: „Pomoc psychopedagogiczna dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach
edukacyjnych”, sekcja nr 3: „Nauczyciel w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, sekcja nr 4:
„Problematyka różnic kulturowych w perspektywie międzynarodowej)”, oraz czterech
w części poobiedniej (sekcja nr 5: „Przykłady dobrych praktyk w środowisku akademickim”,
sekcja nr 6: „Poradnictwo, terapia wobec wyzwań wielokulturowości”, sekcja nr 7: „Działalność projektowa w warunkach zróżnicowania kulturowego na świecie”, sekcja nr 8: „Szkoła
wobec zjawiska wielokulturowości”).
Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwolił na ogląd tej rzeczywistości z perspektywy różnych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez uczestników wydarzenia. Grupę
prelegentów stanowili głównie pedagogowie, psychologowie oraz socjologowie. Należy dodać,
iż w konferencji wzięły udział osoby znajdujące się na różnych szczeblach rozwoju naukowego: studenci, doktoranci, doktorzy oraz samodzielni pracownicy nauki. W przedsięwzięciu
uczestniczyło łącznie 73 prelegentów z 35 ośrodków naukowych, instytucji oświatowych oraz
organizacji zajmujących się edukacją.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik – dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie
Towarzystwo Pedagogiczne oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
Komitet Naukowy konferencji stanowili: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr
hab. Agnieszka Cybal-Michalska (prodziekan ds. planowania i sprawozdawczości naukowej,
studiów podyplomowych i promocji, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku), prof.
dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych, Wydział
Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedago-
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gicznego), prof. UwB dr hab. Wioleta Danilewicz (prodziekan ds. nauki, Wydział Pedagogiki
i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku), prof. UwB dr hab. Mirosław Sobecki (dziekan
Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku), prof. UAM dr hab.
Agnieszka Gromkowska-Melosik (kierownik Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Badań nad
Nierównościami Społecznymi, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek (Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Marek Budajczak (Zakład Poradnictwa Społecznego, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu). Komitet Programowy konferencji tworzyli pracownicy i doktoranci Zakładu
Poradnictwa Społecznego (prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, dr Joanna Kozielska,
dr Agnieszka Skowrońska-Pućka, dr Grażyna Teusz, mgr Aneta Baranowska – sekretarz,
mgr Dorota Dolata) oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Pedeutologii (dr Grażyna Barabasz, dr Mateusz Leszkowicz, dr Krzysztof Wawrzyniak, mgr Magdalena Andrys, mgr Katarzyna Banaszak – sekretarz, mgr Elżbieta Leszczyńska, mgr Michał Szott).
Komitetowi Naukowemu oraz Komitetowi Programowemu przewodniczyli kierownicy
dwóch wymienionych zakładów: prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek (Zakład Poradnictwa
Społecznego, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Stanisław Dylak (Zakład Pedeutologii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), którzy uroczyście przywitali zebranych słuchaczy oraz wprowadzili ich w plan wydarzenia, a także ukazali obszary tematyczne,
wokół których mają oscylować dalsze obrady. Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek w swoim
wystąpieniu zwróciła uwagę na potrzebę wielokulturowego dyskursu i dyskursu o wielokulturowości, natomiast prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak wskazał na różnice w podejściach: wielość kultur oraz metakultura w edukacji. Następnie prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik dokonał otwarcia konferencji.
W dalszej kolejności uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych oraz
inspirujących referatów, które zostały wygłoszone podczas sesji plenarnej. W główny nurt
rozważań wprowadziła uczestników, w swoim i prof. zw. dr. hab. Jerzego Nikitorowicza imieniu, dr Anna Młynarczuk-Sokołowska z Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiając zadania, jakie stoją dzisiaj przed edukacją międzykulturową. Następnie głos zabrał prof. UwB
dr hab. Mirosław Sobecki, który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na pedagogiczną perspektywę komunikacji międzykulturowej w wymiarze religijnym. Z kolei prof. zw.
dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wskazała na
(meta)analityczną wartość założeń teorii konstrukcji kariery M. Savickasa. Jako czwarta głos
zabrała prof. UAM dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, która zaprezentowała kompetencje doradcy zawodowego w warunkach zróżnicowania kulturowego. Kolejną prelegentką
była prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych
UAM). Podkreśliła ona istnienie granicy tolerancji, która rzadko jest uwzględniania w kontekście edukacji wielokulturowej. Prof. UwB dr hab. Wioleta Danilewicz przybliżyła uczestnikom konferencji pojęcie pętli migracyjnej, wskazując na wybrane konsekwencje przemiesz-
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czeń granicznych. Obrady sesji plenarnej zamknął prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek, który
przedmiotem swoich rozważań uczynił funkcjonowanie nauczyciela w różnych modelach
edukacji wielokulturowej.
Po przerwie odbyły się obrady w czterech sekcjach tematycznych. Pierwszą sesję, zatytułowaną „Praktyczna egzemplifikacja wsparcia cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości
narodowych i etnicznych w szkole”, poprowadził dr Krzysztof Wawrzyniak z Zakładu Pedeutologii (WSE UAM). Prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska w swoim referacie dokonała charakterystyki kręgów kulturowych na świecie, a także wyjaśniła ich znaczenie i sens, co według
autorki pozwala na zrozumienie innego sposobu postrzegania świata oraz odmiennych wartości, którymi kierują się przedstawiciele wyróżnionych kręgów kulturowych. Następnie
dr Anna Fornalczyk-Lipska zarysowała kwestię zróżnicowania kulturowego w najnowszej
polskiej literaturze dziecięcej i porównała niniejszy stan rzeczy z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, gdzie literatura wielokulturowa od dawna stanowi nieodłączny element programów
nauczania. Z kolei dr Sylwia Zydek przedstawiła wrocławski projekt edukacyjny „Edukacja
w miejscach pamięci”, realizowany z myślą o uczniach szkół podstawowych. Kolejnym prelegentem była mgr Megi Bibiluri, która swoje rozważania skierowała w stronę przykładowych
form pomocy na rzecz uchodźców wewnętrznych w Gruzji. Następną prelekcję wygłosiła
mgr Angelika Figiel, prezentując dobre praktyki w obszarze edukacji wielokulturowej w Społecznym Gimnazjum nr 20 w Warszawie. Przedostatni referat, autorstwa mgr Agnieszki Wieszaczewskiej, obejmował charakterystykę autorskiego projektu pod tytułem „Wrocławskie
ścieżki tolerancji”, ukazujący, w jaki sposób nieformalne sposoby edukacji mogą umożliwić
uczniom lokalnych szkół średnich zapoznanie się z różnorodnością kulturową Wrocławia na
zasadzie własnej aktywności badawczej. Niniejszą sekcję tematyczną zamknęła prezentacja
mgr Katarzyny Woźniak na temat głównych działań i rozwiązań wspierających edukację
dzieci imigrantów w krajach Unii Europejskiej.
Druga sekcja, pod tytułem „Pomoc psychopedagogiczna dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, została poprowadzona przez dr Joannę Kozielską z Zakładu
Poradnictwa Społecznego (WSE UAM). Pierwsza prelekcja, przedstawiona przez dr Magdę
Kalkowską, obejmowała rozważania na temat przebiegu procesu integracji dzieci i młodzieży
z polskim tłem migracyjnym w Niemczech. Ich doświadczenia ukazano z perspektywy
uczniów, rodziców, nauczycieli, a wybrane zagadnienia zilustrowano na przykładzie weryfikacji empirycznych autorki. Następnie głos zabrała dr Joanna Kozielska, która przybliżyła
uczestnikom sekcji zagadnienia poradnictwa zawodowego dla młodzieży migrującej zarobkowo. W referacie dr Jolanty Piekarskiej podjęta została refleksja nad różnorodnymi formami
szkolnych inicjatyw, mających na celu przygotowanie uczniów na przyjęcie w placówce dzieci
uchodźców. Autorka wskazała między innymi na koordynowany przez siebie „Festiwal
Trzech Kultur”, który może stanowić przykład dobrej praktyki przedstawionej z perspektywy
czynnego nauczyciela. W kolejnym wystąpieniu lic. Paulina Szydłowska skupiła się na próbie
udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób można wspierać powracające dziecko? Prelegentka przywołała nie tylko trudności doświadczane przez dzieci w nowym środowisku
szkolnym, ale również ich zasoby, takie jak dwujęzyczność, znajomość kraju emigracji, a także
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doświadczenie funkcjonowania w innej kulturze niż rodzima. Mgr Aneta Baranowska wskazała na tutoring jako formę wsparcia dzieci cudzoziemskich. W referacie zostały scharakteryzowane jego etapy, cele i zadania w odniesieniu do procesu adaptacji dzieci imigrantów do
zróżnicowanego kulturowo otoczenia. Mgr Oksana Kotormus omówiła ideę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom odmiennym kulturowo, natomiast mgr Marcin Lerka przybliżył słuchaczom proces organizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
jako formy wsparcia cudzoziemców. Głównym celem wystąpienia mgr Magdaleny Zaborowskiej była prezentacja doświadczeń w zakresie wykorzystania diagnozy językowo-pedagogicznej oraz indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną w pracy wychowawcy międzykulturowego w ośrodku dla cudzoziemców na warszawskim Targówku, prowadzonym przez
Fundację dla Wolności. Podczas ostatniej prelekcji lic. Agnieszka Nymś zaprezentowała trudności Romów polskich w obszarze adaptacji do systemu edukacyjnego.
Trzecią sekcję tematyczną pod hasłem „Nauczyciel w sytuacji zróżnicowania kulturowego” moderował prof. UAM dr hab. Marek Budajczak z Zakładu Poradnictwa Społecznego
(WSE UAM). W pierwszym wystąpieniu w niniejszej sekcji, autorstwa dr hab. Małgorzaty
Pamuły-Behrens, uwaga została skupiona na wynikach badań pilotażowych w zakresie postaw
i przekonań nauczycieli na temat dzieci migrantów w szkole i pracy z nimi oraz oceny przygotowania nauczycieli do pracy z uczniem cudzoziemskim. Kolejny referat, prof. UAM dra.
hab. Marka Budajczaka, dotyczył funkcjonowania pedagoga wobec wizji i realiów „spójności
społecznej” i „uspójniania społecznego”. Prezentacja dr. hab. Przemysława E. Gębala miała na
celu przybliżenie słuchaczom dotychczasowych wyników weryfikacji empirycznych na polu
dość szeroko pojmowanej dydaktyki języka polskiego jako drugiego wraz z obszarem kształcenia przyszłych specjalistów w zakresie nauczania cudzoziemców polszczyzny. Dr Emilia
Śmiechowska-Petrovskij przedstawiła autorski program kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych i klasach I–III szkoły podstawowej oraz do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
wynikającymi między innymi z sytuacji migracji i reemigracji. Omówiony program był realizowany w formie studiów podyplomowych od 2014 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych
UKSW. Mgr Anna Katarzyna Charko zaprezentowała wykorzystanie tekstów z antropologii
kulturowej w pracy edukacyjno-wychowawczej pedagoga i polonisty w gimnazjum, natomiast
mgr Aleksandra Gancarz dokonała analizy działań podejmowanych przez nauczycieli na
rzecz uczniów osiedlających się w Polsce z rodzicami na podstawie ustawy o repatriacji. Przytoczone przykłady stanowiły część wyników badań adaptacji szkolnej dzieci polskich repatriantów, które były prowadzone w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim. Przedostatnie wystąpienie, mgr Ewy Kobyleckiej, miało na celu podjęcie próby zrozumienia pojęcia
„kompetencji międzykulturowej” z perspektywy psychologii na podstawie modelu rozwoju
wrażliwości międzykulturowej Miltona J. Bennetta oraz na bazie opartego na teorii ugruntowanej modelu Darli Deardorff. W ósmym referacie mgr Katarzyna Księżopolska wskazała na
rolę nauczyciela w kreowaniu społeczeństwa wielokulturowego.
Czwartą sekcją moderowała dr Grażyna Teusz z Zakładu Poradnictwa Społecznego
(WSE UAM). Tematyka rozważań w niej podjętych oscylowała wokół problematyki dotyczą-
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cej różnic kulturowych w perspektywie międzynarodowej. Autorem pierwszej prelekcji był
dr Tarzycjusz Buliński, który podkreślił różnice dotyczące miejsca i funkcji szkoły oraz nauczyciela w dwóch odrębnych światach społecznych: w kulturze Indian E’ñepá z Amazonii wenezuelskiej oraz w kulturze narodowej Wenezuelczyków, mocno zbliżonej do kręgu kultur euroamerykańskich (zachodnich). Następnie dr Joanna Kapica-Curzytek zaprezentowała europejskie
doświadczenie i dylematy w drodze do integracji w procesie budowania zintegrowanego
społeczeństwa. Kolejne ciekawe wystąpienie zostało poprowadzone przez dr Magdalenę Ziółkowską-Kuflińską i miało na celu ukazanie działalności katalońskiej szkoły Centre Municipal
de Formació per a Persones Adultes – Call Gallifa jako przykładu zapobiegania wykluczeniom społeczno-kulturowym grup imigranckich z Maroka, Rumunii, Peru, Chile, Senegalu,
Argentyny, Boliwii mieszkających w Hiszpanii. Z kolei mgr Patryk Kaczmarek w swoim referacie wskazał na pojęcie solidarności jako warunku edukacji międzykulturowej w ramach
pedagogicznego ujęcia filozofii Richarda Rorty’ego. Mgr Paweł Kalinowski oraz mgr Marek
Brdak podkreślili, że wielokulturowość miasta Berlina odzwierciedla wysoki poziom umiędzynarodowienia klubów piłkarskich, w których trenerzy współpracują z zawodnikami pochodzącymi z państw o różnych tradycjach kulturowych i wychowawczych. Następnie zaprezentowano wyniki badań, w których starano się uwypuklić zróżnicowanie osobowości
20 piłkarzy nożnych reprezentujących barwy klubu SV Berliner Brauereien, pochodzących
z Ekwadoru, Turcji, Niemiec, Burkina Faso, Wietnamu, Chin, Chorwacji, Francji i Paragwaju,
na tle ogólnej populacji polskiej. Referat mgr Sary Núñez Torrado oraz mgr Doroty Dolaty
zobrazował różnice w podejściu wobec uczniów imigrantów w hiszpańskim systemie edukacji
oraz zachęcił do refleksji – czy podejmowane działania są adekwatne do celu, jakim jest integracja cudzoziemskich uczniów z hiszpańskimi rówieśnikami. Przedostatnią prezentację
wygłosiła mgr Barbara Vusic, która zwróciła uwagę na formy promowania wielokulturowości
w perspektywie działalności australijskich placówek edukacyjnych. Ostatni głos w niniejszej
sekcji tematycznej zabrał Wojciech Oronowicz, odnosząc się do wybranych zagadnień związanych ze zróżnicowaniem w zakresie seksualności, w nawiązaniu do obecnej sytuacji migracyjnej ludności, ze szczególnym uwzględnieniem homoseksualności oraz ograniczania zachowania i praw kobiet przez patriarchat.
Po przerwie obiadowej uczestnicy zebrali się ponownie w salach wykładowych, aby kontynuować dyskusję i obrady w czterech kolejnych sekcjach tematycznych. Piąta sekcja miała
na celu przybliżenie przykładów dobrych praktyk w środowisku akademickim, a jej moderatorem był dr Mateusz Leszkowicz, reprezentujący Zakład Pedeutologii (WSE UAM). Pierwsza
prelekcja, prowadzona przez mgr Katarzynę Banaszak, obejmowała działalność Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej na rzecz dialogu kultur w środowisku akademickim. Następnie głos zabrała mgr Magdalena Kozula, która opisała uczestnikom sekcji działania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie organizacji kursów adaptacyjno-językowych
oraz ich wpływu na funkcjonowanie studentów zagranicznych (w tym przede wszystkim
z Ukrainy) w społeczności uczelni. W referacie dr Magdaleny Kulety-Hulboj podjęta została
refleksja nad możliwościami wykorzystania oraz korzyściami metody Open Spaces for Dialogue and Enquiry (Otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań, OSDE) w edukacji międzykul-
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turowej na studiach pedagogicznych. W kolejnym wystąpieniu mgr Aleksandra Matyja wskazała na wyniki kilkuletnich dociekań empirycznych dotyczących sytuacji studentów cudzoziemskich na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego. W centrum zainteresowania autorki
znalazły się przede wszystkim kwestie integracji (zarówno ze studentami polskimi, jak i ze
studentami cudzoziemskimi) oraz szeroko pojmowany kontakt z elementami kultury polskiej.
Podczas ostatniej prelekcji lic. Katarzyna Bogucka zaprezentowała projekt „Studenci UAM
bez Granic”, realizowany cyklicznie przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.
Temat szóstej sekcji brzmiał następująco: „Poradnictwo, terapia wobec wyzwań wielokulturowości” i został poprowadzony przez dr Grażynę Teusz z Zakładu Poradnictwa Społecznego (WSE UAM). Pierwsze wystąpienie w niniejszej sekcji, autorstwa prof. UAP dr hab. Roberta Bartela, związane było z przedstawieniem zasadniczych cech znaków i symboli
w oparciu o dokumentację z sesji arteterapeutycznych przeprowadzonych z klientami pochodzącymi z różnych środowisk i kultur w Pracowni Terapii przez Sztukę działającą przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Kolejny referat, dr hab.
Alicji Czerkawskiej, miał na celu przybliżenie słuchaczom wybranych przykładów dobrych
praktyk poradniczych istniejących we Wrocławiu i ukazania obszarów niezagospodarowanych, które wymagają uwagi i podjęcia kierunkowych działań. Prezentacja mgr Katarzyny
Marchewki dotyczyła specyfiki pracy psychoterapeutycznej z osobami pochodzącymi z krajów
arabskich i muzułmańskich. Zaproponowany referat przyjął formę praktycznych wskazówek
w oparciu o wyniki badań empirycznych oraz doświadczenia terapeutów transkulturowych.
Lic. Katarzyna Szolc przedstawiła praktyczne wykorzystanie edukacji międzykulturowej na
przykładzie projektu „Bibliodrama i metody twórcze” realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. Dr Katarzyna Waszyńska zaprezentowała możliwe obszary działania (w kontekście występujących problemów, jak również pojawiających się możliwości) w sytuacji, gdy psychoterapeutycznej pomocy szukają osoby z różnych krajów
(innych niż kraj pochodzenia psychoterapeuty), natomiast dr Grażyna Teusz dokonała analizy dylematów i konsekwencji wielokulturowości w procesie terapeutycznym. W siódmym
referacie dr Adam Zemełka podjął próbę zdefiniowania coachingu w kontekście międzykulturowym, wskazując za innymi badaczami, że aspekt kulturowy nie stanowi podstawy do tworzenia nowej odmiany coachingu.
Kolejne obrady w siódmej sekcji tematycznej, zatytułowanej „Działalność projektowa
w warunkach zróżnicowania kulturowego na świecie”, były moderowane przez dr Grażynę
Barabasz, pracownika Zakładu Pedeutologii (WSE UAM). Prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska w swoim referacie dokonała charakterystyki projektu „Gorzów – Przystań w obszarze
wielokulturowego spotkania”. Następnie dr hab. Małgorzata Stopikowska zarysowała obraz
działań organizacji pozarządowych, zajmujących się prewencją nadużyć i przestępstw na tle
kulturowym, zakładanych przez osoby z pochodzeniem migracyjnym, jak również przez
ofiary przemocy. Autorka przybliżyła słuchaczom wypracowane modele skutecznych procedur postępowania w sytuacjach nadużyć implikowanych argumentem kulturowym. Z kolei
dr Grażyna Barabasz przedstawiła działania polskich obywateli na rzecz krajów rozwijających
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się w ramach projektu „Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywne metody
nauczania w zakresie planowania i organizacji pracy własnej w szkołach w Biharamulo”,
dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kolejnym prelegentem była
dr Ewa Sowa-Behtane, która swoje rozważania skierowała w stronę działalności Stowarzyszenia Rodzin Wielokulturowych jako organizacji pozarządowej reprezentującej interesy osób
odmiennych kulturowo. Następne wystąpienie poprowadziła mgr Beata PłuciniczakMotowidło, prezentując dobre praktyki w obszarze uwzględnienia różnorodności kulturowej
i językowej w kontekście kształtowania usług bibliotecznych według zaleceń Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) oraz praktyk stosowanych
w bibliotekach zagranicznych. Mgr Mateusz Sikora przybliżył projekt „Obywatelskość 2.0”,
zrealizowany na Litwie wśród polskich obywateli, a którego celem była integracja osób
o bardzo zróżnicowanej tożsamości. Przedostatni referat, mgr Sylwii Szulc, obejmował charakterystykę działalności organizacji pozarządowych na rzecz integracji cudzoziemców starających się o nadanie statusu uchodźcy ze społecznością lokalną w gminie Dragacz. Niniejszą
sekcję tematyczną zamknęła prezentacja mgr Anny Żądło na temat efektywnych metod
w edukacji medycznej, medycynie ratunkowej i profilaktyce zdrowotnej w Kenii w oparciu
o udział w projekcie Wolontariat Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ostatnia sekcja tematyczna, która cieszyła się równie wysokim zainteresowaniem jak pozostałe, dotyczyła działań podejmowanych przez szkołę wobec zjawiska wielokulturowości.
Moderatorem obrad była dr Iwona Chmura-Rutkowska, reprezentująca Zakład Socjologii
Edukacji (WSE UAM). Autorką pierwszej prelekcji była prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska, która podkreśliła znaczenie dwujęzycznego nauczania geografii w fizyczno-geograficznym oraz wielokulturowym poznawaniu świata, a także przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w klasach dwujęzycznych w szkole ponadgimnazjalnej w Poznaniu oraz we
Francji. Następnie dr Iwona Chmura-Rutkowska zaprezentowała analizy oficjalnych podstaw
programowych i podręczników szkolnych, które wskazują na powszechny problem reprodukowania w treściach i na ilustracjach stereotypowych poglądów na temat różnych kultur,
narodów oraz ich przedstawicieli. Kolejne ciekawe wystąpienie zostało poprowadzone przez
mgr Agnieszkę Kozakoszczak i miało na celu ukazanie doświadczeń, rekomendacji oraz wyzwań dotyczących współpracy pomiędzy szkołami, asystentami międzykulturowymi lub osobami zatrudnionymi na stanowisku pomocy nauczyciela oraz organizacjami pozarządowymi.
Z kolei mgr Urszula Majcher-Legawiec w swoim referacie wskazała na techniki pracy
z uczniem z barierą językową na zajęciach przedmiotowych w polskiej szkole. Mgr Monika
Nawracka podkreśliła, że edukacja to przede wszystkim praca z językiem i nad nim, w której
różnorodność jest warunkiem sine qua non. W wystąpieniu ukazała refleksję nad kulturą,
nauczaniem języka oraz podejściem refleksyjnym (wzmocnionym perspektywą action research) jako użytecznymi narzędziami nauczających i osób odpowiedzialnych za kształt życia
szkolnego. Przedostatnia prezentacja należała do mgr Agnieszki Nowakowskiej, która przedstawiła wyniki obserwacji życia szkolnego litewskojęzycznego liceum w Puńsku oraz polskojęzycznego gimnazjum w Wilnie. Prelegentka zwróciła uwagę, iż działania szkoły prowadzą
do wykreowania wśród uczniów tożsamości lokalnej, która opiera się na przywiązaniu do
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ojczyzny prywatnej – lokalnej kultury, przeszłości, zwyczajów i języka. Ostatni głos w niniejszej sekcji tematycznej zabrał mgr Rafał Pląsek, odnosząc się do treści dotyczących wielokulturowości w aktualnie dostępnych podręcznikach do klasy pierwszej (Nasz elementarz)
i drugiej („Nasza szkoła”) szkoły podstawowej oraz dołączonych do nich programów nauczania, na bazie których autor podjął próbę interpretacji jawnego i ukrytego programu szkolnego
w zakresie tematyki wielokulturowości.
Zamknięcia sekcji tematycznych dokonali moderatorzy, którzy podziękowali wszystkim
prelegentom za udział w spotkaniu. Zaprezentowali się w nich nie tylko przedstawiciele nauki, ale także praktycy podejmujący na co dzień działania w kierunku wspierania osób odmiennych kulturowo. Różnorodna tematyka prelekcji, mających miejsce podczas konferencji
oraz podejmowane w trakcie obrad dyskusje potwierdziły potrzebę kontynuowania organizacji pokrewnych spotkań naukowych w przyszłości.
W programie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej znalazły się również propozycje
czterech 1,5-godzinnych spotkań szkoleniowych. Dwa z nich zostały skierowane do doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych i instytucji: szkolenie nr 1 pod tytułem „Historie
tworzą ludzi, którzy tworzą historie” – seria filmowa „Narracje Migrantów” jako narzędzie
wspierania integracji w klasie wielokulturowej (prowadzenie: mgr Agnieszka Kozakoszczak,
trenerka antydyskryminacyjna, członkini zarządu i koordynatorka programu edukacyjnego
w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej) oraz szkolenie nr 2 pod tytułem „Między
integracją a odrzuceniem. Perspektywa cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego –
przypadek Poznania” (prowadzenie: mgr Karolina Sydow, antropolożka kultury, członkini
Centrum Badań Migracyjnych UAM, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM). Dwa kolejne spotkania zostały zrealizowane z myślą o studentach: szkolenie
nr 3 pod tytułem „Streetworking – metoda (od)dawania głosu cudzoziemcom” (prowadzenie:
mgr Agata Kochaniewicz, doradczyni cudzoziemców w punkcie Migrant Info Point, badaczka
migracji, trenerka z zakresu wielokulturowości) oraz szkolenie nr 4 pod tytułem „Jak przeżyć
zderzenie z ‘górą lodową’? – czyli rzecz o stresie akulturacyjnym” (prowadzenie: mgr Katarzyna Banaszak, doktorantka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, koordynatorka międzynarodowych projektów w Afryce oraz w Ameryce Południowej, opiekun Koła Naukowego
Edukacji Międzykulturowej). Wszystkie szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem
i stanowiły doskonałą okazję do zastosowania, zdobytej podczas wcześniejszych wystąpień,
wiedzy w wymiarze praktycznym.
Konferencji towarzyszyły trzy wystawy fotograficzne. Pierwsza z nich pod tytułem „Pedagodzy na krańcu świata, czyli o tanzańskich nauczycielach, ich uczniach i szkołach” została
wykonana przez doktorantów i pracowników Zakładu Pedeutologii. Druga wystawa nosiła
tytuł „Jeden dzień z życia dziecka w Centrum Terapeutycznym PUNTITI – Cochabamba,
Boliwia”, a jej autorką była członkini Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej. Trzecia
wystawa pod tytułem „Wspólnie tworzymy jeden Poznań”, była częścią kampanii Migrant
Info Point oraz Miasta Poznania i miała na celu podnoszenie świadomości społecznej na
temat różnorodności mieszkańców miasta i płynących z niej korzyści.
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Konferencja naukowa spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród odbiorców i przyczyniła się do stworzenia platformy, umożliwiającej wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną
refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego. Zgromadzone
teksty konferencyjne zostaną wydane po pozytywnej procedurze recenzenckiej w formie
artykułów w numerach monotematycznych czasopisma „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, wydawanym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
mgr Katarzyna Banaszak, mgr Aneta Baranowska

Sprawozdanie z Seminarium Naukowego „Edukacja i film. Obrazy filmowe
współczesnej młodzieży – ujęcie pedagogiczne”, Poznań, 14 maja 2015 roku

Seminarium Naukowe „Edukacja i film. Obrazy filmowe współczesnej młodzieży – ujęcie
pedagogiczne” odbyło się 14 maja 2015 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zorganizowane zostało przez pracowników Zakładu
Pedagogicznych Problemów Młodzieży.
W zaproszeniu do udziału w Seminarium, organizatorzy pisali: „Obrazy filmowe można
jednak potraktować także jako element dyskursu edukacyjnego i jako taki mogą stać się
przedmiotem badań pedagogicznych. Chodzi o ujęcie filmu jako materiału badawczego odnoszącego się do istotnych dyskusji pedagogicznych. Proponujemy spojrzenie na film przez
okulary badacza i pedagoga. Interesują nas w szczególności problemy młodzieży współczesnej
w obrazach filmowych oraz ich wykorzystanie w badaniach naukowych lub w edukacji przyszłych pedagogów”.
Seminarium miało charakter interdyscyplinarny, łączyło badania społeczne z analizami
kulturowymi. Składało się z trzech powiązanych części, w czasie których paneliści zaprezentowali różnorodne sposoby interpretacji filmów pełnometrażowych, krótkich form, a także
teledysków. Tym samym wpisało się w ciąg badań nad edukacyjnymi znaczeniami kultury
popularnej i masowej, w tym badań nad wpływem kultury popularnej na tożsamość młodzieży1 które rozwijane są w polskiej pedagogice między innymi przez badaczy związanych
z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM.
Uczestników Seminarium oraz przybyłych gości przywitały: kierownik Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska oraz prof. UAM
dr hab. Eva Zamojska, przewodnicząca Komitetu Naukowego Seminarium. Następnie Dzie_______________
1

Por. Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży: w niewoli władzy i wolności, Kraków
2014; A. Cybal-Michalska, Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, Kraków 2011.
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kan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. dr hab. Zbyszko Melosik, który objął wydarzenie
patronatem honorowym, dokonał otwarcia obrad.
Jako pierwsza głos zabrała prof. UAM dr hab. Eva Zamojska, która w otwierającym wystąpieniu „Edukacja i film. Wprowadzenie subiektywne” przedstawiła koncepcję filmu jako
obszaru zainteresowań badawczych pedagogów. Zwróciła uwagę między innymi na możliwości, jakie daje interpretacja obrazów filmowych, rozumianych nie tylko jako teksty kultury, ale
również jako teksty pedagogiczne, mogące, z jednej strony, odzwierciedlać społeczne wyobrażenia i wiedzę na temat określonych zjawisk, z drugiej natomiast, wzbudzać kontrowersje,
stawiać istotne pytania, czy też pobudzać do refleksji. Następnie głos zabrał prof. dr hab.
Zbyszko Melosik, który w wystąpieniu „Gangnam Style – globalny k-pop i fragmentaryzacja
zachodniej tożsamości” przedstawił analizę globalnego fenomenu koreańskiego artysty Psy.
Celem było ukazanie, w jaki sposób w kulturze globalnej funkcjonują obrazy, które, w oderwaniu od swojej pierwotnej funkcji, napełniane mogą być przez odbiorców dowolnymi znaczeniami. Kolejne wystąpienie, prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, „Zastępowanie
porządku kulturowego przez porządek naturalny – jak w (nie)ludzkiej walce o przetrwanie na
bezludnej wyspie zatriumfowało zło” było analizą przedstawienia sytuacji granicznej – walki
o życie pomiędzy nastoletnimi bohaterami filmu Władca much. Ekranizacja powieści Williama Goldinga stała się dla badaczki pretekstem do przyjrzenia się mechanizmom przemocy,
prowadzących symbolicznie do przez młodych bohaterów utraty dziecięcej niewinności.
Kolejnym obszarem tematycznym, tym razem z zakresu pedagogiki społecznej, zajęła się prof.
UAM dr hab. Katarzyna Segiet, która zaprezentowała wystąpienie „Walory edukacyjne filmu
Zawód – pracownik socjalny”. Ukazana została między innymi wartość edukacyjna filmu
dokumentalnego, dzięki któremu przyszli pedagodzy społeczni poznać mogą realia pracy
z klientami ośrodka pomocy społecznej. Kolejnym głosem w dyskusji oraz refleksją na temat
sytuacji konfliktowych, w jakie zaangażowani mogą być współcześnie młodzi ludzie, było
wystąpienie prof. UAM dr hab. Hanny Krauze-Sikorska pod tytułem „Skazani na porażkę?
Filmowy obraz świata konfliktów młodego pokolenia”. Pierwszą część Seminarium zamknął
prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek z wystąpieniem „Obraz młodzieży i szkoły w filmie Więcej czadu”. Film stał się pretekstem do analizy przedstawień amerykańskiej młodzieży przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.
Kolejną część Seminarium otworzyła dr Justyna Jakubowska-Baranek, która w wystąpieniu
„Wykorzystanie filmu edukacyjnego w zajęciach dydaktycznych ze studentami (na przykładzie
filmu Niebieskoocy)” przedstawiła, w jaki sposób na zajęciach dydaktycznych ze studentami
wykorzystuje film do wprowadzenia pojęć takich jak wykluczenie, dyskryminacja, czy też
uprzedzenie. Film, będący relacją z eksperymentu psychologicznego, służyć również może
w tym ujęciu do uwrażliwiania przyszłych nauczycieli na problem Innego oraz Inności.
Z kolei dr Kamila Słupska, prezentując wystąpienie „Filmy dla młodzieży i o młodzieży –
refleksje pedagogiczne” skupiła się na funkcji edukacyjnej filmów, które, ilustrując ważne
społecznie treści, mogą stać się narzędziem pracy dydaktycznej z młodzieżą. Innego rodzaju
tematykę zaprezentowała dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, która swoje wystąpienie pod tytułem
„Lolita – kryzys tożsamości vs. zaburzenia rozwojowe. Dyskusja wokół filmu na podstawie
powieści Nabokova” poświęciła analizie porównawczej dwóch ekranizacji książki, pokazując,

246

Sprawozdania

między innymi, jak pod wpływem czynników kulturowych, wpływających na kształtowanie
wizerunku dziewcząt, zmieniał się wizerunek tytułowej bohaterki. Dr Sylwia Jaskulska
w wystąpieniu „Ta szkoła symbolicznie rozstrzelała się sama od środka… Filmy Słoń, Carrie,
Nad krawędzią w dyskusji o problemach współczesnej szkoły i młodzieży podczas zajęć na
kierunkach nauczycielskich” zaprezentowała, w jaki sposób wykorzystuje filmy fabularne
w pracy ze studentami, wprowadzając, między innymi, zabieg analizy wątków edukacyjnych
postrzeganych z perspektywy różnych bohaterów. Jako ostatnia w tej części Seminarium głos
zabrała dr Paulina Peret-Drążewska z wystąpieniem „Wyniki badań naukowych a scenariusz
filmowy, czyli od danych empirycznych do fabuły filmu”, poświęconym analizie filmu Roberta Glińskiego Świnki, który powstał na podstawie badań zjawiska prostytucji młodzieży na
terenach granicznych.
Trzecią część Seminarium rozpoczął dr Michał Klichowski, który w wystąpieniu „Wizja
przyszłości edukacji prezentowana w filmach transhumanistycznych” wprowadził tematykę
post- oraz transhumianistyczną. Na problemach wpływu, jaki na młodzież wywiera Internet,
skupiła się dr Bożena Kanclerz w wystąpieniu „Sala samobójców jako obraz uzależnienia od
świata wirtualnego współczesnej młodzieży”. W swoim wystąpieniu dr Kanclerz potraktowała
film jako punkt wyjścia do dyskusji nad problemem wirtualizacji życia. Z kolei mgr Lucyna
Myszka w wystąpieniu „W poszukiwaniu tożsamości – o roli bohaterów filmowych
w kreowaniu aspiracji młodzieży” przedstawiała możliwość wykorzystania filmu jako środka
dydaktycznego podczas zajęć oraz, powołując się na wyniki badań dotyczących autorytetów,
zaprezentowała, w jaki sposób bohaterowie, a przede wszystkim bohaterki filmowe, mogą
stawać się inspiracją do przyjmowanych stylów tożsamościowych przez młodzież. Również na
problemie tożsamości młodzieży skupiła się mgr Aneta Judzińska, która w wystąpieniu „(Auto)percepcja tożsamości w ujęciu współczesnej młodzieży na podstawie Oblicza Szymona
Kołody”, poświęconym dwuminutowej impresji siedemnastoletniego autora, dokonała rekonstrukcji prezentowanego w niej obrazu tożsamości współczesnego nastolatka. Skupiła się
również na problemie funkcjonowania młodzieży w świecie wirtualnym oraz realnym. Ostatnim wystąpieniem podczas Seminarium był referat dr Moniki Popow „Młodzi twardzi nauczyciele. Wizerunek brytyjskiej młodzieży i szkoły w serialu dokumentalnym BBC Tough
Young Teachers. Badaczka skupiła się z nim na analizie wizerunków nauczycieli oraz uczniów,
zwłaszcza przedstawionych w opozycji do systemu szkolnego uczniów ze środowisk migranckich.
Integralnym elementem Seminarium i jego dopełnieniem był pokaz filmu Jasnowłosa
prowincja oraz spotkanie z jego reżyserem Jackiem Kubiakiem, które odbyło się 19 maja 2015
roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM.
Seminarium stało się okazją do wymiany doświadczeń z zakresu edukacyjnego zastosowania filmów oraz zaprezentowania pedagogicznych interpretacji obrazów filmowych. Zainteresowanie, jakie wzbudziło wśród studentów oraz pracowników WSE UAM, a także różnorodność analiz pokazuje potencjał badań pedagogicznych sytuowanych w szerokim
kontekście zjawisk społecznych, których nieodłącznymi elementami są kultura oraz edukacja.
dr Monika Popow
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Sprawozdanie z Seminarium Naukowego „Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa”, Poznań, 10 grudnia 2015 roku.
Z inicjatywy Zakładu Pedagogiki Społecznej 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się Seminarium
Naukowe „Pedagogika społeczna a kwestia czytelnictwa”. Jego celem było podkreślenie społecznej roli czytelnictwa i książki w życiu człowieka.
Seminarium składało się z dwóch sesji plenarnych. Każda z nich została opatrzona tytułem, który wskazywał z jednej strony na zakres podejmowanej problematyki, a z drugiej na jej
bogactwo i złożoność.
Przybyłych gości – pracowników naukowych Wydziału, studentów i przedstawicieli
praktyki społecznej – powitała prof. dr hab. Katarzyna Segiet, kierownik Zakładu Pedagogiki
Społecznej. Po przywitaniu gości otwarcia seminarium dokonała prodziekan ds. studenckich
Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. dr hab. Kinga Kuszak. Następnie prof. dr hab. Katarzyna Segiet wprowadziła zebranych w problematykę obrad. W swym wystąpieniu skupiła
uwagę słuchaczy, przypominając koncepcję pedagogiki społecznej, jej formułowane cele
i przyjmowane zadania skoncentrowane wokół wizji człowieka, kultury i środowiska, którym
przyświecało od zawsze działanie społeczne i wychowanie. Zdaniem Pani Profesor Helena
Radlińska zawsze wierzyła w moc sprawczą nauki i oświaty. Prelegentka przypomniała
wszystkim wypracowany przez Radlińską i jej zespół program kształcenia w Studium Pracy
Społeczno-Oświatowej założonym w 1925 roku, zwanym „warszawską szkołą badań”, który
był skoncentrowany między innymi na kształceniu bibliotekarzy bibliotek publicznych.
Obejmował między innymi teorię czytelnictwa, rozwijającą problem społecznej roli książki
w różnych środowiskach. Helena Radlińska doceniała osobę bibliotekarza we współczesnej
bibliotece, głosiła: „bibliotekarz staje się przewodnikiem i wychowawcą (…). Bez niego księgozbiór byłby martwy, nie byłby biblioteką, zadaniem wychowawczym zaś biblioteki jest
budzenie zaciekawień i zainteresowań oraz nauczanie sztuki wyboru książek”. Kolejną kwestią było zasygnalizowanie przez Panią Profesor w wystąpieniu, co stanowi punkt wyjścia
współcześnie dla pedagogiki społecznej jako dyscypliny naukowej. Zwrócono uwagę, że
postmodernistyczne reperkusje nie są obce dzisiaj pedagogice społecznej. Musi się ona zmierzyć z polską aktualną rzeczywistością, podlegającą procesom transformacji ustrojowej.
W swym wystąpieniu odniosła się do propozycji Zbyszko Melosika, który w artykule dotyczącym Konfliktów tożsamości w społeczeństwie współczesnym podaje kilka propozycji pedagogicznych stanowiących niejako antidotum na postępujące rozproszenie doświadczeń socjalizacyjnych. Wśród nich odnajdujemy między innymi pedagogikę szacunku dla (czytania
i gromadzenia) książek oraz bibliotek.
W dalszej części prof. dr hab. Katarzyna Segiet oddała głos dr Kamili Słupskiej – moderatorowi seminarium. Dr Kamila Słupska wprowadziła słuchaczy w problematykę pierwszej
sesji plenarnej seminarium, zatytułowanej „Książka w życiu człowieka – rozważania pedagogiczne”. Pierwszą prelegentką była prof. dr hab. Kinga Kuszak, która wystąpiła z referatem
zatytułowanym „Zwierzęta w literaturze dla dzieci. Od sielskiego obrazka do żartobliwego
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ujęcia”. Zostały w nim ukazane sposoby przedstawiania zwierząt w literaturze dla najmłodszych
czytelników. Następnie swój wykład „Czy dobre książki mogą być złe? O dyskursywnym uwikłaniu utworów literackich dla dzieci” wygłosiła prof. dr hab. Eva Zamojska. Zawarto w nim
istotną tezę odnoszącą się do literatury dziecięcej, która wskazuje, iż nie każda książka adresowana do dzieci ma pozytywny wpływ na ich rozwój społeczno-kulturowy. Kolejną prelegentką była dr Kamila Słupska. Temat wystąpienia brzmiał: „Młodzież wobec literatury (od
obojętności do zaangażowania)”. Zaprezentowano w nim postawy młodych ludzi wobec
książek oraz ich upodobania czytelnicze. Następnie z referatem zatytułowanym „Książka
przedmiotem międzypokoleniowych rozmów (komunikat z badań)” wystąpiła dr Astrid
Tokaj, ukazując ją jako swoisty pomost mogący zbliżać do siebie ludzi w różnym wieku.
W kontekście poradnictwa czytelnictwo też może odgrywać istotną rolę. Dowodem tego był
wykład dr Danuty Krzysztofiak „Literatura poradnikowa o tematyce gerontologicznej – źródło potencjalnego czy rzeczywistego wsparcia?”. Ostatnim referatem w tej części seminarium
było wystąpienie mgr Tomasza Hermana: „Biblioterapia jako metoda pracy świetlicy socjoterapeutycznej”. Przedstawiono w nim terapeutyczny wymiar książki w pracy z dzieckiem
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Druga część seminarium została zadedykowana studentom, o czym świadczy jej tytuł
„Studencka sesja czytelnicza – od teorii do praktyki”. W jej ramach mogli wygłosić swoje
refleksje i przemyślenia na temat roli czytelnictwa i książki w życiu człowieka szerszemu
gronu odbiorców: pracownikom naukowym Wydziału, przedstawicielom praktyki społecznej
jak i pozostałym studentom. Wprowadzenia dokonała dr Kamila Słupska, podkreślając zaangażowanie i znajomość problematyki młodych prelegentów. Jako pierwsza w tej części seminarium wystąpiła Alicja Kaczmarska – studentka III roku Iº edukacji elementarnej
i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – wygłaszając referat
pod tytułem „Człowiek nie rodzi się czytelnikiem… – prawda czy fałsz?”. W tym wystąpieniu
podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: czy człowiek rodzi się zafascynowany literaturą oraz co go skłania do sięgnięcia po książkę? Następnie z wykładem zatytułowanym „Rozbudzanie pasji czytelniczej u dziecka – rola osób najbliższych” wystąpiła Joanna Rusin – studentka I roku IIº edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, która podkreślała w nim rolę
rodziny, osoby ważnej, znaczącej dla dziecka w procesie kształtowania postawy proczytelniczej. Kolejną prelegentką była Paulina Głowacka – studentka I roku IIº edukacji elementarnej
i terapii pedagogicznej, która przygotowała wykład pod tytułem „Być czytelnikiem w świecie
nowych technologii”. Ukazała w nim obszar nowych możliwości, jakie stają się udziałem
czytelników dzięki usieciowieniu2, czyli z jednej strony nowego, a z drugiej – jakże już oczywistego wymiaru życia społecznego i kulturowego, który ma wpływ również na tradycyjne
formy kontaktu z kulturą, w tym na czytelnictwo. Następnie Monika Dokowicz – studentka
III roku Iº wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego – wygłosiła referat pod
tytułem „Nowe życie książki? E-booki – ich zalety i wady”. Zostały w nim zawarte refleksje na
_______________
2

Por. D. Batorski (2005), Internet a usieciowienie relacji społecznych, „Kultura Współczesna”, nr
1(43), s. 41–62.
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temat „nowych form życia” książek. Jagoda Konieczna – studentka III roku Iº edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej – wystąpiła z wykładem zatytułowanym „O losach Czerwonego Kapturka na przestrzeni lat”, w którym ukazała różne interpretacje społeczno-kulturowe
wspomnianej baśni. Na pytanie, w jaki sposób propagować czytelnictwo, odpowiadała Alicja
Franckowska – studentka III roku Iº edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej, przedstawiając referat na temat: „Dogoterapeuci na wspólnym froncie z gwiazdami Premier League –
czyli o tym, jak współcześnie można promować czytelnictwo wśród najmłodszych (wybrane
przykłady akcji społecznych)”. Ostatnim wykładem seminarium było wystąpienie Agnieszki
Bakalarskiej – studentki III roku Iº socjoterapii i promocji zdrowia – „Czy warto czytać internetowe recenzje i jaką władzę ma recenzent? – historia współpracy ze stowarzyszeniem X”.
Zostały ukazane w nim doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne autorki związane
z pracą internetowego recenzenta.
Po zaprezentowaniu wszystkich referatów prof. dr hab. Katarzyna Segiet zaprosiła do
dyskusji na temat społecznej roli czytelnictwa i książki w życiu człowieka. Wszyscy uczestnicy
seminarium zgodzili się, że jest to niezwykle istotne zagadnienie, gdyż między innymi wpływa
na społeczno-kulturowe funkcjonowanie jednostki w środowisku. Na zakończenie prof.
dr hab. Katarzyna Segiet dokonała podsumowania spotkania, dziękując w imieniu swoim oraz
dr Astrid Tokaj, dr Kamili Słupskiej i mgr Tomasza Hermana prelegentom oraz słuchaczom
za przybycie i owocne obrady, które stanowiły inspiracje do dalszych refleksji na temat roli
czytelnictwa w pedagogice społecznej.
mgr Tomasz Herman
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