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Kontrowersje wokół społecznego modelu
niepełnosprawności1
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Twardowski Andrzej, Kontrowersje wokół społecznego
modelu niepełnosprawności [Controversies around the social model of disability]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 7–23, Adam Mic
kiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/
kse.2019.16.1.
The aim of the article is to present a critical analysis of the
social model of disability.
In the first part, the author discusses the genesis, essence
and basic advantages of the social model of disability.
Next, five major disadvantages of this model are analysed:
/1/ avoiding dealing with impairment as an important aspect of the lives of people with disabilities, /2/ separating
impairment from disability, /3/ assuming that all people
with disabilities are exposed to social oppression, /4/ postulating the creation of an environment without barriers
and /5/ assuming that disability is the basis of the identity
of people affected by it. In the final part of the article, the
author presents reflections on the possibility of creating
a new, more holistic model of disability.

Wstęp
Dyskusja na temat sposobów rozumienia pojęcia „niepełnosprawność” ma istotne
znaczenie dla wszystkich, którzy zajmują się osobami niepełnosprawnymi – zarówno w badaniach naukowych, jak i praktyce. Od tego, jak zostanie ono określo* ORCID https://orcid.org/0000-0001-7980-2935.
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ne, zależy polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością oraz działania
profesjonalistów – pedagogów specjalnych, psychologów, pracowników socjalnych, lekarzy, rehabilitantów i innych. Określenie modelu niepełnosprawności ma
decydujący wpływ na działania podejmowane dla jej zapobiegania oraz minimalizowania jej skutków, a także – jak zostaną określone cele edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami oraz jakie metody będą użyte, aby je osiągnąć.
Przede wszystkim jednak od dominującego modelu niepełnosprawności zależy
miejsce osób nią dotkniętych w społeczeństwie i to, w jaki sposób realizowane
są ich prawa obywatelskie – do równego traktowania, samostanowienia, edukacji,
pracy, wypoczynku. Dlatego tak ważne jest, aby same osoby zainteresowane miały
realny wpływ na to, jak niepełnosprawność jest rozumiana przez społeczeństwo
i jak są przez to społeczeństwo traktowane. Pełnosprawna większość powinna
uszanować ich prawo do decydowania o własnych sprawach. Należy bowiem pamiętać, że osoby niepełnosprawne stanowią 15% populacji, co oznacza, że obecnie
na całym świecie jest ich około 1,1 miliarda.
Celem artykułu jest zaprezentowanie krytycznej analizy jeszcze do niedawna
powszechnie akceptowanego społecznego modelu niepełnosprawności. Rozpocznę od ukazania jego genezy, istoty i głównych zalet. Następnie przedstawię pięć
najważniejszych wad społecznego modelu. W końcowej części artykułu wskażę
możliwość nowego, bardziej całościowego podejścia do niepełnosprawności.

Geneza, istota i zalety społecznego modelu
niepełnosprawności
Początki społecznego modelu niepełnosprawności sięgają roku 1966, kiedy to
Paul Hunt, chorujący na rdzeniowy zanik mięśni pensjonariusz domu opieki
w Hampshire (Anglia), zredagował pracę zbiorową pt. Stigma: The experience of
disability [Piętno: Doświadczenie niepełnosprawności] (Hunt, 1996). Składa się
ona z dwunastu tekstów napisanych przez osoby niepełnosprawne – sześć kobiet
i sześciu mężczyzn. Ich treść przełamała powszechny w tamtych czasach pogląd,
że niepełnosprawność ma charakter medyczny i jest osobistą tragedią osoby nią
dotkniętej. W roku 1972, po opuszczeniu domu opieki, Paul Hunt założył Union
of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) [Związek Upośledzonych
Fizycznie Przeciw Segregacji]. UPIAS skupił niewielką, ale bardzo aktywną grupę
osób niepełnosprawnych fizycznie, które czerpały inspirację do swojej działalności
z teorii materializmu historycznego Karola Marksa oraz z zachodniej socjologii
marksistowskiej. Celem związku było wyeliminowanie instytucjonalnych form
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opieki nad osobami niepełnosprawnymi z jednoczesnym zapewnieniem im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, niezależnej egzystencji, możliwości podjęcia
pracy i prawa decydowania o własnym losie.
W roku 1976 UPIAS ogłosił manifest zatytułowany Fundamental Principles
of Disability [Podstawowe zasady niepełnosprawności]. Zamieszczono w nim znamienną formułę:
Naszym zdaniem to społeczeństwo upośledza osoby niepełnosprawne fizycznie. Niepełnosprawność jest czymś nadbudowanym nad naszymi ułomnościami przez fakt, że jesteśmy
niepotrzebnie izolowani i wykluczani z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Osoby
niepełnosprawne są zatem uciskaną grupą w społeczeństwie1. (Union of the Physically…:
3–4; tłum. własne)

To stwierdzenie zostało później rozszerzone i objęto nim także osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Fundamentem społecznego modelu niepełnosprawności jest rozróżnienie
między uszkodzeniem (fizycznym upośledzeniem) a niepełnosprawnością rozumianą jako konsekwencja opresyjnego traktowania przez otoczenie społeczne2.
Według UPIAS „uszkodzenie (impairment) to całkowity lub częściowy brak kończyny albo nieprawidłowe funkcjonowanie kończyny, narządu lub organizmu”3,
natomiast niepełnosprawność (disability) to „niedogodność lub ograniczenie
aktywności spowodowane współczesną organizacją społeczeństwa, która nie
uwzględnia w ogóle lub w niewielkim stopniu ludzi mających uszkodzenia lub
wady fizyczne i z tego powodu wyklucza ich z udziału w głównym nurcie życia
społecznego”4 (Union of the Physically…: 3–4; tłum. własne). Zaproponowane
przez UPIAS rozumienia terminów „uszkodzenie” (impairment) oraz „niepełnosprawność” (disability) pozwalają zrozumieć, czym model społeczny różni się od
wcześniejszego – medycznego, w którym niepełnosprawność jest traktowana jako
„In our view, it is society which disables physically impaired people. Disability is something
imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full
participation in society. Disabled people are therefore an oppressed group in society”.
2
W polskiej literaturze przedmiotu pojęcie „niepełnosprawność” funkcjonuje jako mniej stygmatyzujący zastępnik wcześniej stosowanego terminu „upośledzenie”. W języku angielskim pojęcie
„niepełnosprawność” (disability) akcentuje przede wszystkim społeczne aspekty uszkodzenia organizmu lub jego funkcji.
3
„impairment as lacking part of or all of a limb, or having a defective limb, organ or mechanism
of the body”.
4
„the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social organisation
which takes no or little account of people who have physical impairments and thus excludes them
from participation in the mainstream of social activities”.
1
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biologicznie zdeterminowana wada; w modelu społecznym uważana jest za rezultat funkcjonowania barier społecznych.
W modelu społecznym niepełnosprawność ma charakter relatywny. Wynika
przede wszystkim z charakteru interakcji między dotkniętą nią osobą a środowiskiem, w którym ona żyje. Uszkodzenie ciała czy występowanie ograniczenia
funkcjonalnego nie może być podstawą uznania osoby za niepełnosprawną. Staje
się ona taką dopiero wówczas, gdy jej udział w życiu społecznym zostaje bardzo
ograniczony lub wręcz niemożliwy. Dzieje się tak z powodu występowania dwóch
typów barier: fizycznych, czyli przeszkód – w poruszaniu się, dostępie do budynków, korzystaniu ze środków transportu publicznego itp., oraz społecznych, wynikających ze stereotypów na temat osób niepełnosprawnych, prowadzących do ich
stygmatyzacji (Twardowski, 2017: 17–18). Według założeń modelu społecznego
Niepełnosprawność powstaje dopiero w zetknięciu z barierami, za które odpowiedzialne
jest społeczeństwo. Uszkodzenia ciała nie tworzą niepełnosprawności w sensie społecznym. To dopiero ograniczenia wynikające z nieprzystosowania społeczeństwa decydują
o tym, czy dana osoba zostanie z niego wykluczona. (Karaś 2012: 24)

Jak to lakonicznie ujęła Harlan Hahn (1986), niepełnosprawność wynika
z niepowodzenia w dostosowaniu środowiska społecznego do potrzeb i aspiracji
obywateli z fizycznymi uszkodzeniami, a nie z niezdolności dostosowania się tych
osób do wymagań społeczeństwa.
Drugim kluczowym elementem społecznego modelu jest teza, że osoby niepełnosprawne podlegają opresji i to niezależnie od ustroju społeczno-politycznego
i dominującej religii. Według Colina Barnesa i Geofa Mercera (2008: 30–31) opresja może przybierać pięć głównych form: wyzysku, marginalizacji, bezsilności,
imperializmu kulturowego oraz przemocy. Wyzysk wyraża się w oferowaniu osobom niepełnosprawnym, wbrew ich woli, niższych zarobków. Może też mieć formę bardziej pośrednią, polegającą na czerpaniu korzyści finansowych z ratowania
zdrowia i polepszania jakości życia osób niepełnosprawnych. Istotą marginalizacji
jest systematyczne eliminowanie osób niepełnosprawnych z głównego nurtu życia
codziennego, między innymi poprzez wykluczanie z podziału pracy, instytucjonalną segregację oraz pozbawianie praw obywatelskich. Bezsilność to wywoływanie u osób niepełnosprawnych poczucia, że mają niewielki wybór lub znikomą
kontrolę nad własnym życiem. Wzmacnia ona podział na tych, którzy mają autorytet i władzę, oraz tych, którzy są pozbawieni autorytetu i „wykonują rozkazy”.
Imperializm kulturowy wyraża się w kreowaniu negatywnego wizerunku niepełnosprawności z jednoczesnym propagowaniem „pełnosprawnej normalności” jako
stanu uprzywilejowanego i pożądanego. Osoby niepełnosprawne są odsuwane na
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bok jako „Inne”, czyli w jakiś sposób odbiegające od normy. Z kolei przemoc wobec
osób niepełnosprawnych może mieć charakter napaści fizycznej, seksualnej lub
słownej, ale może też wyrażać się w polityce eugenicznej.
Opresja społeczna prowadzi do dyskryminacji instytucjonalnej, analogicznej do tej, jakiej doświadczają przedstawiciele mniejszości etnicznych, rasowych
i seksualnych. Len Barton (1993: 242) zwraca uwagę, że zakres instytucjonalnej
dyskryminacji, jakiej doświadczają osoby niepełnosprawne, jest znaczny. Dyskryminacja polega na uniemożliwianiu lub ograniczaniu uczestnictwa w takich dziedzinach, jak praca, mieszkalnictwo, edukacja, transport, rozrywka, świadczenia
socjalne. A zatem, problem opresji znacznie wykracza poza negatywne postawy
ludzi stykających się z osobami niepełnosprawnymi. Ma on szersze historyczne,
ekonomiczne, polityczne i społeczne uwarunkowania. Dobroczynność i pomoc
społeczna nie wystarczą, aby skutecznie go rozwiązać.
Przez wieki osoby niepełnosprawne spotykały się z opresyjnymi postawami
pełnosprawnej większości. Ich przejawami były, i nadal są, między innymi: przerażenie, lęk, niepokój, wrogość, nieufność, litość, nadopiekuńczość, paternalizm.
Negatywne postawy w połączeniu z nieprzyjaznym środowiskiem fizycznym to
prawdziwe problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Dlatego, jak
podkreśla Colin Barnes (1991), osoby niepełnosprawne żyją w świecie, który je
upośledza. Określenie dyskryminacji osób niepełnosprawnych mianem swoistej
opresji społecznej ma swoje źródło w przekonaniu, że z powodu swoich ułomności
muszą się one podporządkować pełnosprawnej większości. W obrębie tej większości osoby niepełnosprawne są spostrzegane jako „wybrakowane” lub „nienormalne”, a przez to naznaczone jako odrębna grupa społeczna i traktowane w inny
sposób (Barnes, Mercer, 2008: 29).
James Charlton uważa, że opresja doświadczana przez większość osób niepełnosprawnych jest na tyle długotrwała i silna, że ulega internalizacji w formie tak
zwanej fałszywej świadomości5 siebie samego i otaczającej rzeczywistości. Fałszywa świadomość jest swoistą mieszaniną litowania się nad sobą, nienawiści do siebie i wstydu. Ten stan świadomości
uniemożliwia niepełnosprawnym osobom poznanie swojej prawdziwej jaźni, prawdziwych
potrzeb, a także posiadanych możliwości. Ponadto fałszywa świadomości i wyobcowanie
zaciemniają prawdziwe źródło opresji. W konsekwencji, niepełnosprawne osoby nie potrafią sobie uświadomić, że ich pozornie żałosne życie jest po prostu lustrzanym odbiciem
żałosnego porządku świata6. (Charlton, 1998: 27; tłum. własne)
Autor zapożyczył ten termin z teorii Karola Marksa.
„prevent people with disabilities from knowing their real selves, their real needs, and their real
capabilities and from recognizing the options they in fact have. False consciousness and alienation
5
6
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Społeczny model niepełnoprawności stał się „wielką ideą” integrującą osoby
niepełnosprawne i mobilizującą je do walki o równouprawnienie. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku był podstawą kampanii na rzecz wprowadzenia antydyskryminacyjnych rozwiązań prawnych. Działania inspirowane
społecznym modelem niepełnosprawności stosunkowo szybko zaczęły przynosić
wymierne korzyści. Pojawiły się rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym codzienne życie – na przykład dostosowane do ich potrzeb oznakowania,
telefony, toalety, windy, środki transportu publicznego, pomoce techniczne. Wprowadzono przepisy umożliwiające niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży edukację w ogólnodostępnych szkołach. Dużą wagę zaczęto przykładać do likwidowania
barier architektonicznych oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na odpowiednio dostosowanych stanowiskach pracy.
Społeczny model niepełnosprawności miał pozytywny wpływ na świadomość
pełnosprawnej większości i jej postawy wobec osób niepełnosprawnych. Model
skutecznie pokazywał, że problemy, z jakimi się one borykają, są wynikiem społecznego ucisku i wykluczania, a nie ich indywidualnych deficytów. Tym samym
model nakładał na społeczeństwo moralną odpowiedzialność za usunięcie ograniczeń, które zostały narzucone osobom niepełnosprawnym i które nie pozwalały im
na pełny udział w życiu społecznym oraz osiągnięcie osobistego szczęścia. Jak zauważył Michael Olivier (2004), społeczny model był w mniejszym stopniu teorią,
ideą czy koncepcją, a w większym – praktycznym narzędziem, które przyczyniło
się do równouprawnienia osób niepełnosprawnych.
Społeczny model miał korzystny psychologiczny wpływ na osoby niepełnosprawne – poprawiał ich samoocenę i pomagał w budowaniu pozytywnej tożsamości. W tym miejscu warto przypomnieć, że medyczny model niepełnosprawności koncentrował się na fizycznych deficytach i ograniczeniach występujących
u osoby. Sprzyjało to kształtowaniu się u niej poczucia winy, zaniżonej samooceny
i braku wiary we własne możliwości. Natomiast model społeczny zachęcał osobę
niepełnosprawną do zmiany postrzegania siebie i swojej sytuacji. Zgodnie z modelem społecznym źródłem niepełnosprawności nie są indywidualne cechy człowieka, ale postawy innych ludzi oraz fizyczne i społeczne bariery. Niepełnosprawna
osoba nie musi się zmieniać – to społeczeństwo powinno ulec zmianie. Niepełnosprawna osoba nie musi się nad sobą użalać – ma prawo odczuwać gniew i dumę
(Shakespeare, 2006: 199–200).

also obscure the source of their oppression. They cannot recognize that their self-perceived pitiful
lives are simply a perverse mirroring of a pitiful world order”.
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Społeczny model niepełnosprawności miał także szersze pozytywne oddziaływanie. Zapoczątkował prężnie rozwijającą się twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych – muzyczną, plastyczną, literacką, filmowa i teatralną. Niepełnosprawni naukowcy, tacy jak Victor Finkelstein, Colin Barnes, Jenny Morris,
Michael Oliver, którzy współtworzyli ten model, wykorzystywali go następnie
we własnych badaniach (Barnes, 2012: 25). Badania te, głównie o charakterze jakościowym, ukazywały sytuację życiową osób niepełnosprawnych z ich własnej
perspektywy. Podejmowano takie tematy, jak medialne wizerunki niepełnosprawności, starość i starzenie się osób niepełnosprawnych, niezależne życie, niepełnosprawność w różnych kulturach, rasach i grupach etnicznych, związki uczuciowe,
seksualność i rodzicielstwo osób niepełnosprawnych (Twardowski, 2018: 107).

Krytyka społecznego modelu niepełnosprawności
Społeczny model niepełnosprawności stał się skutecznym orężem ruchu na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych. Z czasem zaczął być traktowany jak ideologia, którą trudno zakwestionować. Po części wynikało to z prostoty modelu, który
można było sprowadzić do nośnych haseł, takich jak: „Źródłem naszych niepełnosprawności jest społeczeństwo, a nie nasze ciała”, „Jesteśmy ofiarami opresji, a oni
opresorami”, „Koncentrujemy się na niepełnosprawności, a nie na uszkodzeniach”.
Pierwsze krytyczne opinie pod adresem modelu społecznego zaczęły się pojawiać na
przełomie XX i XXI wieku. Jak zauważają Tom Shakespeare i Nicholas Watson (2002:
14), to, co było siłą społecznego modelu niepełnosprawności, stało się jego słabością.
Model stał się przestarzały i zaczął tworzyć więcej problemów niż ich rozwiązywać.
Niewątpliwą wadą modelu społecznego jest unikanie zajmowania się uszkodzeniem ciała jako istotnym aspektem życia wielu osób niepełnosprawnych. Pionierkami jego krytyki pod tym kątem były niepełnosprawne fizycznie feministki: Jenny Morris, Liz Crow oraz Sally French. Ta ostatnia tak tłumaczy, dlaczego
przedstawiciele społecznego modelu niepełnosprawności niechętnie zajmują się
uszkodzeniami ciała:
Niewątpliwie działacze, którzy niestrudzenie, od wielu lat, pracują na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, uznali za konieczne przedstawienie niepełnosprawności w sposób prosty i przystępny po to, aby przekonać bardzo sceptyczny świat, że niepełnosprawność
może być zredukowana lub wyeliminowana raczej przez zmianę społeczeństwa, niż przez
próby zmieniania samych niepełnosprawnych osób7. (French, 2004: 84; tłum. własne)
7
„Undoubtedly, activists, who have been tirelessly working for many years to the benefit of
equal rights of persons with disabilities, considered it necessary to present disability in a simple and

14

Andrzej Twardowski

Jednak ignorowanie uszkodzeń prowadzi do odrzucenia bardzo istotnego
aspektu życia osób niepełnosprawnych, ponadto uniemożliwia tym osobom podzielenie się doświadczeniami związanymi z własnym ciałem. Dlatego Jenny Morris postuluje, aby prowadzić badania, analizować i opisywać doznania o charakterze fizycznym i psychicznym płynące z „naszych ciał i umysłów, ponieważ jeśli nie
upowszechnimy naszych własnych definicji i punktów widzenia, to pełnosprawny
świat zrobi to za nas, ale w sposób, który będzie nas alienował i pozbawiał wpływu8” (Morris, 2001: 10). Faktem jest, że osoby niepełnosprawne mają uszkodzenia
ciała i nie mogą im zaprzeczać bez ryzyka, że w ten sposób zignorowałyby istotną
część własnej biografii. Oczywiście, tak jak postuluje model społeczny, w polityce wobec osób niepełnosprawnych priorytetem powinny być zmiany społeczne
i eliminowanie barier, jednak nie ma żadnego powodu, aby medyczne procedury dążące do wyeliminowania lub zredukowania cielesnych uszkodzeń nie mogły
współistnieć z działaniami zmierzającymi do wyrugowania upośledzających praktyk społecznych. Wszak osoby niepełnosprawne są upośledzane zarówno przez
bariery społeczne, jak i własne ciała.
Wątpliwości budzi przyjmowane przez zwolenników społecznego modelu niepełnosprawności rozróżnienie między uszkodzeniem, czyli cechą ciała lub umysłu
danej osoby, a niepełnosprawnością rozumianą jako relacja między osobą z uszkodzeniem a społeczeństwem. Celem tego binarnego podziału jest zredukowanie
cielesnego wymiaru niepełnosprawności, a tym samym zanegowanie związku
przyczynowego między uszkodzeniem a niepełnosprawnością i utworzenia nowego związku – między osobą a środowiskiem społecznym. Jednakże traktowanie
niepełnosprawności jako uwarunkowanej wyłącznie przez czynniki społeczne jest
trudne do zaakceptowania, ponieważ stoi w sprzeczności z doświadczeniem życiowym. Prawidłowość rozróżnienia między uszkodzeniem a niepełnosprawnością
można zakwestionować, zadając pytanie: gdzie kończy się uszkodzenie, a zaczyna
niepełnosprawność? Czasami nie można na nie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ, jak zauważa Liz Crow „Niektóre uszkodzenia, takie jak chroniczny
ból czy przewlekła choroba, mogą tak bardzo utrudniać funkcjonowanie jednostki, że różne ograniczenia narzucane przez otoczenie społeczne stają się nieistotne
(…), z kolei inne osoby niepełnosprawne muszą nadal zmagać się z uszkodzeniem,
approachable manner in order to convince the very sceptical world that disability can be reduced or
eliminated by changing the society rather than trying to change the persons with disabilities themselves”.
8
„the personal experience of our bodies and our minds for if we don’t impose our own definitions and perspectives then the non-disabled world will continue to do it for us in ways which
alienate and disempower us”.
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pomimo że upośledzające bariery społeczne zostały już dawno wyeliminowane9”
(Crow, 1996: 209; tłum. własne). W naturalnych sytuacjach życiowych bardzo
trudno oddzielić wpływ uszkodzenia organizmu od wpływu barier społecznych.
Zazwyczaj oba te czynniki pozostają w interakcji i obecność któregoś z nich jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, aby zidentyfikować przyczyny
niepełnosprawności. Na przykład, trudno jest ustalić, czy źródłem depresji u osoby cierpiącej na stwardnienie rozsiane jest: (1) sama choroba, (2) doświadczanie
choroby przez te osobę, (3) dyskryminujące postawy otoczenia społecznego wobec
osoby chorej, (4) wzajemna interakcja wymienionych czynników lub (5) jeszcze
jakaś inna przyczyna. A zatem, indywidualne i społeczne uwarunkowania niepełnosprawności pozostają we wzajemnych, złożonych zależnościach.
Model społeczny opiera się na założeniu, że wszystkie osoby niepełnosprawne narażone są na społeczną opresję. Mówiąc ściślej, opresja jest traktowana jako
wspólne doświadczenie wszystkich osób niepełnoprawnych, niezależnie od tego,
jakie mają uszkodzenia i w jakich środowiskach społecznych żyją. To założenie
jest nieprawdziwe, ponieważ pojęcia „uszkodzenie” i „niepełnosprawność” są
konstruowane społecznie i w różnych kontekstach społeczno-kulturowych będą
różnie rozumiane. To z kolei oznacza, że nie można stworzyć społecznego modelu niepełnosprawności, który miałby uniwersalny charakter. Na przykład, osoba
z dysleksją mieszkająca na wsi w południowych Indiach najprawdopodobniej nie
zostanie uznana za niepełnosprawną i nie dotknie jej żadna opresja, będzie mogła
pracować i w pełni uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Natomiast w kraju zachodnioeuropejskim osoba taka będzie narażona na bezrobocie i trudności
w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto związek między uszkodzeniem a opresją
jest bardziej złożony, ponieważ uszkodzenia nie zawsze są widoczne. Jeśli dotyczą procesów psychicznych, wówczas, choć nie są bezpośrednio obserwowalne,
mogą znacznie utrudnić funkcjonowanie jednostki i narazić ją na silną opresję
ze strony otoczenia społecznego. Może tak być w przypadku osób cierpiących na
choroby psychiczne lub zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ponadto twórcy społecznego modelu niepełnosprawności nie wyjaśnili mechanizmu opresji. Uznali,
że jej źródłem są postawy. To jednak za mało, aby zrozumieć, w jaki sposób opresyjne postawy się kształtują i jak realizują w konkretnych zachowaniach wobec
osób niepełnosprawnych.
„Some impediments, such as chronic pain or chronic disease may hinder functioning of an
individual to such an extent that various limitations imposed by the social environment become
insignificant… on the other hand, other persons with disabilities still have to deal with impairment,
despite the fact that the disabling social barriers were eliminated a long time ago”.
9
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Z pewnością osoby niepełnosprawne spotykają się z opresją, jednak niepełnosprawność jest zjawiskiem na tyle złożonym, że nie można jej tłumaczyć wyłącznie uciskiem społecznym i dyskryminacją. Wielu ludzi kontaktuje się z osobami
niepełnosprawnymi w nieodpowiedni sposób nie dlatego, że pragnie je uciskać,
ale dlatego, że nic o nich nie wie i/lub się ich boi. Tezę tę potwierdza Jenny Morris,
pisząc:
Nasza niepełnosprawność przeraża ludzi. Nie chcą myśleć, że coś takiego też może im się
przydarzyć. Dlatego jesteśmy izolowani przez pełnosprawną większości i traktowani jako
z gruntu odmienni i obcy. Dzięki ustanowieniu wyraźnych barier osoby pełnosprawne
mogą ukrywać swój dyskomfort i strach, traktując nas jak obiekty swej litości i pocieszając
się własną dobrocią i hojnością10. (Morris, 1991: 192; tłum. własne)

A zatem przyczynami opresyjnego traktowania osób niepełnosprawnych mogą
być niewiedza i strach. I wówczas edukacja będzie najlepszym sposobem eliminowania negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
Bardzo ważnym elementem społecznego modelu niepełnosprawności jest postulat środowiska bez barier. Niestety, jego spełnienie jest niemożliwe. Jak zauważa
Tom Shakespeare (2006: 201–202), osoby niepełnosprawne nie mają dostępu do
wielu elementów środowiska naturalnego: osoby na wózkach inwalidzkich do plaż
i gór, osoby niewidome do widoków zachodzącego słońca, a osoby niesłyszące do
śpiewu ptaków. Co więcej, to, co jest barierą dla osób z danym typem niepełnosprawności, nie musi być barierą dla osób z inną niepełnosprawnością. Na przykład
osoby niewidome preferują schody i dobrze wyznaczone krawężniki, a osoby na
wózkach – równe powierzchnie, rampy i łagodne podjazdy. Bywa, że osoby z tym
samym typem niepełnosprawności potrzebują różnych dostosowań. Na przykład
osobom z niepełnosprawnością wzrokową należy zapewnić teksty napisane alfabetem Braille’a, napisane wielką czcionką lub nagrania audio. Należy zauważyć, że
w przypadku osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i sensorycznymi możliwe
jest wyeliminowanie wielu barier, ale nie wszystkich. Dlatego należy zgodzić się
z opinią Michaela Bury’ego (1997: 137), że trudno sobie wyobrazić współczesne
społeczeństwo przemysłowe, w którym na przykład znaczne ograniczenie zdolności poruszania się, sprawności manualnej, możliwości widzenia lub słyszenia
nie byłyby „wyłączające”, to znaczy nie ograniczałyby aktywności jednostki. Zatem
10
„Our disability frightens people. They don’t want to think that this is something which could
happen to them. So we become separated from common humanity, treated as fundamentally different and alien. Having put up clear barriers between us and them, non-disabled people further hide
their fear and discomfort by turning us into objects of pity, comforting themselves with their own
kindness and generosity”.
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wyeliminowanie barier utrudniających uczestnictwo nie oznacza wyeliminowania
niepełnosprawności jako takiej.
Należy zauważyć, że usunięcie niektórych przeszkód jest bardzo trudne lub
wręcz niemożliwe. Jest tak w przypadku barier, które nie są umiejscowione w zewnętrznym środowisku fizycznym lub społecznym, ale mają charakter wewnętrzny, czyli są właściwościami ciała lub psychiki niepełnosprawnej osoby. Wówczas
rodzą się różne pytania. Na przykład: „Jeśli uszkodzenie ciała powoduje permanentny ból, to czy jakiekolwiek zmiany w środowisku społecznym mogą go zredukować?”, „Jeśli u danej osoby występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym, to jak należałoby zmienić środowisko społeczne, aby taką osobę
zatrudnić?”, „Jak miałoby wyglądać wolne od barier środowisko w przypadku osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami psychicznymi czy z niepełnosprawnościami złożonymi?”. Pytania te dowodzą, że stworzenie wolnego od barier
środowiska, w którym wszystkie niepełnosprawne osoby mogą żyć i pracować, jest
utopią (Abberley, 1996: 79).
W modelu społecznym milcząco zakłada się, że osoby niepełnosprawne same
identyfikują się jako takie. Tymczasem wiele osób niepełnosprawnych nie spostrzega
siebie jako niepełnosprawnych ani w kategoriach modelu medycznego, ani społecznego. Odrzucają lub ignorują występujące u nich uszkodzenia i starają się uzyskać
dostęp do tożsamości głównego nurtu. Wyraźna niechęć do identyfikowania siebie
jako osoby niepełnosprawnej występuje już u dzieci w wieku szkolnym. Na przykład
Mark Priestley, Mairian Corker i Nick Watson wykazali, że niepełnosprawne dzieci
potrafiły zidentyfikowały społeczne bariery, na jakie napotykały, i często narzekały
na leczenie, któremu były poddawane, jednak w przeważającej większości chciały
być spostrzegane jako normalne, choć różne. Przede wszystkim zaś sprzeciwiały się
określaniu ich jako niepełnosprawne (Priestley, Corker, Watson, 1999). Z kolei Tom
Shakespeare, Katharine Gillespie-Sells i Dominic Davies (1996) wykazali, że homoseksualne osoby niepełnosprawne na pierwszym miejscu stawiają swoją tożsamość
seksualną, natomiast ignorują doświadczenia związane z niepełnoprawnością.
Przyjęcie założenia, że niepełnosprawność ma być podstawą tożsamości ludzi z niepełnosprawnością, jest powtórzeniem błędu popełnionego przez zwolenników modelu medycznego, którzy definiowali ludzi ze względu na występujące u nich uszkodzenia ciała. Tożsamość każdego człowieka ma wiele wymiarów,
dlatego każda osoba niepełnosprawna ma prawo identyfikować siebie nie tylko
jako przedstawiciela niepełnosprawnej mniejszości, ale także ze względu na swoją
płeć kulturową, etniczność, orientację seksualną, zawód, religię, a nawet drużynę
futbolową, której kibicuje. Tożsamość człowieka nie jest niezmienna. Jest w określonych granicach kwestią jego wyboru (Shakespeare, Watson, 2002: 21).

18

Andrzej Twardowski

W kierunku całościowego modelu niepełnosprawności
Niewątpliwie społeczny model niepełnosprawności przyniósł wiele korzyści. Zapoczątkował ruch na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych i pomógł
im w zbudowaniu pozytywnej zbiorowej tożsamości. Przyczynił się do wyeliminowania licznych barier utrudniających integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Stał się użytecznym narzędziem wykrywania i zwalczania przejawów
dyskryminacji i wykluczania. Jednak obecnie aktualność społecznego modelu
niepełnosprawności, opracowanego we wczesnych latach siedemdziesiątych XX
wieku i rozwijanego przez kolejne dekady, jest dyskusyjna. Podstawowym mankamentem modelu społecznego jest to, że zrywa związek między uszkodzeniem,
czyli właściwością organizmu, a niepełnosprawnością, którą traktuje jako społeczno-kulturowy konstrukt. Można powiedzieć, że zwolennicy modelu społecznego powielają XVII-wieczny kartezjański podział na niematerialistyczny umysł
i fizyczne ciało. Ujawnia się to bardzo mocno w stwierdzeniu Michela Olivera, że
„niepełnosprawność nie ma nic wspólnego z ciałem”, a „uszkodzenie to nic innego,
jak fizyczny stan organizmu” (Oliver, 1995: 4–5; tłum. własne). Tak arbitralny podział budzi poważne wątpliwości. Nasuwają się bowiem pytania: „Czy w wyjaśnianiu istoty niepełnosprawności można pomijać wzajemne związki między psyche
a soma?”. Trudno wszak zignorować poznawcze i emocjonalne stany jednostki,
szczególnie jeśli uszkodzeniu towarzyszy silny, chroniczny ból albo gdy uszkodzenie drastycznie ogranicza codzienne funkcjonowanie jednostki. Można też się zastanawiać, czy możliwe jest skonstruowanie takiej definicji, która obejmowałaby
wszystkie rodzaje niepełnosprawności i miała zastosowanie we wszystkich środowiskach społeczno-kulturowych.
Nadzieja na stworzenie jednego, spójnego modelu niepełnosprawności pojawiła się w roku 2001 za sprawą Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania,
Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), przyjętej przez WHO (Międzynarodowa
Klasyfikacja Funkcjonowania…). U podstaw klasyfikacji ICF leży funkcjonalny
model niepełnosprawności określany mianem bio-psycho-społecznego11. Zaletą
tego modelu jest uznanie, że niepełnosprawność jest zjawiskiem złożonym, wymagającym różnych poziomów analizy i interwencji. Wymiar „bio-” oznacza fizyczną i funkcjonalną sprawność organizmu, „psycho-” jego sprawność psychiczną,
zaś „społeczny” określa funkcjonowanie człowieka w środowisku społecznym. Na
swoich stronach internetowych WHO wyjaśnia, że

11

Szczegółowa analiza funkcjonalnych modeli niepełnosprawności zob. Wiliński, 2010: 37–50.
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niepełnosprawność jest terminem zbiorczym obejmującym uszkodzenia, ograniczenia
aktywności oraz ograniczenia uczestnictwa. Uszkodzenie (impairment) jest problemem
w funkcjonowaniu lub strukturze ciała. Ograniczenie aktywności (activity limitation)
jest trudnością, na jaką napotyka osoba, wykonując działanie lub zadanie. Ograniczenie
uczestnictwa (participation restriction) jest problemem, jakiego doświadcza osoba, angażując się w sytuacje życiowe. Niepełnosprawność to nie tylko problem zdrowotny. To złożone zjawisko odzwierciedlające interakcje między cechami organizmu osoby a cechami
społeczeństwa, w którym ta osoba żyje. Przezwyciężanie trudności, z którymi borykają
się osoby niepełnosprawne, wymaga interwencji w celu usunięcia barier środowiskowych
i społecznych12. (Disabilities – World Heath Organization…; tłum. własne)

W definicji zaproponowanej przez WHO niepełnosprawność jest traktowana jako zjawisko trójwymiarowe, wynikające z wzajemnych, dynamicznych relacji
między stanem zdrowia człowieka, jego cechami psychicznymi oraz środowiskiem
społecznym. Ograniczenie aktywności nie jest właściwością przypisaną człowiekowi, ale konsekwencją relacji między człowiekiem a jego otoczeniem fizycznym
i społecznym. Uszkodzenie, takie jak niemożność chodzenia, mówienia, słyszenia czy widzenia staje się niepełnosprawnością dopiero wówczas, gdy środowisko znacznie utrudnia lub uniemożliwia działanie i uczestnictwo. Założenia ICF
zyskują coraz powszechniejszą akceptację i są wykorzystywane w wielu krajach
zarówno w praktyce, jak i polityce zdrowotnej oraz społecznej.
Jednakże bio-psycho-społeczny model niepełnosprawności budzi różne zastrzeżenia. Na przykład Marzenna Zaorska zastanawia się, jak rozumieć stan
niepełnosprawności, jeśli psychika funkcjonuje sprawnie, ale organizm jest mało
sprawny i ogranicza aktywność człowieka. Ponadto, czy mamy do czynienia
z niepełnosprawnością, jeśli psychika działa sprawnie, natomiast niezbyt sprawnie funkcjonuje organizm i występują trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Autorka stawia też bardziej zasadnicze pytanie: jakie są relacje między niepełnosprawnością a chorobą i zdrowiem? (Zaorska, 2015: 24). Z kolei, zdaniem Zbigniewa Woźniaka, w klasyfikacji ICF „nie eksponuje się w sposób adekwatny do siły
sprawczej roli, jaką w generowaniu ograniczeń pełni sposób organizowania życia
zbiorowego” (Woźniak, 2008: 61).
WHO w swojej definicji nie znalazło złotego środka między medycznym i społecznym modelem niepełnosprawności ani nie połączyło tych modeli. Z propo12
„disabilities is an umbrella term, covering impairments, activity limitations, and participation
restrictions. An impairment is a problem in body function or structure; an activity limitation is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action; while a participation restriction
is a problem experienced by an individual in involvement in life situations. Disability is thus not
just a health problem. It is a complex phenomenon, reflecting the interaction between features of
a person’s body and features of the society in which he or she lives”.
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zycji WHO można wyprowadzić dwie interpretacje niepełnosprawności. Według
pierwszej jest to niemożność prowadzenia aktywnego życia w sposób typowy dla
człowieka sprawnego tej samej płci i w tym samym wieku. Natomiast według drugiej niepełnosprawności to niemożność podejmowania ról społecznych skutkująca ograniczeniem aktywności życiowej. Obie interpretacje nakładają się na siebie
i w obu pierwotnym źródłem niepełnosprawności jest występujące u jednostki
uszkodzenie. Każda zwraca uwagę na inny aspekt niepełnosprawności, ale żadna
nie integruje jej wszystkich elementów.
Czy można zatem stworzyć taki model niepełnosprawności, który integrowałaby jej wszystkie wymiary: cielesny, psychologiczny i społeczno-kulturowy?
Niewątpliwie tak. Jednak aby to uczynić, należy inaczej spojrzeć na istotę niepełnosprawności. Przede wszystkim należy przyjąć, że nie ma jakościowej różnicy
między ludźmi sprawnymi i niepełnosprawnymi, ponieważ każdy człowiek ma
jakieś uszkodzenia, jest narażony na ograniczenia i wraz z upływem lat będzie doświadczał spadku sprawności oraz częściej zapadał na różne choroby. Tym samym
podział na ludzi sprawnych i niepełnosprawnych jest nieuprawniony. Na przykład badania prowadzone w ramach Human Genom Project wykazały, że genom
każdego człowieka zawiera mutacje predestynujące do chorób pojawiających się
w okresie starości, takich jak nowotwory, choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne i inne. Ponadto każdy człowiek ma od czterech do pięciu genów
recesywnych, które mogą wywołać chorobę genetyczną u potomstwa, jeśli drugi
rodzic będzie nosicielem tych samych genów. Nie jest możliwe, aby ciało i umysł
człowieka zawsze funkcjonowały bez żadnych zakłóceń. Organizmy wszystkich
ludzi, przynajmniej w pewnych okresach życia, są narażone na różne dysfunkcje
i uszkodzenia. Niewątpliwie cierpienie i choroba są elementami naszej ludzkiej
kondycji, a śmierć przypisana do naszej egzystencji13.
Jeżeli uzna się, że choroby i fizyczne uszkodzenia są naturalnymi elementami egzystencji każdego człowieka, to nie trzeba posługiwać się normą statystyczną. Niestety, nadal tak w praktyce diagnostycznej, jak i świadomości społecznej
ta norma dominuje. Oceniając czyjąś sprawność, porównujemy ją ze sprawnością
innych ludzi w tym samym wieku i z tego samego środowiska. Oznacza to, że społeczeństwo samo produkuje tak zwaną normę, a następnie, używając swoich ocen,
wywiera nacisk, aby osoby „spoza normy” dostosowały się do niej samodzielnie
lub przy pomocy specjalistów. Zatem konsekwencją oceniania ludzi z punktu widzenia normy jest nie tylko dopasowywanie ich do niej, ale także segregowanie
13
Ta myśl znajduje bardzo trafne odzwierciedlenie w tytule i fabule filmu Krzysztofa Zanussiego Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową.
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i naznaczanie. Są to działania naruszające podmiotowość i godność człowieka.
Bowiem to „nie człowiek jest upośledzony czy opóźniony w taki czy inny sposób. On sam w istocie swojego człowieczeństwa jest nienaruszony; utrudniony jest
jego rozwój” (Obuchowska, 1984: 4–5). Niewątpliwie bardziej humanistyczna od
normy statystycznej jest norma funkcjonalna, która odnosi się do indywidualnych
możliwości konkretnego człowieka i pozbawiona jest zarówno funkcji nacisku, jak
i stygmatyzacji.
Jak słusznie zauważyła Irena Obuchowska, nie ma osób zawsze i pod każdym
względem niesprawnych, jak i sprawnych. Jest bowiem właściwością natury ludzkiej, że zakres i poziom sprawności u różnych ludzi są rozmaite i dzięki temu nasze
życie społeczne staje się bardziej różnorodne.
I jest też prawdą, że pomimo różnych niesprawności i ograniczeń ludzie potrafią przeżywać życie pożytecznie i z poczuciem sensu, realizując różne jego warianty. Istotne w życiu
ludzkim jest bowiem nie to, w co natura wyposażyła człowieka, ale to, co ze swoim – lepszym czy gorszym – wyposażeniem zrobi, co jest dla niego ważne, jakich dokona wyborów.
(Obuchowska, 1991: 10)

Zacytowane stanowisko, sformułowane niemal trzy dekady temu, pozostaje
nadal aktualne. Na przykład Elżbieta Zakrzewska-Manterys w tekście dotyczącym niepełnosprawności intelektualnej zawarła następujący pogląd: „upośledzenie umysłowe nie musi być traktowane jako brak czy dysfunkcja, lecz może być
– zgodnie z polityką różnorodności – traktowane jako równoprawny sposób bycia
człowiekiem, różny od sposobu manifestowania się człowieczeństwa wśród statystycznej większości obywateli, niemniej odznaczający się swoistą specyfiką i pięknem” (Zakrzewska-Manterys, 2015: 95).

Zakończenie
Odwołując się do koncepcji Thomasa Kuhna, można powiedzieć, że model medyczny był tradycyjnym paradygmatem niepełnosprawności, jednak z czasem, gdy
osoby niepełnosprawne zaczęły zauważać, że nie jest to odpowiedni sposób rozumienia ich funkcjonowania, nastąpiła zmiana paradygmatu14. Pojawił się społecz14
Zdaniem Thomasa Kuhna paradygmat to ogólnie akceptowany przez społeczność uczonych
system myślowy mieszczący w sobie: najogólniejsze założenia i modele pojęciowe, teorie i stwierdzone fakty, a także problemy, które stawia się w badaniach i typowe techniki, za pomocą których
problemy te się rozwiązuje. Paradygmat jest wypracowywany w toku wieloletnich, rzetelnych badań
i przyjmowany na zasadzie konsensusu (por. Kuhn, 2001).
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ny model niepełnosprawności, skuteczniejszy w wyjaśnianiu doświadczeń osób
niepełnosprawnych i identyfikowaniu przyczyn ich niekorzystnej sytuacji. Wydaje
się że nadszedł czas na kolejną zmianę. Należy jednak pamiętać, że przejście do
nowego paradygmatu nie oznacza odrzucenia poprzedniego. Wszak w fizyce zastąpienie mechaniki newtonowskiej einsteinowską teorią względności nie unieważniło poprzedniego podejścia, a jedynie pokazało jego ograniczenia. Pomimo
wskazanych w tym tekście niedostatków społecznego modelu niepełnosprawności
w mocy pozostają jego główne przesłania: że należy eliminować bariery społeczne
i fizyczne oraz działać na rzecz równouprawnienia, upełnomocnienia i samostanowienia osób niepełnosprawnych. Natomiast konieczna jest zmiana podejścia
do istoty niepełnosprawności. Zamiast toczyć jałowe spory, czy niepełnosprawność ma charakter medyczny, czy społeczny, należy dążyć do zbudowania takiego
modelu, który integrowałaby wszystkie jej wymiary: biologiczny, psychologiczny,
kulturowy, społeczny i polityczny. Przede wszystkim zaś należy przyjąć założenie,
że niepełnosprawność jest właściwością wszystkich ludzi, a nie tylko niektórych
z nich.
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first study presenting international community in a truly
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their country). The author enlists affirmative methodologies beginning with a hypothesis that the Hip-hop culture
is gaining popularity among adolescents in greater numbers. As a result of observations, interviews and survey
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the phenomenon from a historical, sociological, political,
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goszcz’s) and global scale. And finally, the author is describing a use of the aforesaid strategies through transfer
skills that are taught in the IB History and Social Studies
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The source of inspiration
The main aim of this investigation would be formulated in students’ flow that
originates from Hip-hop based Education and Pedagogy (abb. HHBE & HHPED;
Banks, 2015; Love, 2014; 2015) and is taken from the author’s Stylo Theory “do you
have thrills thinking on how Hip-hop industry is collecting bills?/ All ya need is
a beat to be labeled as a hit/ lyrics are recognized as long as they are memorized/
we won’t discuss tastes, but just a way genre braces/ producing famous Adidas laces/ that introduce open spaces/ for imagining its stars faces/ becoming unnatural
graces” (Janiec, 2018e). In other words, discussion on Hip-hop popularity will be
undertaken in order to provide a room for the learners’ education on challenges
they are facing while growing up these days. Their catalogue starts with self-acceptance through access to a homogeneous society up to understanding truth,
honesty, and lie in the International School of Bydgoszcz’s (ISOB’s) community set
in the city of Bydgoszcz, Kuyavian-Pomeranian voivodeship (Poland).
Moreover, practicing mnemonic techniques will be examined as a form of the
International Baccalaureate’s (IB) Approaches to Learning (ATL) transfer skills (IB,
2018) in acquiring English as a second language during History and Social Studies
classes. To add, operating Critical Pedagogy (Freire, 2005: 43–79; Shor, 1992: 129;
Tinson & McBride, 2013) will be analyzed as a tool for boosting learners to find
their identity, hobbies further a direction to express their personal and artistic self.
And lastly, treating all of the above as a self-motivational learners’ factor will
be advised to proceed at school and perhaps further in life.
The author has already ascertained that inspiration is a revelation defined by
a person or group of people, who is installing the insight’s source in any form.
Its process of growing up and someday transformation might change somebody’s
perception on a special matter that is momentous while listening to Tinie Tempah’s
and Eric Turner’s “Written in the Stars”1 hit. This must be the first documentation
of the Stylo theory. More paramount is an ability and keenness to discover any unknown land with assistance of your G10 learners during “Funtime Dance Show”2
event as well as the school’s Middle Years Program Personal Project (Belka, 2013:
14–15; Nowacka, 2013: 6–7; Ramirez-Sygutowska, 2013: 8).
Another proof is a fact that the Harvard’s University student Obasi Shaw, under an English lecturer Josh Bell’s supervision, from Stone Mountain, Georgia
The song from Tempah’s album entitled “Disc-overy” from 2010.
Miejski Dom Kultury on Marcinkowskiego Street no. 12–14 in Bydgoszcz organized its second edition on June 8, 2013.
1
2
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graduated from with honors after submitting a 10-track rap album entitled “Liminal Minds” (Obasi, 2018; Zatat, 2017). He was writing lyrics and beats performing
them at “open mic nights” (Zatat, 2017) on the school’s grounds and as a result
Obasi’s mother guided his son on the idea to use his creative expression on the academic level. The Harvard graduate student is rapping on one’s African American
identity from different views adopting Geoffrey Chaucer’s “The Cantenbury Tales”
scheme plus James Baldwin’s records on slavery and police’s brutality (Obasi, 2018;
Zatat, 2017).
This what actually has shaped the author’s source of inspiration starting the
growing up process and possible transformation was information on adding two
Hip-hop albums, namely Nas’ “Illmatic”3 and Kendrick Lamar’s “To Pimp a Butterfly,”4 to the Harvard’s library (Zatat, 2017).5 The reason was very clear for the university’s English lecturers, so their impact on a society and culture (Zatat, 2017).
As the follow up to the author’s inspiration, Lemar has won four Grammy awards
for the Best Rap Performance: “HUMBLE.”, the Best Rap Album: “DAMN.”6, the
Best Rap/Sung Performance: “LOYALTY.” feat. Rihanna and the Best Rap Song:
“HUMBLE.” plus Pulitzer’s prize all in one year, so 2018 (Coscarelli, 2018). On
one hand, it put to a test appropriateness of the Harvard’s decision by approving it.
On the other hand, it substantiates intentions of the Hip-hop representatives, who
are still fishing for an African American’s storytelling style with a message to the
society and modern-like package of music genres used in order to serve everything
on a plate.
The most momentous juncture in the Hip-hop culture is freestyle, similarly
in dancing and rapping. There is a chance to stumble upon the most far-reaching
news plus music, in the suitable style, thanks to the Hot 97 station7 since 1992.
During one of the broadcasted programs there led by DJ Funkmaster Flex The
Roots’ (Chang, 2005) legendary front man Black Thought demonstrated all his
views in 10 minutes long freestyle (Kreps, 2017). It helped a lot in moving back in
the past to “The Foundations” (the first episode of Wheeler’s documentary from
3
The album was released on April 19, 1994 by Colombia Records, so a division of Sony Music
Entertainment.
4
The album was released on March 16, 2005 by Aftermath/Interscope (Top Dawg Entertainment).
5
A Hip-hop producer 9th Wonder has already expanded the library’s catalogue on “The Miseducation of Lauryn Hill” plus A Tribe Called Quest’s “The Low End Theory”, see: http://library.harvard.edu/lauryn-hill-nas-kendrick-lamar-albums-entered-harvard-library.
6
The album was released on April 14, 2017 by Aftermath/Interscope (Top Dawg Entertainment).
7
The official website: http://www.hot97.com.
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2016) of the Hip-hop style with such mythical South Bronx live battles heroes
like DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa or Grandmaster Flash (Chang, 2005). The
author is ought to mention in a chronological order its way from “The Underground to the Mainstream” (after the second episode of Wheeler’s documentary,
2016; Chang, 2005) with the Sugarhill Gang and their Top 40 hit. The action has
not stopped there keeping in mind “The New Guard” (after the third episode of
Wheeler’s documentary, 2016) with Run-D.M.C., Def Jam or Rakim. Not forgetting about the one and only Public Enemy (Chang, 2005). “The Birth of Gangsta
Rap” (after the fourth episode of Wheeler’s documentary, 2016) results in a necessary fact to mention the West Coast deputies of Hip-hip like Ice-T and N.W.A.,
and more (Chang, 2005). To understand trends and pick up the speech you just
must have such a lesson. Working as a historian the author of this investigation is
prescribed to dig a little bit deeper acquiring knowledge from different sources of
information. His student, who pinpointed that
I have always wanted to learn or go through the history of how Hip-hop dancing began
and developed, which I never had the time to pursue, has already reflected his ambition in
a similar fashion. I also really wanted to get to know the story behind this style of dance,
because in order to be a real dancer, you must know and respect the history as well as being
good in doing it (…). (Ramirez-Sygutowska, 2013: 8)

What’s also essential, it is required to pinpoint the author’s great respect towards uplifting merit and historically-wise phenomenon that is standing behind
the aforesaid type of music further style of life that has been cultivated by many African American musicians first, and not only nowadays (Chang, 2005; Hill, 2009;
Wheeler, 2016).

The literature’s review
Wonderment for the HHPED and the HHBE has been intensified as a result of their
flexible application through academic Howard Gardner’s Multiple Intelligence Theory (Banks, 2015). The HHBE’s research on a group of urban as well as suburban
teachers, who are keen to equip students in knowledge on Hip-hop, is reflecting who,
why, where and how educators are constructive in that matter (Irby & Hall, 2013).
In some sort of a continuation of this study the authors are sharing their reflections
on “schooling” K-12 teachers (Irby et al., 2013). The ISOB school is fulfilling the
elementary education representatives wants and needs, namely Primary Years Programme (PYP) students, organizing an extracurricular classes on dancing Hip-hop.
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Moreover, younger and older students are using 30 min. lunch breaks as a time to
dance taking the school’s floor thanks to our principal’s initiative, she is dee-jaying,
that parents also support. In this sense to a higher degree rousing is Bettina L. Love’s
(2015) article on the Hip-hop culture and its influence on early childhood plus elementary education. In many books and articles urban education system is introduced as environment where a given scholarly ground correlate with the Hip-hop
values’ utilization with a great emphasis on “becoming” from student’s and teacher’s
outlook (Emdin, 2017). To add, its application might be seen as a natural factor there
as a result of youth’s attraction to the aforesaid customs and information that the
culture is “taking the throne” (Boykins, 2017; Lynch, 2018). On the other hand, there
is still a question of international-mindedness to be introduced from hands-on access in the subject matter. Moreover, through what medium it may be attainable for
multicultural community, which is living in a homogenous society, to integrate with
using the HHBE plus HHPED strategies.
‘Rapping’, ‘b-boying’, ‘dee-jaying’ and ‘graffiti’ are elucidated as the four developmental pillars in and within class’ setting (Emdin, 2013a). Moreover,
Jay-Z (Chang, 2005) said once that rap is poetry and as a result its operation as
another educational strategy is astonishing. We only need to take into consideration the Northeastern USA experience on that occasion (Hall, 2016). The HHPED
might be adopted in teaching politics and identity (Hill, 2009a), and literature
through ethnographic writing (Hill, 2006), plus storytelling (Hill, 2009b).
What’s more, cautiousness in dealing with Hip-hop is advised, especially if it
comes to Social Studies (Kumar, 2017). Whereas, we do have a positive study from
Atlanta, Georgia testing the culture as well as teaching strategies on topics, like society, politics, justice and race, etc. (Love, 2012). To add, another forward-looking
example of the Hip-hop values used in Social Studies classes was taken from Chicago, where students were dealing with social injustice (Stovall, 2013). Geoff Harkness (2012) used a rhetorical figure of “authenticity” while deciphering a question
of insiders’ and outsiders’ relationships in Chicago’s Hip-hop underground setting.
A reader needs to be informed on history of segregation in the city’s suburbs in
order to perceive its signification (Pulido, 2009; Wood, 2013). That’s why studies
on a way in which young Black males are treated at schools (Love, 2014a) and
urban youth, who fight successfully with stereotypes through storyboarding and
moviemaking are so far-reaching (Love, 2014b).
In terms of dealing with strategies of teaching and learning we are up to add
the “Folkbildning” from the Scandinavian countries that is making the Hip-hop
sophistication recognizable also in the national education system (Söderman,
2011).

30

Jerzy Janiec

If it comes to Hip-hop pedagogies, the Pedagogy of the Oppressed is a basis for
the HHBE that is using socio-politically-wise ambience as a trigger for further
proceedings (Freire, 2005; Shor, 1992). A very similar approach we can find in the
Critical Pedagogy and Radical Education that both are presenting characteristics of
the Radical Teacher (Tinson & McBride, 2013). The Reality Pedagogy’s five backbones that may work as a methodological science teacher’s support are as follows
(Emdin, 2013b):
a) cogenarative dialogues;
b) co-teaching;
c) cosmopolitanism;
d) context incorporation;
e) content development with its continuation and extension (Emdin et al.,
2016).8
The Hip-hop’s self-aesthetics plus kinetic consumption (Kline, 2007) including justice-oriented culture and the Hip-hop’s autonomy and distance aesthetics
allow students’ identification of positive and negative practices (Petchauer, 2013),
similarly working on a self-determination (Love, 2016). We are ought to find content in undeniably valuable aesthetics of the Hip-hop culture (Petchauer, 2015)
taking into consideration the Culturally Responsive Pedagogy through its historical
context further its future (Petchauer, 2017). In the Historically Black College and
University (HBCU), also thanks to “HipHop2020” project, the Hip-Hop Leadership
Pedagogy was popularized and recommended (Wilson, 2013). The culture’s influence on a higher education and its students was a topic of discussion (Petchauer,
2012) with extension on the professional rappers, who have been offering courses
for adolescents (Seidel, 2011).
Joan F. Smutny and S.E. von Fremd (2004: xii–xiv) derive a word curriculum
from Latin that means, “to run” asking teachers to treat learning as a journey.
They produce five steps in order to be prepared for a long trip. Firstly, teachers are
ought to know their children. Secondly, to decide on their destination, then there
is a need to provide a proof that the destination was reached. In step four we can
plan a journey with a final fifth step is upcoming reassessment plus adjustments
(Smutny & Fremd 2004). This definition of differentiation may open the doors
for the HHBE and HHPED. Both have not been demonstrated as a helpful tool in
teaching History and Social Studies in English as the second language for a majority of international community yet.
8
Acronym STEM that stands for science, technology, engineering and mathematics with the
Hip-hop’s socio-emotional guidance provided for learners.
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The Hip-hop might be seen as a style of life when we will take into account
mnemonics techniques very helpful in programs dealing with dementia that are
improving people’s lives (Noble et al., 2016). Moreover, we can mention the assessment of a school-based stroke literacy program, entitled the “Hip-hop Stroke”,
with a strong suggestion to inform school children aged 9 to 12 years on the matter, who may be helpful in sharing knowledge with their parents in a high risk minority communities (Williams et al., 2012a) plus its program evaluation (Williams
et al., 2012b). There is a necessity to introduce very beneficial and in the same time
productive curriculum with the F.A.S.T. mnemonic acronym that refers to stroke
symptoms and desirable reaction: “Facial droop, Arm weakness, Speech disturbance, Time to call 911” (Williams & Noble, 2008) that actually works very well.
Lastly, Hip-hop may be correlated with calorie label interventionism, thanks
to which a food purchase done by children is constantly improving (Williams et
al., 2016).

Methods
Data
A routine of collecting data on the Hip-hop was inaugurated through all of the
convenient media, so computers through internet connection with an access to
social media, TVs, newspapers, magazines, journals and radio stations since very
late 1990’s and at the beginning of the 21st century. The first examinations and following them some conclusions suggested that an extensive amount of adolescents
could have been affected by the aforementioned cultivation.
Survey
A hypothesis bestowed in such manner demanded being double-checked on the
ISOB ground thanks to a survey entitled “Hip-hop: Pick up the majority’s Speech”
(Janiec, 2018f). It was shared among 54 participants in total, what is shown in table 1.
Table 1. The ISOB’s Community Participants’ detailed Characteristics
Participant

Group age

Status

IB Program

Nationality

6

12–13

Grade 6 students

Middle Years

Hungarian, French, Polish

9

13–14

Grade 7 students

Middle Years

Greek, Spanish, Polish

6

15

Grade 8 students

Middle Years

Greek, Spanish, Dutch, Polish

4

15–17

Grade 9 students

Middle Years

Indian, Polish
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3

17

Grade 10 students

Middle Years

French, Polish

5

18

Grade 11 students

Diploma

German, Polish

7
(including
2 graduates)

18–21

Grade 12 students

Diploma

Greek, Turkish, Italian, Spanish,
Polish

14

Above 20
years old

Parents

Both

British, Spanish, Polish

Source: the author

Observations and interviews
Moreover, on the basis of experiencing the genre including long-term observations and interviews it was attainable to make this research. Its outcomes prove
that in Bydgoszcz students are attending the Hip-hop dance classes in the following local institutions:
a) Adelante. Dance Studio9;
b) Bailamos Dance Studio: Robert Linowski, Carolina Linowska10;
c) Dance Academy. Dance Studio. Agata Szybiak-Loukini, Radosław Gołata11;
d) Dance Creation Studio. Neumann B. M.12;
e) Dance Factory – Dance Studio13;
f) Dance School “Bohema”14;
g) Up2Excellence – Dance Studio Bydgoszcz15
What’s more, the city’s Hip-hop scene is still conquering no man’s lands socially by introducing new lyrics as well as beats, EPs and full-length albums. It is
almost impossible to mention all of the crews including individual artists from the
aforesaid place. The listeners emphasize a great admiration towards Bydgoszcz’s
Azja, Bejot PROD, Bisz, Chio EMB, Daras, Dj Jeżu, Dwie Strony Medalu, ESZ.E,
Grande, Haker, KESZ, Merol, Oer (B.O.K.), Olszak, Osa WL, OZI, Pafarazzi, PARTYZANT, Person Sativa Skład, Szula WL, Śpioł, Tata Kres, TEGONIEZNOSISZ,
Trach, WMW, WPL Ekipa and Wujas for their artistic achievements.

Adelante. Studio tańca. The official website: http://www.u2e.pl.
The official website: http://bailamos.pl.
11
Studio Tańca Dance Academy Agata Szybiak-Loukini, Radosław Gołata. The official website:
http://taniec-bydgoszcz.pl.
12
Studio Kreacji Tańca. Nauka tańca. Neumann B. M. The official website: http://studiokreacjitanca.pl.
13
Fabryka Tańca – Studio Tańca. The official website: http://www.fabrykatanca.com.
14
Szkoła Tańca “Bohema”. The official website: http://www.szkolabohema.pl.
15
Up2Excellence Studio Tańca Bydgoszcz. The official website: http://www.u2e.pl.
9

10
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To add, in the interest of admins, who are running a webpage entitled the city
of Bydgoszcz Rap,16 is a fact to provide the latest news in our area of interest, for
instance Bydgoszcz’s Freestyle Battle (BBF), music production workshops for free,
the latest albums’ listening parties, etc. A few of them one could have matched with
bouts literally taken from New York’s Hip-hop venues like described by Chang
(2005).
HHBE & PED methodologies
The information was associated with methodologies that were used, so the HHBE
strategy (Banks, 2015: 243) in order to produce rhymes and songs simultaneously
by students and teachers in the classroom. The author decided to share his works
prepared in the “GarageBand” software for Macintosh devices to produce concept-based curriculum dependent on the historical apparatus. The HHPED strategy (Banks, 2015: 243) was helpful in discussing mainly historical as well as linguistic aspect of the culture in the classroom.

Results
Survey
Literally, the survey, prepared via Smart Survey website, was addressed to everybody, who had interest in sharing assumptions on the Hip-hop culture at least to
some extent momentous in his or her life. Its differentiation determined by the age
is shown in table 2.
Table 2. Age group analysis
1. What is your age group?
Options
Response PercentResponse Total
1 13 or below
27.78
15
7.41
4
2 14–15
3 16–17
22.22
12
4 18–19
1.85
1
1.85
1
5 20
6 Above 20
38.89
21
Answered
54
Analysis Mean: 3.59 Std. Deviation: 2.1 Satisfaction Rate: 51.85
Variance: 4.43 Std. Error:
0.29
0
Skipped
Source: Janiec, 2018f
Source: Janiec, 2018f

Deciphering results from the table 3 we are assured by participants that our subject of
Rap. The official
website: https://bydgoskirap.wordpress.com.
interest is Bydgoski
seen predominantly
positively
as a dance, rhymes and beats subculture. For some of
16

them, chiefly the ISOB’s students, it is a style of life. On the other hand, in order to balance
affirmative perspective the same amount of contributors replied that Hip-hop is correlated
with “gangsta” or that they have not ever found this subject as something entertaining.

2 14–15
53 20
16–17
64 Above
18–19 20
Analysis
5 20 Mean: 3.59 Std. Deviation: 2.1 Satisfaction Rate: 51.85
Variance:
4.43 Std. Error:
0.29
6 Above
20
Source:
Janiec,
2018f
Analysis Mean: 3.59 Std. Deviation: 2.1 Satisfaction Rate: 51.85
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0.29

7.41
1.85
22.22
38.89
1.85
Answered
1.85
Skipped
38.89
Answered
Skipped

4
1
12
211
541
0
21
54
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with
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have
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them,
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ISOB’sthat
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it isisa correlated
style of life.
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the other or
hand,
order
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withever
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that
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have
not
ever
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as
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this subject
something
affirmative
perspective
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same
amount entertaining.
of contributors replied that Hip-hop is correlated
with “gangsta” or that they have not ever found this subject as something entertaining.

Table 3. Hip-hop culture description Table 3. Hip-hop culture description

2. Hip-hop is for me…
Table 3. Hip-hop culture description
Options
Response PercentResponse Total
1 Style of life
29.63
16
2. Hip-hop is for me…
2 Dance / rhymes and beats Options
/ subculture
77.78
42 Total
Response PercentResponse
31 Unquestionably
"gangsta"
24.07
13
Style of life
29.63
16
42 Something
I don't
like
/ don't
find interesting
24.07
13
Dance / rhymes
and
beats
/ subculture
77.78
42
Answered
54
Analysis
Mean: 3.54
Std. Deviation:1.97 Satisfaction Rate: 66.05
3 Unquestionably
"gangsta"
24.07
13
Variance:3.87
Std./ don't
Error:find interesting
0.27
Skipped
0
4 Something
I don't like
24.07
13
Source:
Janiec,
2018f
Answered
54
Analysis Mean: 3.54 Std. Deviation:1.97 Satisfaction Rate: 66.05
Source: Janiec, 2018f

Variance:3.87
Std. correspond
Error:
0.27with each other. On account
Skipped
Another
two tables
of frequency of0 listening
Source: Janiec, 2018f
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Another two
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On On
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Hip-hop
music (table
4),able
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an emergency
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thankstotothewhich
participants
will be
to the genre
(table 5).
We can
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will
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assume that even in the international community there is extremely large likelihood that youth
media,
thanks
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which
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will
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able
to
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to
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genre
(table
5).
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the genre (table 5). We can assume that even in the international community there can
may be interested in the lifestyle, which is answering on their wants and needs on the grounds
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that evenlarge
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international
is extremely
likelihood
that youth
is extremely
thatcommunity
youth maythere
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in large
the lifestyle,
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process
as
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of
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Table
4. Frequency
thewell
Hip-hop
3. How often do you listen to Hip-hop?
Table 4.
Frequency of listening to the Hip-hop
musicPercentResponse Total
Options
Response
Table 4. Frequency of listening to the
Hip-hop music
1 Occasionally
24
3. How often do you listen to Hip-hop? 44.44
2 From time to time
12.96
7 Total
Options
Response
PercentResponse
31 Often
14.81
8
Occasionally
44.44
24
42 Every
day
27.78
15
From time to time
12.96
7
Answered
548
Analysis
3 OftenMean: 2.26 Std. Deviation: 1.28 Satisfaction Rate: 41.98
14.81
Variance:
1.64 Std. Error:
0.17
Skipped
0
4 Every
day
27.78
15
Source:
Janiec,Mean:
2018f 2.26 Std. Deviation: 1.28 Satisfaction Rate: 41.98
Answered
54
Analysis
Source: Janiec, 2018f

Variance: 1.64 Std. Error:
0.17
Table 5. Available platforms to listen to the Hip-hop music
Source: Janiec, 2018f
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0

Table 6 is encouraging a reader to emphasise a process of benchmarking
certain time span by teenagers, their parents as well as teachers in a form of the
ͻ
Hip-hop so-called benefactors (patrons). Foundations for that are set not only in
the options that were picked by the participants, but exclusively on precisely 28 ͻ
long-lasting plus individual specifications. These blueprints serve as a basis for the
author’s History and Social Studies HHBE & HHPED curriculum.

Table 5. Available platforms to listen to the Hip-hop music

Options
Response PercentResponse Total
Thanks to music services: iTunes, Spotify, Deezer,
52.83
28
etc.
2 I have a very rich "library" on my device
20.75
11
3 Radio, TV, etc.
37.74
20
4 Other
35.85
19
Transferring
differentiation & integration through picking up students’Answered
speech
53
Analysis Mean: 3.51 Std. Deviation: 2 Satisfaction Rate: 67.92
Variance: 3.98 Std. Error:
0.27
Skipped
1
Source: Janiec, 2018f Table 5. Available platforms to listen to the Hip-hop music
1
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4. Where do you usually listen to Hip-hop?
Options
Response PercentResponse Total
Table 6 is encouraging a reader to emphasise a process of benchmarking certain time
Thanks to music services: iTunes, Spotify, Deezer,
1
52.83
28
etc.by teenagers, their parents as well as teachers in a form of the Hip-hop so-called
span
2 I have a very rich "library" on my device
20.75
11
benefactors
(patrons).
Foundations for that are set not only in the options
by
3 Radio, TV,
etc.
37.74 that were picked
20
4
Other
35.85
19
the participants, but exclusively on precisely 28 long-lasting plus individual specifications.
Answered
53
Analysis Mean: 3.51 Std. Deviation: 2 Satisfaction Rate: 67.92
These blueprints
serve
a basis0.27
for the author’s History and
Social Studies HHBE
&
Variance: 3.98
Std.as
Error:
Skipped
1
Source: Janiec, 2018f
Source:
Janiec,
2018f
HHPED
curriculum.

Table
is encouraging
Table
6. The6Hip-hop
eras

Tableto6.emphasise
The Hip-hop
a reader
a eras
process of benchmarking certain time

5. What
is youras
favourite
Hip-Hop
span by teenagers, their parents
as well
teachers
in aera?
form of the Hip-hop so-called
Options

Response Percent Response Total

1 Old School
Hip-Hop
(1970’s up to early
9.43 that were picked
5
benefactors
(patrons).
Foundations
for 80’s)
that are set not only in the options
by
2 The Notorious B.I.G.'s Era

1.89

1

4 Kendrick Lemar’s Era

0.00

0

7.55
3.77
52.83
Answered
Skipped

4
2
28
53
1

3 Eminem's Era
is inexclusively
the making on precisely 28 long-lasting plus 18.87
10
the participants,
but
individual specifications.
Jay-Z's Era serve as a basis for the author’s History and Social
5.66
3
These5 blueprints
Studies HHBE
&
6 Drake's Era

HHPED
curriculum.
7 Kanye
West is the best

8 Other (please specify):
Analysis Mean: 5.92 Std. Deviation: 2.56Satisfaction Rate:70.35
6.56 Std. Error:
0.35
Table 6. The Variance:
Hip-hop eras
Other (please, specify): (28)
5. What is your favourite Hip-Hop era?
29/01/18 8:43PM
1
I listen to many erasResponse Percent Response Total
Options

1 Old School
9.43
5
29/01/18Hip-Hop
8:46PM (1970’s up to early 80’s)
2 Notorious B.I.G.'s Era
I listen to many eras
2 The
1.89
1
3 Eminem's
Era9:04PM
is in the making
18.87
10
29/01/18
st
3
Polish Rap/Hip-Hop (21 century)
4 Kendrick Lemar’s Era
0.00
0
29/01/18
5 Jay-Z's
Era 9:56PM
5.66
3
4
A lot of rappers
6 Drake's Era
7.55
4
29/01/18
10:17PM
7 Kanye
West is
the best Wu-Tang Clan and N.W.A. as well as the current era with artist
3.77like Kendrick Lemar,
2
5
6lack and G-Eazy
8 Other (please specify):
52.83
28
30/01/18 5:39AM
Answered
53
Analysis
6 Mean: 5.92 Std. Deviation: 2.56Satisfaction Rate:70.35
I don't have any
Variance: 6.56 Std. Error:
0.35
Skipped
1
30/01/18 6:58AM
Other (please, specify):
7
Big(28)
Sean
29/01/18 8:43PM
30/01/18 6:05PM
1
I listen to many eras
8

2
3
4

None of the above

29/01/18
8:46PM
30/01/18
6:27PM
9

29/01/18 9:04PM
29/01/18
9:56PM
30/01/18
6:49PM
10

to many
erasas dance look like now.
I don’t know them, butI Ilisten
like how
hip-hop
5. What is your
favourite
Hip-Hop(21
era?
st
Polish
Rap/Hip-Hop
century)
Options
Response Percent Response Total
era
A Today’s
lot of rappers

ͳͲ

31/01/18
7:38AMWu-Tang Clan and N.W.A. as well as the current era with artist like Kendrick Lemar,
29/01/18
10:17PM
11
A2M
6lack and G-Eazy
31/01/18
7:38AM
30/01/18
5:39AM
6 12
I don'tA2M
have any

5

7
8
9

31/01/18 7:39AM

13
30/01/18
6:58AM

31/01/18 7:40AM

14
30/01/18
6:05PM

31/01/18 7:48AM

15
30/01/18
6:27PM
16
17

31/01/18 7:48AM
31/01/18 7:48AM

A2M

Big Sean
A2M

None of the above
A2M

I don’t know them, but I like how hip-hop as dance look like now.
A2M
A2M

ͳͲ

10
11
12

30/01/18 6:49PM
31/01/18 7:38AM
31/01/18 7:38AM

36 31/01/18 7:39AM
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

31/01/18 7:40AM
31/01/18 7:48AM
31/01/18 7:48AM
31/01/18 7:48AM
31/01/18 7:48AM
31/01/18 7:49AM
31/01/18 8:51AM
31/01/18 12:51PM
31/01/18 7:46PM
01/02/18 9:21AM
02/02/18 8:31AM
02/02/18 10:40AM
02/02/18 10:40AM
06/02/18 5:47AM
06/02/18 5:33PM

Today’s era
A2M
A2M
A2M
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A2M
A2M
A2M
A2M
A2M
A2M
Migos, Future,
Cardi B.
I am really interested. But sometımes inevitable listen on the TV or radio etc.
Post Malone
Late 80’s and early 90’s
New school and old school in Polish and English/ American rap
New school and old school in Polish and English/ American rap
Fort Minor Era
I do not have any favourites.

Source: Janiec, 2018f
Source: Janiec, 2018f
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international community where we do have one main language of instruction.
One of the first topics to confer in a foreign group of teenagers, under a headͳͳ
er “cultural differences”, is language and meanings of one word in another spoken
system of terms. Our learners are spending a tremendous time together laughing,
deliberating and sometimes even arguing. And, so another time they are referring to
their hobbies including listening to music expanding this speech on favorite genres
as well as bands or crews. In essence, this is how the Hip-hop culture works likewise.
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In order to achieve motivation, differentiation and integration in the educational process we can use our knowledge, for instance on Australian representatives, for instance Sampa the Great, MANU CROOKS, Triple One; British:
Dizzee, Stormzy, IAMDDB; Canadian: Drake, Moka Only, Classified; Chinese:
Soft Lipa, MC Jin, J.Sheon; Czech: MAAT, Logic, ATMO; Estonian: Metsakutsu,
5LOOPS, PK; Finnish: Twwth, View, Ruger Hauer; French: NTM, MC Solaar,
IAM; German: Nimo, Marteri, Haftbefehl; Indian: MC Prabh Deep, Mumbai’s
Finest, Dee MC; Greek: TXC, Zontani Nekri, Kings; Japanese: Anarchy, C.O.S.A.,
KANDYTOWN; Lithuanian: G&G Sindikatas, Karu, Domas; New Zealander:
Savage, Scribe, Che Fu; Norwegian: Arif, Kaveh, Conz; Portuguese: Sam the Kid,
Boss AC, Dealema; Slovakian: H16, Vec, Kontrafakt; Slovenian: N’toko, Samo
Boris, Tekochee Kru; Spanish: El Club de los Poetas Violentos, Mala Rodriguez,
C Tangana; Turkish: Sagopa Kajmer, Ceza, Norm Ender and Polish: O.S.T.R.,
Eldo, Kaliber 44, and others.
HHPED
In the interdisciplinary unit entitled “Slavery”, with a Key Concept: “Change” (definition in: Hirsh & Triller 2014) and Global Context: “Orientation in Space and
Time”, students explore a question of colonization that led to slavery being seen
differently by its eyewitnesses because of the offbeat time and space. What’s the
most telling; human beings will always find a way to express themselves artistically,
even while facing a danger. And, so G9 learners examine and determine up-tothe-minute culture and its merchandise, namely the Hip-hop lyrics, as the three
aforesaid strategies example, from the last 20 years, where their writers have been
educating audience on the slavery, inequality, racism, social injustice literally as
well as figuratively.
The teacher begins in-class discussion asking Socratic questions on standpoints and mindsets considering the Hip-hop culture in the 21st century further
on a poetic proof also rationale behind words on the matter. Then in the author’s of
this paper frame “Rhymes serve as the Primary Sources these days”, aiming attention at the IB ATL transfer skill (IB, 2018), the learners are asked to read through
given pieces of lyrics naming issues that are caused by the slavery, inequality as
well as racism. In the second point they identify the author’s feelings and emotions
that might have stood behind each line detecting whether a reader is dealing with
a historical innuendo to the times of colonization and slavery, personal experience
or family’s history. In the reference to the sources’ origins and purposes students
are ought to enlist their values and limitations. A selection of songs was made after
Cara Shillenn’s classes (2014) from the University of Maryland College Park:
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– Source A: Pusha T feat. The Dream “40 Acres” from album “My Name
is My Name” (2013)17. Songwriters: Terius Nash and others. The Dream’s
call: “Trouble world, trouble child / Trouble times destroyed my smile / No
change of heart, no change of mind / You can take what’s yours but you gon’
leave what’s mine / I’d rather die, than go home / I’d rather die, than go home
/ And I ain’t leaving without my 40 acres…”. The Pusha T’s response: “I need
all mine, reparations / We growin’ poppy seeds on my 40 acres.”
– Source B: Nas “N.I.*.*.E.R. (The Slave and the Master)” from the untitled
album by Def Jam Recordings, 200818: “We are the slave and the master /
what you lookin’ for? You the question and the answer” (…) “we trust no
black leaders / use the stove to heat us / powdered eggs and government
cheeses (…) Schools with outdated books, we are the forgotten / Summers,
coolin’ off by the fire hydrant / Yeah, I’m from the ghetto.”
– Source C: Black Star “Thieves in the Night” from the album “Mos Def &
Talib Kweli Are Black Star” (1998)19. Talib Kweli’s words: “The wounds of
slaves in cotton fields that never heal, what’s the deal (…) / caught up, in
conversations of our personal worth / brought up, through endangered species status on the planet Earth” (…) “that’s why, we are subjected to the will
of the oppressive / not free, we only licensed, not live, we just exciting / cause
the captors own the masters to what we writing.”
– Source D: Kendrick Lamar “Vanity Slaves” from the EP “The Kendrick
Lamar” (2009)20: “My cousin from the South said he just bought him
a house / that lives around his neck like a white collar / so why fast forward? Then I’ll rewind, a time / machine can help me double back to slavery times / picking cotton from a field that a white man own / the blacker
you are, farther you’re from the white man’s home / (…) my cousin from
the South, slavery start in the South and I bet ya / he overcompensates for
the life of his ancestors.”
HHBE
Additional model of the IB ATL transfer skill, in the HHBE prevailing taste using
the aforesaid strategies, is to make generalizations while rephrasing a text from its
author’s personal approach, who was a slave. Further comparing and contrasting it
17
18
19
20

Check: https://open.spotify.com/track/2B6NMtdXWY2W76tZulV3v4.
Check: https://open.spotify.com/track/2k1EyoBJz7R65davb8zZ9W.
Check: https://open.spotify.com/track/7prM6PuZ5psmHNKhpznKbP.
Check: https://open.spotify.com/track/72uNhnLDiUV8TAJWDuSMbX.
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with other writers’ excerpts from a similar time frame. That’s the reason why there
is an urgency to introduce primary sources in a form of narratives from the 19th
century. This is also a suggestion for students to use mnemonic techniques in order
to remember what was all the text about.
The G9 learners used John Jacob’s (1861) passage
to be a man, and not to be a man – a father without authority – a husband and no protector – is the darkest of fates. Such was the condition of my father, and such is the condition
of every slave throughout the United States: he owns nothing, he can claim nothing. His
wife is not his; his children are not his; they can be taken from him and sold at any minute,
as far away from each other as the human flesh-monger may see fit to carry them. Slaves are
recognized as property by the law and can own nothing except by the consent of their masters. A slave’s wife or daughter may be insulted before his eyes with impunity. He himself
may be called on to torture them, and dare not refuse. To raise his hand in their defense is
death by the law. He must bear all things and resist nothing. If he leaves his master’s premises at any time without a written permit, he is liable to be flogged.

Students adopted the aforesaid capacity in a very well manner by Dilpreet (G9):
John Jacobs/ to be a father/ a helpless husband rather/ having nothing at all/ from family to
something small/ watching family get hurt/ and be nothing more than dirt/ this was the life
of John Jacobs/ as we read from the text above;
To be a man / or not to be a man / a man who had no authority – a father / he was born
by his mother / condition of a parent / they are nice I can’t say that they aren’t / they were
calling us slaves / so, we are not going to make graves / now we are on the biggest wave / we
had enough power to feel safe
Chorus: His wife is not his / his kids are not his / they are going to be taken / and sold for some
kraken

By Konrad (G9):
Property of law is not his he can pray and he can squeeze / there is no way to leave his
master/ even if he is going to kill him with a blaster/ he is able to be flogged/ but not even
to be dogged”

The author of this paper decided to introduce, implement as well as use practically all of the already mentioned pillars of Hip-hop during History and Social
Studies in the ISOB. Coming back to the transfer skills a teacher is changing a setup, so learners are able to exploit their prior knowledge. What’s more, they are
asked to evaluate the author’s way of reasoning not forgetting on utilizing poetry while practicing making generalizations, shifting perspectives or judging. The
learners’ represents, rephrases and rewords a given matter in a form of lyrics, essay
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or graffiti made in the online Graffiti Creator. The Original. They are also taught
self-assessment, plus self-adjustment while building their self-esteem.
Thanks to the “Accessibility” curriculum-based course they are making an
interdisciplinary research on real-life questions that are based also on the issues
adolescents are facing these days. For sure, a minority of these is enlisted in the
concept-based classification through the Hip-hop/rap songs, see table 7.
Table 7. The author’s concept-based classification of the Hip-hop/rap songs and issues students are
facing these days. Meanings and interpretations after Shea Serrano (2015)
“Accessibility” HHBE’s & HHPED’s Example
Accessibility

Change [Novo]

Trust & Honesty

Lies [Hoodoo]

Kendrick Lamar
[2017]: “DNA.”

Jay-Z (feat. Gloria Cart- Obasi [2017]:
er) [2017]: “Smile”
“Beast”

Lil Uzi Vert [2017]:
“Xo Tour Llif3”

Kendrick Lamar
[2015]:
“i”

Kendrick Lamar
[2017]:
“FEEL.”

Obasi [2017]:
“Pilgrims” (Editor’s
Note)

Obasi [2017]:
“Between the Lines”

Kendrick Lamar
[2011]:
“F*** Your Ethnicity”

Obasi [2017]:
“Declaration of Independece”

Kendrick Lamar
[2011]:
“Ronald Reagan Era”

Obasi [2017]:
“Glorify”

Jay-Z: “Takeover” vs
Nas: “Ether” [2001]

Travis Scott [2017]:
“Butterfly Effect”

Rick Ross [2006]:
“Hustlin’”

Rap-O-Matic [2012]:
“Lies, Lies”

Nas [1994]:
“N.Y. State of Mind”

Kanye West (feat.)
Jamie Fox [2005]:
“Gold Digger”

Tupac [1996]:
“I ain’t Mad at Cha”

Eminem [2010]:
“25 to Life”

Get Boys [1991]:
“Mind Playing Tricks
on Me”

The Notorious B.I.G.
[1994]: “Juicy”

Tupac [1995]:
“Dear Mama”

Eminem (feat. Rihanna) [2010]: “Love the
way you lie”

Public Enemy [1990]:
“Fight the Power”

Kurtis Blow [1980]:
“The Breaks”

Whodini [1984]:
“Friends”

Drake [2007]:
“Tell me Lies”

Source: the author

“Accessus” (Janiec, 2018a) from Latin an access because we all would like to
belong to a given group, society, nation and country. Human beings are opening
up to certain individuals and groups they can trust knowing that from the other side they can expect honesty as well as support. The aforementioned access is
sometimes blocked as a result of historical, racial-ethnical, social, economic and
cultural-religious-based differences. Knowing and understanding them is the key
factor to proceed.
“Novo” (Janiec, 2018b) from Latin a change because we are all going on through
better or worse alterations in our lives starting with growing up process that is not
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justifiable comfortably among youth. The most important thing is to answer to
them in an adequate manner in order not to lose anything from our self-esteem.
“Mr. Trust & Mrs. Honesty” (Janiec, 2018c) because we all need to have a person next to who and place, where we can be ourselves.
A word “Hoodoo” (Janiec, 2018d) derives from the West African traditional
root working that was spread in America during the transatlantic slave trade between 16th and 19th century (Achebe, 1958; Hazzard-Donald, 2013; Harris, 2002;
Hurston, 2008; Ogumefu, 200721). A person, who was a practitioner of this spiritually driven practices in secrecy, was called a “Worker”, that’s why the author used
a nickname “MC Odd Worker”. The practices were mainly undertaken to recover
people’s lives. The main insistence is put on the lies and a time to deal with them
that should be treated as the healing process.

Discussion
The aforesaid methods and results of observations, interviews and in the last step
survey establish a fact that plurality of juvenile plus adolescents between 12 and
20 years old is getting a handle on the Hip-hop culture in the international ISOB
setting. Remembering about the homogeneous society and outsider effect. It is
happening as an effect brought about by urgency to relate their feelings during
maturing to lyrics written by their favourite rappers. What’s more, some of the
school’s teachers and students’ parents treat this art more as entertainment.
The emergence of the HHBE and HHPED differentiation strategies at the
international school gave students a confidence in discussing historical venues
launching in-depth analysis of such matters like a slavery, racism, discrimination,
bullying, rejection, etc. Actually, learners felt that teachers heard them. To add,
they can memorise dates and figures using mnemonic techniques learning English
as their second language likewise.
Moreover, on the ground of the aforesaid methodologies a process of integration improved mostly thanks to small chitchats, debates, in class discussions on
one’s impressions in the given matter. It is also probable for growing ups to look for
at least one more person, who thinks the same way as I do.
A majority of African American literature has been already consulted with the expert in the
field Mrs. Małgorzata Chrzan, PhD. (Assistant Professor at the Linguistics-Technical University in
Świecie and English Literature in the Middle Years Program and Diploma Program teacher at the
ISOB), in order to use it during History and Social Studies classes likewise.
21
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On the other hand, there is still a room to improve the survey by adding or
changing suggested options to choose from. Definitely, a number of participants
may affect the whole study. And, so the concept-based curriculum with activities plus the IB transfer skills may differ being dependent on the educational
environment.
And lastly, the given investigation may work as the extension to the already
mentioned studies (Irby & Hall, 2013; Irby et al., 2013).

Conclusion
In essence, in some way a self-motivation among a younger generation at school
would be achievable with guidance on personalization of teaching-learning process. Sometimes it is done automatically by the students, who are choosing this
what interests them, the most. As the case of this article may be that the Hip-hop
culture will be taken into account as another strategy to differentiate and integrate
classmates with an extension to ambitiously teaching our learners the transfer skill
in and within school classes.
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The article discusses the programme of special education
and its range of sub-fields. The introductory section summarises reflections on the origin of the field, philosophy
and its formation, aims and target groups, paradigm shift
and introduction of new methods and forms of pedagogical work in special education. The second part presents
a new course Resocialisation and Prison Education in special education, which is one of the specialisations, pillars
or schools of special education.

Special education is a fully developed and socially important field, which is primarily rooted in education. Until now, it has been considered a pedagogical field with
overlaps into biomedicine, psychology, sociology and other areas of science. As
the field developed, its paradigms, target group, methods, techniques and forms of
work have also changed. Our first special educators, in their original publications,
such as the founder of the field Sovák (1983), then Kábele (1993), Jesenský (2000)
and Vašek (2005), pointed out that before the establishment of special education,
pupils with special educational needs were educated, in today’s educational terminology, as part of the educational mainstream, i.e. together with non-special-needs
students. At that time, it was primarily a matter of education and upbringing. With
* ORCID https://orcid.org/0000-0002-7174-3704.
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the growing development of pedagogical and psychological sciences, forms and
methods of education began to be sought for pupils who differed in some way
or exhibited differences. They could have differentness in health, which includes
sensory disabilities, various forms of somatic diseases, and in a wide range of social areas. The difference in the broad sense could also lead to the failure of these
pupils at school, to their exclusion, for example, in the back of the classroom, or
misunderstanding and miscomprehension of their disadvantages could lead to the
exclusion of these pupils from the educational mainstream. If we reflect on the
fulfilment of the basic pedagogical goal, which is the maximum development of
a person’s personality, social inclusion and employment, we can state that this goal
was not always necessarily fulfilled (Vališová, Kasíková, Bureš, 2011). It may not
have been fully achieved given the lack of knowledge of pedagogical principles
how to educate some individuals, how to communicate with them, how to comprehend them and frame their identity. These problems, situations and condition
led to the idea of creating separate institutions – institutes – school for these pupils. According to the difficulty of education of pupils with various types of disabilities, specialised facilities began to be built in Europe and in the Czech Republic,
which began to educate these pupils separately from the mainstream. Institutes
and schools began to be established, specialising in each different disability, where
the forms, methods and techniques of their education were sought. Among the
first were schools for pupils with sensory and mental disabilities. (Slowík, 2007)
Gradually, a network of special schools was established where pupils with various
types of disabilities were typically educated from kindergarten to vocational education/secondary school/trade school. Here, these pupils had enough space for education, individualised approach, the requirement for a smaller number of pupils
in the classroom, space for leisure activities and preparation for future occupation,
which was one of the main objectives of special education. We can say that thanks
to individual and specialised care and support, one of the main goals of education
/ special education has been fulfilled to prepare them for the future profession and
to integrate them into society.
It can be summarised that at present we view special education as a separate
scientific discipline, which deals with patterns of care development, education,
special pedagogical diagnostics, intervention, counselling, employment and social
inclusion of persons with disabilities or social disadvantages.
Current trends of integration/inclusion/communal education are emphasised
by special education and considered as new paradigms.
In special education we also see a sharp increase in new terminology. As a consequence, one of the tasks and problems that have persisted for many years is the
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unification and correct use of professional terminology in this field. It cannot be
said that we resist using medical terminology. On the contrary, medical terminology allows us to correctly identify problems, diagnose and describe the symptoms
of disability, in order to determine the exact procedure for intervention, support,
counselling, education and training.
The aim of special education that is set out by e.g. Pipeková (2010), Slowík
(2016), Renotiérová, Ludíková (2006) is the maximum development of a personality, his/her integration into society, all with regard to the character, degree and
depth of disability or disadvantage. Part of the main goal is the goal of reshaping
the attitude of some members of our society towards a person characterised by
differentness. It is a long-term goal related to the history of looking at illness, disability and differentness (otherness). Our society still perceives differentness or
a disability as a stigma, and special education should be the leading discipline that
will reshape this attitude. Collective learning/inclusion helps this process.
The overarching goal is also to create such a stimulating environment that
would enable all to develop, as far as possible, their potential, integration with or
absorption into society and comprehensive support for quality of life.
The target group also changes during the course of the development of the
field. From the original focus on school age, later pre-school age, it extends to the
period immediately after birth and further emphasises early care, school age and
adulthood. In adulthood, due to the specificity and diversity of the broad target
group, it is divided into adults and seniors. Seniors are currently the target group
that deserves special maximum attention.
Individual target groups have also been broken down from the original five
specialisations into other specialisations such as Autism Spectrum Disorders, Specific Developmental Disorders of School Skills, Persons with Exceptional Giftedness, Multiple Disabilities Concurrently and others.
Given the diversity of the target group in terms of age and type of disability,
special pedagogy also adopts and creates new methods – therapeutic/formative,
expressive, supervised and more.
The aim of the course Resocialisation and Penitentiary Pedagogy is to prepare
graduates as independent specialists and for middle management and professional
functions within the ministries of the Ministry of Education, Youth and Sport,
Ministry of the Interior, Ministry of Justice of the Czech Republic (Prison Services
of the Czech Republic), Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of Agriculture, Ministry of Finance and other state and non-governmental institutions that
are involved in resocialisation. Therefore, the graduate profile respects the needs
of practice, professional standards and competencies. New paradigms in the peda-
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gogical sciences are accepted, especially in special education and social pedagogy,
since resocialisation pedagogy as such is a discipline at the intersection of special
and social education, linked to other social, natural and technical sciences. It has
many branches (multidisciplinary and transdiciplinary) within its framework. The
study is characterised by a broader concept of special and social education, which
emphasises understanding and its application in the context of other disciplines. It
is conceived as a doctrine based on philosophical, historical, pedagogical, psychological, sociological and legal bases. It is also based on empirical experience and
current knowledge of education development and visions of its development in the
system of lifelong learning.
After three years of continuous theoretical study in the bachelor’s programme,
students in the field of resocialisation and penitentiary education will be educated
in classical social sciences and in the specific sciences introducing resocialisation
pedagogy. In a practical sense, they will be oriented in the field with respect to
guided practice and learn special pedagogical skills with a focus on the resocialisation of the individual.
Students are profiled into several segments/activities: pedagogical, resocialisation, managerial, social etc.

Research aims general and special
The aim of the study is to prepare a university-qualified expert who is able to work
with an individual, to resocialise him/her, i.e. to eliminate unwanted attitudes and
habits and to reintegrate them as a full member of society.
The qualification obtained corresponds to the requirements of Act No.
563/2004 Coll., on Educational Workers, and Act No. 108/2006 Coll., on Social
Services, Act No. 555/1992 Coll., on the Prison Service of the Czech Republic, Act
No. 169/1999., Coll. on Imprisonment, Act No. 361/2003 Coll., on the Service of
Members of Security Forces and other acts of individual ministries regulating the
possibilities of resocialisation. It is aimed at the area of reintegration plans and
corresponds to the intended structural perspective of special pedagogical care.
General research aims:
− furnish the graduate with an appropriate system of knowledge, skills, attitudes and values in the field;
− combine the required expertise in terms of both knowledge and skills with
the graduate’s professional approach;
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− t o achieve the appropriate creativity of the graduate, who will be able to
analyse pedagogical problems independently and make decisions in solving
them, acquire new information, knowledge and skills and process them;
− to educate a flexible personality able to orientate in social phenomena;
− develop the graduate’s all-round communicative skills;
− to lead the student to scientific research within his/her field of knowledge.
Special aims:
− master the theoretical foundations of resocialisation and penitentiary studies
and acquire the ability to apply adequate re-education methods and procedures;
− understand the system of work in the resocialisation and penological institutions of individual authorities;
− acquire and verify in practice theoretical knowledge related to the issue of
all resocialisation methods, procedures, principles and treatment in resocialisation and penitentiary practice;
− apply the principles and master (and alternate) methodologies of resocialisation, reintegration and treatment of incarcerated persons/clients;
− to pass the required practice in selected workplaces of individual ministries
and thus acquire the necessary basic competencies for concrete work with
persons with special needs, especially etopedic and also penitentiary.
A graduate of the Resocialisation and Penitentiary Pedagogy course is a university qualified specialist/professional prepared in theoretical and practical areas
for direct resocialisation work with individuals in the entire spectrum of special
education, social education and social work. In the hierarchy of management, he/
she will be at the level of an individual worker, or in the area of management activities at the middle management level.
The graduate of the course is able to fully reflect on the individual entrusted to
his/her authority, is ready to participate in his/her resocialisation, reintegration, as
well as education, respecting his/her anatomical-physiological and developmental
peculiarities, gender, ethnicity, language and other specific needs that imply the
use of special methods and individualised forms of resocialisation and other care
for these individuals.

Graduate profile
The graduate profile is designed in accordance with the knowledge on the development of professions, including all social and special pedagogical activities, i.e.
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resocialisation and penitentiary activities, the outcome of which is resocialisation
and penitentiary education diversified into all authorities in the public and private
sectors. It places emphasis mainly on the following competencies:
− specialist competencies. These include a set of knowledge, professional
skills and the ability to apply theoretical knowledge in practice. It is mainly
the ability to analyse a social and specific (penological and penitentiary)
problem, communicate effectively with the client and co-workers and find
a solution (situation) – resocialisation and reintegration within the capabilities of the person (system), in accordance with acquired theoretical knowledge. Graduates will acquire professional competencies within the requirements of the aforementioned ministries;
− social/special pedagogical competence = resocialisation and reintegration. They include knowledge of the typology and nature of special/social
pedagogical processes, conditions, forms and methods of human education,
knowledge and skills necessary for social cultivation, socialisation, resocialisation and reintegration of individuals and social groups and prevention of
socially pathological phenomena;
− special pedagogical competence = resocialisation and penitentiary.They
are a collection of knowledge and skills from all areas of special, social and
penitentiary education with a focus on psychopedics, etopedics and ultimately penitentiary studies. These competencies require not only creativity, but also a deep knowledge of the individual’s personality, methods of
dealing with him/her and the ability to search for his/her perspectives in
resocialisation and reintegration, by reintegration into society;
− diagnostic and intervention competencies. They entail knowledge and
skills necessary for diagnosis of social environment, interpersonal relationships, conditions of life, causes of socially pathological phenomena, pedagogical influence and its effects and especially in the complex knowledge of
the individual as a basis of resocialisation and reintegration activities. The
graduate has the ability and skills to provide or ensure an adequate level
of special pedagogical, social pedagogical support, care and protection for
individuals and groups. Based on thorough diagnostics, the graduate will
be able to determine the conditions of effective resocialisation and work in
accordance with the individuality of the client;
− communication competencies. They include knowledge of the processes of
social communication and the ability to positively influence this communication within the framework of resocialisation and penitentiary procedures.
The graduate is able to apply the acquired knowledge in communication
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with various types of clients, with their co-workers, within interpersonal
communication, and with the public. He/she is familiar with dispute and
conflict resolution procedures. He/she is able to work in a group with both
his/her charges and co-workers;
− personality-cultivating competencies. The graduate has the necessary
general overview of the basic disciplines applied in the concept of resocialisation and penitentiary education as an interdisciplinary, biodromal and
systemic discipline. They are able to reflect on new paradigms of social
sciences in the context of the current social situation. The emphasis is on
philosophy and ethics, and graduates are encouraged to use management
and management knowledge as a means of positive changes in the lives of
individuals and social groups. The graduates have the prerequisites for objective interpretation of traditional issues of special, social and penitentiary
education, their research and use in practice in a humanistic context, aware
of the limiting factors of legislation, economic situation, influence of public
opinion, media, religion, customs, traditions and environment as a whole.
These competencies entitle the graduate to the correct setting of resocialisation and reintegration.
The graduate demonstrates the following professional knowledge:
− pedagogical;
− special-pedagogical (etopedical and psychopedical);
− psychological;
− philosophical (ethical);
− legal;
− sociological;
− linguistic;
− penological and penitentiary;
− general (cultural, political, sports).
The graduate demonstrates the following professional skills:
− communication;
− organisational;
− methodological;
− linguistic;
− administrative;
− computer skills;
− consulting;
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−
−
−
−

a ssertiveness;
crisis and stress management;
therapeutic;
hygienic.

The graduate demonstrates the following general competencies:
− consistency, morality, objectivity, patriotism, multiculturalism, self-control
and discipline, firm will;
− pedagogical optimism;
− pedagogical tact;
− pedagogical composure;
− pedagogical passion;
− pedagogical empathy;
− strict sense of justice;
− humane approach to all individuals.

Summary
The profile of a graduate from the course Resocialisation and Penitentiary Education from the field of resocialisation and penitentiary education is a borderline
science between special education, social education and penitentiary studies, interconnected with many other social, natural and technical disciplines in science.
Therefore, in defining the graduate profile of this field, emphasis will be placed on
both his/her broad and deep professional knowledge of pedagogical, psychological, sociological, philosophical, legal, penological and penitentiary, biological and
medical, technical (electronics, engineering, construction, architecture), economic and others. The main disciplines are (besides pedagogy, psychology and law) especially special education, social education, resocialisation and penitentiary pedagogy. In addition to grounding in these sciences, the graduate must be empathetic,
communicative, creative and generally cultivated. It must have all the traits of the
educator’s personality, such as pedagogical humanism, pedagogical optimism,
pedagogical tact and patience, organisational skills, fairness and non-intervention.
This knowledge also includes skills that are actually applied in pedagogical
practice. This means that the graduate in the field of resocialisation and penitentiary education must master educational methods, methods of socially educational
work, methods of dealing with the individual, special pedagogical methods, organisational forms of educational work, must be able to solve crisis and margin-
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al situations. His/her practical “toolkit” includes the application of pedagogical
and special pedagogical principles, principles and methods from moral education,
drawing up programmes of treatment of clients and orientation in penitentiary
practice etc.
The Bachelor in Resocialisation and Penitentiary Pedagogy is a qualified specialist focused on pedagogical and special pedagogical activities in institutions focused on resocialisation and penitentiary activities and treatment (e.g. in prison
facilities, detention centres, post-penitentiary care facilities, low-threshold centres, Refugee Facilities Administration, etc.).
By studying the programme “Resocialisation and Penitentiary Pedagogy”, the
graduate will acquire suitable knowledge of the core subjects, which are pedagogy, psychology, sociology, law, social work, special and social pedagogy, penology
and penitentiary studies and resocialisation pedagogy. Graduates have developed
communication abilities and skills or, more specifically, a high degree of emotional
intelligence. The graduate handles crisis situations and is educated in crisis communication and intervention. He/she is able to compensate the demands of his/
her profession with adequate mental hygiene, and master basic techniques of relaxation. The graduate is also educated in management oriented to the specific
environment of prisons, detention centres, etc.
The result of the graduate profile of resocialisation and penitentiary pedagogy
is therefore a highly educated and humanistically-oriented professional dealing
with occupational resocialisation, reintegration and penitentiary studies (including post-penitentiary care), i.e. by reintegrating various socially excluded individuals into civil society so that they are able to carry out personal roles and lead a social life. Its attributes include the ability to master and use modern forms, methods
and means of resocialisation and penitentiary action in the spirit of postmodern
society, willingness and ability to educate, but also educate others, to be communicative, assertive and empathetic.
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The article discusses the dynamics of psychological views
of A.F. Lazursky (1874-1917), author of one of the first theories of personality in the world of psychology. There are
two stages in Lazursky’s work: the first is associated with the
concept of nature as an internal individually-typological basis of personality, and the second one is determined by introduction and more intensive development of ideas about
an attitude towards the world as an important component of
the personality structure. The primary aim of the article is to
highlight the role of Lazursky in international psychology.

Analizując ojczyste [rosyjskie – A.K.] koncepcje osobowości, nie unikniemy szablonowej prezentacji zarówno moskiewskiej, jak i petersburskiej tradycji psychologicznej. W obrębie psychologii osobowości tradycje te rozwijały się opozycyjnie. Psycholodzy z Moskwy aż do lat siedemdziesiątych XX wieku nie wyróżniali się znaczącym
* ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2252-9805.

58

Dmitry Leontiev

postępem w tej dziedzinie: Lew Wygotski (1896–1934) przedstawił szereg istotnych
idei, jednak niewiele zdążył opracować w świetle teorii osobowości. Siergiej Leonidowicz Rubinsztejn (1889–1960) nie przezwyciężył luki pomiędzy nowatorską antropologią filozoficzną a tradycyjnym i słabo ustrukturalizowanym opisem osobowości. Szkice Aleksieja Nikołajewicza Leontieva (1903–1979) z 1940 roku na temat
nieklasycznej teorii osobowości pozostały niezbadane przez ponad trzydzieści lat.
Teoria relacji Władimira Nikolajewicza Miasiszczewa mieściła się w latach 1950–
1960 poza wszelką konkurencją. W latach siedemdziesiątych XX stulecia powstały
przełomowe koncepcje osobowości Aleksieja Nikołajewicza Leontieva i Wolfa Solomonowicza Merlina (1898–1982). Obecnie praca badawcza Merlina, a w szczególności Leontieva, kontynuowana jest przez ich uczniów. Inaczej stało się z teorią
osobowości Miasiszczewa. Pierwotnie ową koncepcję wykorzystano do pracy psychoterapeutycznej, nie zaś do badań naukowych, gdyż nie została ona odpowiednio
skoordynowana z podstawą badań empirycznych. Uczniowie Miasiszczewa o wiele
lepiej rozwijali terapeutyczne, a nie teoretyczne aspekty jego teorii.
W latach dziewięćdziesiątych XX stulecia ponownie przykuły uwagę rezultaty twórców Petersburskiej Szkoły Psychologii: Władimira Michajłowicza Biechtieriewa (1857–1927) i Aleksandra Łazurskiego (1874–1917)1. Niniejszy artykuł
poświęcony jest koncepcji osobowości Łazurskiego, która dzięki uważnej analizie może stać się nie tylko pierwszą, całościową teorią osobowości w rosyjskiej
psychologii, ale praktycznie pierwszą taką teorią na świecie. Warto zaprezentować
kluczowe idee Władimira Michajłowicza Biechtieriewa, gdyż prace jego wyróżnia
nie tylko wymiar neurofizjologiczny i kliniczno-psychologiczny, ale również ogólna teoria zachowania (zdominowana przez behawiorystów). Aby zrozumieć osobowość człowieka, badacz przedstawił wiele rewolucyjnych pomysłów, które długo
nie stawały się przedmiotem badań zachodnich psychologów. W monografii zatytułowanej Obiektywne badanie osobowości (Бехтерев, 1999), jak również w wielu
innych rozprawach Biechtieriew przeciwstawia własne poglądy rozważaniom filozofa i psychologa Williama Jamesa (1842–1910). Biechtieriew podkreśla, że osobowością jest „ja”, stanowiące początek każdego psychicznego działania, stając się
równocześnie „włodarzem funkcji psychicznych”. Biechtieriew twierdzi również,
że osobowością jestem nie tylko ja sam. Osobowość integruje i koordynuje działanie psychiczne, kierując określonymi czynnościami. Innymi słowy, jest to „sterująca zasada, kierująca myślami, działaniami i czynami człowieka” (Бехтерев,
1999: 231). Główną cechą osobowości jest jej umiejętność samodzielnego dziaAleksandr Łazurski (1874–1917) jest mało znanym w Polsce rosyjskim psychologiem, dla
którego priorytetowym przedmiotem badawczym okazały się zagadnienia związane z osobowością
człowieka i charakterologią.
1
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łania, aktywna postawa wobec otaczającego świata: „Z obiektywnego punktu widzenia osobowość nie jest niczym innym, jak niezależną jednostką, posiadającą
własny układ psychiczny, a także indywidualną więź z otaczającą rzeczywistością”
(Бехтерев, 1999: 232). Status (samo)aktywności jako definiującej cechy osobowości sformułował Biechtieriew w roku 1905 w książce Osobowość oraz warunki
jej rozwoju i zdrowia. Status ten powstał piętnaście lat przed znaną pracą Rubinsztejna o twórczej aktywności i ćwierć wieku przed ukształtowaniem się pojęcia
samodeterminacji Alfreda Adlera, Jungowskiej idei ukierunkowania osobowości
zgodnie z wewnętrznym prawem czy zasady proaktywności osobowości Gordona
Allporta.
Biechtieriew określa (samo)aktywność mianem wartościowego daru osobowości (Бехтерев, 1999 151). Pośród innych zasługujących na uwagę teorii wyróżnić należy istotną analizę kwestii wpływu społecznego na osobowość (Бехтерев,
1999: 95–97), osobowości na życie społeczne (Бехтерев, 1999: 232–235), znaczącą interpretację roli działania społecznego na kształtowanie się zdrowego rozwoju osobowości (Бехтерев, 1999: 235). Nie zaakceptowano by obecnie poglądów
Biechtieriewa na temat zasadniczego wpływu czynnika rasowego na stan i rozwój
osobowości (Бехтерев, 1999: 239–240).

Pierwszy program badawczy Aleksandra Łazurskiego
i jego urzeczywistnienie w nauce o charakterach
Artykuł ten poświęcony jest koncepcji osobowości opracowanej przez ucznia
Biechtieriewa, Aleksandra Fiedorowicza Łazurskiego (1874–1917). W trakcie niezbyt długiego życia dokonał on wielu odkryć w psychologii. Jego skonkretyzowana
teoria osobowości jest nie tylko pierwszą ojczystą [rosyjską – A.K.] koncepcją, lecz
pretenduje też do roli pierwszej pełnowartościowej teorii osobowości w obrębie
światowej psychologii akademickiej (nie wliczając dokonań Jamesa, prezentującego szereg ważnych idei, które nie objęły jednak całej problematyki osobowości,
i Sigmunda Freuda, którego rozważania nieprędko podejmą dialog z innymi teoriami osobowości). Pracując nad ogólną teorią osobowości, Łazurski posunął się
nieco dalej niż koledzy z Zachodu. Warto jednak wspomnieć, że częściowo utopijnego programu badawczego Łazurskiego nie kontynuowano po jego śmierci, z tego
powodu stracił znaczenie (może z wyjątkiem historycznego). Ostatecznie nie należy kwestionować konstruktywnego potencjału teorii rosyjskiego badacza, która
wpłynęła na wiele ważnych kazusów współczesnej psychologii (Брушлинский,
Кольцова, Олейник, 1997: 432–439).

60

Dmitry Leontiev

Łazurski, prowadząc liczne rozmowy ze swoim nauczycielem, stwierdził, że
nie można ograniczać się wyłącznie do obiektywnej ścieżki nauki. Pracę jego
można podzielić na dwa etapy: pierwszy to etap c h a r a k t e r o l o g i c z n y, drugi
p s y c h o s p o ł e c z n y. Łazurski nie zdefiniował tego podziału samodzielnie, ponieważ każdy autor przyjmuje własną pracę w formie integralnego systemu. Wprowadzony przeze mnie podział odnosi się jednak do wypowiedzi Łazurskiego. Do
roku 1912 interesowały go głównie dwa terminy: c h a r a k t e r i c h a r a k t e r o l o g i a, które w późniejszym czasie zostały zmarginalizowane, ponieważ Łazurski
skupił się na osobowości, twierdząc, że nie jest ona wyłącznie charakterologią, lecz
zawiera również aspekt psychospołeczny.
Zatem Łazurski rozpoczął swe analizy od badania charakteru i woli. W roku
1904 opublikował pierwszy program badawczy osobowości, wskazując jego ogólne
dyrektywy (Лазурский, 2001: 93–123). Próbował więc stworzyć całościową klasyfikację osobowości, zaczynając od wyrażenia i analizy wielu jej jednostkowych
cech. „Potrzebny jest, podkreślał we wstępnej części programu, schemat, niewiele
precyzyjnych, charakterystycznych cech, które pozwoliłyby w bezpośredni sposób
przenieść obserwowaną osobę do tej albo innej grupy, sklasyfikować ją do jednego
z typów charakteru” (Лазурский, 2001: 93). Pojawiło się jednak sporo problemów.
Łazurski kierował się tradycyjną ścieżką klasyfikacji, pragnąc wyróżnić cechy, zbudować podstawy ich klasyfikacji i możliwie wszystkie je uwzględnić. Rozumiał
pojawiające się problemy: złożoności charakteru czy wzajemnych powiązań cech,
mając jednak nadzieję, że uda się je rozwiązać.
Konieczne jest gromadzenie cech dzięki długiej, systematycznej obserwacji. Jest to możliwe
i rzeczywiście uzasadnione, lecz początkowo w dość ograniczony sposób. W momencie,
gdy zebranych zostanie wystarczająco dużo cech, możliwe stanie się stopniowe ich grupowanie i sporządzenie klasyfikacji charakterów. (Лазурский, 2001: 94)

Jest to zadanie utopijne, ponieważ podstawowym jego celem jest odzyskanie
osobowości z różnorodnych, elementarnych cech.
Program Łazurskiego obejmuje 72 charakterystyki pogrupowane według
następujących typów: 1) uczucie, 2) postrzeganie, 3) pamięć, 4) wyobraźnia,
5) myślenie, 6) mowa, 7) ogólne właściwości sfery umysłowej, 8) nastrój i afekty,
9) uczucia skierowane do osobowości własnej, 10) uczucia do innych, 11) idee
wyższe: intelektualne, estetyczne, moralne, religijne, 12) ogólne właściwości sfery emocjonalnej, 13) ruch, 14) aktywność psychiczna i wysiłek woli, 15) przyjęcie decyzji i proces wyboru.
Wiele z powyższych charakterystyk może zostać niewłaściwie zinterpretowanych, ponieważ nie mają precyzyjnych odpowiedników. Gdy powstają bowiem
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problemy pomiaru, nie są one brane pod uwagę, gdyż nie zostały jeszcze metodologicznie dopracowane.
Rzeczywisty rezultat programu pierwszego został opisany w publikacji Zarys
nauki o charakterach, powstałej w roku 1909 (Лазурский, 1995). Monografia ta
składa się z dwóch części: w pierwszej, ogólnej, opisano metodologię, ujęcia osobowości i charakteru, w drugiej zaś, nieco obszerniejszej niż pierwsza, szczegółowo opisano konkretne parametry, charakterystyki i właściwości. Łazurski pisze we
wprowadzeniu do rozprawy:
Przez dłuższy czas osobowość i charakter rozważane były jako coś intymnego i nieuchwytnego, że jedynie bezpośrednia i artystyczna intuicja mogła do pewnego stopnia rozjaśnić
tę efemeryczną strefę. Prace z ostatnich dekad zawierają wątpliwości co do ważności tego
poglądu. Jedynie zjednoczony trud przynieść może początek nowej nauki, którą byłaby
indywidualna psychologia bądź naukowa charakterologia. (Лазурский, 1995: 3)

Psychologii indywidualnej (pojęcie to pojawiło się u Łazurskiego nieco wcześniej niż u Alfreda Adlera) przeciwstawia psychologię ogólną. Psychologia ogólna
utrzymuje „wyjaśnienie rozmaitych, kluczowych zagadnień życia psychicznego”,
natomiast psychologia indywidualna stanowi „badanie indywidualnych właściwości oraz ich kombinacje” (Лазурский, 1995: 3). Łazurski twierdzi, że psychologia
indywidualna powinna „kontynuować zadania czysto teoretycznej nauki, nie poddając się oddziaływaniu jakichś pobocznych celów” (Лазурский, 1995: 3–4). Tylko dzięki takiej perspektywie badanie charakterów może wznieść na wyższy poziom codzienne rozumienie ludzi: „Próba zbudowania człowieka z jego własnych
skłonności jest celem, do którego powinniśmy dążyć w każdym poszczególnym
przypadku” (Лазурский, 1995: 4).
Skłonności bądź cechy charakteru stanowią na pierwszym etapie pracy Łazurskiego podstawową jednostkę analizy. „Psychologia indywidualna bądź charakterologia jest nauką analizującą cechy psychiczne, dzięki którym ludzie różnią się od
siebie oraz analizuje relacje między nimi. Ostatecznym celem analizy jest zarysowanie możliwie pełnej i naturalnej klasyfikacji charakterów” (Лазурский, 1995:
26–27). Skłonność rozumie Łazurski jako „możliwość wielokrotnego powtarzania
u obserwowanej osoby określonych znanych zachowań albo psychicznego procesu” (Лазурский, 1995: 28). Określenie to wyraźnie wskazuje na późniejszy termin
cechy, która także wyrażała stale ponawianą postawę, pewne szczególne właściwości zachowania człowieka (Олпорт, 2002, por. Allport, 1988). Skłonności jawią się
jako proste i złożone, chociaż nie jest łatwo uchwycić granicę pomiędzy jednymi
i drugimi, gdyż kryterium Łazurskiego jest czysto opisowe. Skłonności rozwijają
się u określonych ludzi w rozmaity sposób. Sytuację tę zobrazowano na podstawie
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następujących parametrów: pierwotnie przejaw skłonności wymaga rozbudzenia
się różnej intensywności bodźca. W jednym przypadku skłonność odzwierciedla
to, co nosi nazwę: „półobrotu”. Aby skłonność zrodziła się w innym człowieku,
wymagany jest jej silniejszy wpływ. Drugim ważnym parametrem stopnia rozwoju
skłonności jest intensywność przejawów, a trzecim wzajemna zależność różnych
skłonności, szczególnie w razie ich konfliktu.
Skłonności nie są ze sobą tożsame. Nawet podstawowe cechy charakteru mogą
ulec całkowitej zmianie. Musimy jednak odróżnić poziom rozwoju skłonności i stopień ich napięcia: skłonność może przejawiać się w stopniu silniejszym z tego powodu, że jest ona silniej rozwinięta. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie ona w danej sytuacji powstaje w człowieka intensywniej. Silnie rozwinięta skłonność może przejawiać
się spontanicznie, czego przyczynę stanowią cechy charakteru. Skłonność nie jest
jednak odpowiednia dla człowieka, może przejawiać się bowiem kosztem jego napięcia. Charakter definiuje Łazurski jako „całokształt właściwych dla danej osoby skłonności, głównie podstawowych. Każdą z tych skłonności należy ujmować w największej intensywności, jaka jest tylko możliwa dla konkretnego człowieka” (Лазурский,
1995: 40). Pojęcie t e m p e r a m e n t u uważał Łazurski za praktycznie przestarzałe. Problematyka temperamentu „wlewana jest” obecnie do pojęcia charakteru, do
jego części składowych, ponieważ jego osobna analiza niczego konstruktywnego
do nauki nie wnosi. Mimo że człowiek posiada wiele rozmaitych cech, chcąc przeanalizować meandry charakteru, wszystkie one powinny zostać sprowadzone do
niewielu podstawowych typów skłonności. Skłonności nie istnieją same w sobie.
Każdy charakter jest złożoną całością, w skład której wchodzi więcej lub mniej połączeń,
niezbędnych bądź przypadkowych. Każde połączenie zestawione jest z kilkoma podstawowymi skłonnościami. Połączenia te mogą być z kolei dość wąsko ze sobą powiązane, stać
się od siebie niezależne i wzajemnie przeciwstawiane. (Лазурский, 1995: 69)

Pojawiają się czasem połączenia o jednorodnym charakterze, o skłonnościach
przeciwstawnych bądź grupa skłonności. Określane jest to zazwyczaj mianem elastyczności charakteru. „Im większa elastyczność charakteru, tym bardziej możliwe
wydaje się jego wzbogacenie i złożoność, a przede wszystkim większą obszerność
może on uzyskać” (Лазурский, 1995: 69).
Łazurski uważa, że zarówno stopień jedności, jak i stopień integrowania mogą
być różne. U niewielu ludzi zauważa się dobrą, całkowitą i wystarczającą integrację, gdzie całość charakteru stanowi jednolite, holistyczne połączenie, które trudno rozłożyć na jakieś stosunkowo niezależne elementy: „[U] większości ludzi charakter podzielony jest na nieco mniej złożonych połączeń, zupełnie niezależnych
od siebie” (Лазурский, 1995: 68). Aktywną rolę w jedności tej odgrywa nasza
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świadomość, czynne i o d c z u w a j ą c e j a . Wskazane oddziaływanie przyczynić
się może do zjednoczenia charakteru, sprzyja również destrukcji charakteru bądź
pełni funkcję kierującą. Koncepcja Łazurskiego nawiązuje do teorii Biechtieriewa,
do jego s a m o z m i a n y, s a m o k i e r u j ą c e j f u n k c j i i s a m o d z i a ł a l n o ś c i. Skłonność sama w sobie jest czymś potencjalnym, możliwym do urzeczywistnienia, wyraża się silniej lub słabiej. Jej bezpośrednie przejawy dostępne są
obserwacji, w czym można dopatrywać się różnych skłonności i ich konfiguracji.
Przejawy nie są zazwyczaj powiązane z jedną skłonnością, lecz z całym ich szeregiem. Łazurski podkreśla, że „każdy wewnętrzny przejaw, jak bardzo nie byłby on
skomplikowany, może wystąpić jedynie u takich ludzi, u których w wystarczającym stopniu rozwinięte są wszystkie skłonności, uczestniczące w strukturze tego
przejawu” (Лазурский, 1995: 77).
Przejście od ogólnego, teoretycznego modelu do realizacji programu badawczego, ukierunkowanego na „określenie naturalnej klasyfikacji charakterów”, rozpada się na cztery działy psychologii indywidualnej bądź na cztery kroki, które
opisuje Łazurski. Pierwszy krok to opis i analiza poszczególnych procesów psychicznych i wydzielenie skłonności, tj. analiza elementów. Drugi krok wiąże się
z wyborem tych skłonności, które mają szczególnie ważne znaczenie; to tutaj oddzielane są skłonności podstawowe od drugorzędnych. Trzeci krok stanowi obserwacja skonkretyzowanych jednostek, określenie charakterystyk oraz przyjęcie
metod obserwacji. Ostatnim, czwartym krokiem jest porównanie i pogrupowanie
uzyskanych charakterystyk i wyjaśnienie wewnętrznej konstrukcji charakteru ludzi przynależących do różnych grup, tj. rzeczywiste uwzględnienie zadań typologii
(Лазурский, 1995: 92). Pierwszy typ ma charakter przygotowawczy, nie jest specyficzny i czerpie informacje z psychologii ogólnej. O wiele więcej uwagi poświęca Łazurski typowi drugiemu. W celu wyodrębniania najważniejszych skłonności
proponuje on cztery następujące kryteria:
1) Porównawcza prostota skłonności. Skłonności mają tutaj charakter złożony, dlatego okażą się mało pożyteczne.
2) Istnienie znaczących indywidualnych wariacji i odchyleń skłonności.
3) Znaczna częstotliwość występowania skłonności.
4) Związki z innymi skłonnościami.
W tym przypadku powstaje metodologiczna uwaga dotyczącą analogii pomiędzy pojęciem s k ł o n n o ś c i a pojęciem cech o s o b o w o ś c i.
W drugiej części rozprawy, pt. Zarys nauki o charakterach, Łazurski opisuje
skłonności, lecz nie wszystkie, zaprezentowano je w piętnastu rozdziałach, a następnie wyszczególniono w „Programie” pierwszym. Systematycznie uporządkowane zostały cztery rozdziały, a opisywały one: uwagę, rzeczywistą stronę odczu-
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wania, ruch i procesy wolicjonalne. Rozdział poświęcony procesom wolicjonalnym
jest najciekawszy z punktu widzenia treści. W pracach Łazurskiego problemy woli
i wyboru zawsze zajmowały ważne miejsce, zaczynając od wczesnej popularnej
broszury o rozwoju woli i charakteru u dzieci. Problematyka woli i wyboru zachowuje obecnie swoją ważność.
Ogólna struktura świadomego procesu wolicjonalnego zawiera następujące
elementy:
mniej więcej świadome pragnienia lub popędy, które w razie braku innych, przeciwnych
pragnień, mogą bezpośrednio powodować odpowiednie działania. Możliwe jest zarówno
powstanie innych, przeciwnych pragnień (albo motywów), jak i tocząca się między nimi
walka. Wyparcie przez jeden motyw wszystkich pozostałych, i następnie przyjęcie określonych decyzji. Napięcie wysiłku woli skierowane jest na to, aby podtrzymać raz przyjęte ustalenie i stłumić dążenie, powodujące sprzeczności. Istotne jest również omówienie
przyjętego ustalenia, tj. wyjaśnienie jego szczegółów i sposobów urzeczywistniania. Ostatecznie spotykamy się ze zbiorem dowolnych zewnętrznych albo wewnętrznych działań,
ukierunkowanych na wykonanie podjętej decyzji. (Лазурский, 1995: 188)

W procesie tym biorą udział następujące skłonności: siła albo słabość pragnień
i popędu; skłonność motywów do walki (należy zastanowić się, czy bez walki człowiek podlega własnym impulsom albo czy rozważa i podejmuje decyzję), szybkość
wyboru (długotrwałość wahań), zdolność albo niezdolność do przyjęcia decyzji
(zdecydowanie albo niezdecydowanie), stabilność decyzji (stałość albo niewytrwałość), jasność i określoność pragnień i decyzji; stopień rozwoju wiodących
idei i dążeń (ideologicznych, religijnych, społecznych, etycznych itd.), zdolność
do wewnętrznego (psychicznego), jak i fizycznego (psychomotorycznego) zawieszenia, zdolność do konstruktywnego wysiłku woli, długotrwałość wysiłku woli
(wytrwałość), poczucie własnej osobowości (dobrowolne powstanie procesów
psychicznych), stopień odporności na wpływy zewnętrzne (samodzielność jako
przeciwieństwo sugestywności), skłonność do interpretacji motywów (przemyślany charakter czynów). Łazurski w szczegółowy sposób opisuje każde z wyżej
wymienionych cech charakteru, odnoszących się do procesów wolicjonalnych.
Wskazane analizy nie utraciły jeszcze naukowej ważności.

Drugi program Łazurskiego i opracowanie psychologii relacji
W roku 1912 Łazurski opublikował wraz z bardzo znanym filozofem, Siemionem Ludwigowiczem Frankiem (1877–1950), drugi program badawczy, dzięki
któremu zapoczątkowany został kolejny etap jego pracy (Лазурский, Франк,
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2001: 124–160). Nazwa tego programu wydaje się szczególna: Program badania
osobowości w jej relacji ze środowiskiem.
Oczywiste jest, podkreślają Łazurski i Frank, że indywidualność człowieka kształtowana
jest nie tylko dzięki swoistości wewnętrznych funkcji psychicznych, dzięki właściwości
pamięci, wyobraźni, uwagi itp., ale że w znacznej mierze istotny wpływ ma relacja człowieka z otaczającymi go zjawiskami, jego reakcja na różne przedmioty. Kluczowe jest to,
co człowiek kocha i nienawidzi, czym się interesuje i do czego odnosi się z obojętnością.
(Лазурский, Франк, 2001: 125)

Łazurski i Frank przejawy oznaczające ukierunkowanie na świat, relację osobowości z zewnętrznymi obiektami i otaczającym środowiskiem, określają mianem e g z o p s y c h i c z n y c h, w odróżnieniu od e n d o p s y c h i c z n y c h, które
symbolizują wewnętrzną konstrukcję charakteru, elementy psychofizjologiczne,
poprzez ich współdziałanie i wzajemne połączenie. Stosunek osobowości do różnego rodzaju bodźców zewnętrznych może być pozytywny, negatywny albo neutralny. Łazurski i Frank wyróżniają cztery aspekty relacji człowieka z wszelkimi
kategoriami zjawisk: 1) czy istnieje w ogóle taka relacja; 2) jej specyficzne jakościowe właściwości; 3) poziom rozwoju albo zróżnicowanie zainteresowania; 4) obszerność albo zakres. W swej szczegółowej analizie programu drugiego Łazurski
nie nawiązuje do problematyki pierwszego programu, do wewnętrznych objawów
endopsychicznych, wiążących się z tradycyjnymi procesami psychologicznymi.
W tym kontekście opisano określoną egzopsychikę, a mianowicie piętnaście odmiennych kategorii relacji: 1) relację z rzeczami, 2) relację z przyrodą i zwierzętami, 3) ogólną relację z poszczególnymi ludźmi, 4) miłość seksualną, 5) ogólną
relację z grupą społeczną, 6) relację z rodziną, 7) relację z państwem, 8) relację
z pracą, 9) relację z materialnym zabezpieczeniem i własnością, 10) relację z normami zewnętrznymi (standardami życia), 11) relację z moralnością, 12) relację ze
światopoglądem i religią, 13) relację z wiedzą i nauką, 14) relację ze sztuką (zainteresowanie estetyczne), 15) relację z samym sobą.
Wzajemne stosunki pomiędzy endopsychiczną i egzopsychiczną stroną osobowości zaprezentował Łazurski w rozprawie Psychologia ogólna i doświadczalna
z 1915 roku (Лазурский, 2001). Jest to podręcznik z psychologii ogólnej. Łazurski
pisze o psychologii jako o nauce, a także o zjawiskach psychicznych i regulujących
prawidłowościach (Лазурский, 2001: 39). Ten obszar psychologii próbuje rozwijać się dzięki ścieżce obranej już przez nauki przyrodnicze. Łazurski wprowadził
nowe, zasadnicze aspekty, sprzężone z rozumieniem osobowości. Osobowością
nazywa on „stałą i trwałą jedność”, stanowiącą podstawę wszystkiego, co zachodzi w życiu psychicznym człowieka. Z osobowością związane są temperament
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i charakter: są to dwa bazowe i kluczowe, osobowościowe jądra: temperament
dotyczy procesów fizjologicznych, a charakter wolicjonalnych, napędzanych zasadami rozumu. W dalszej części Łazurski wykracza poza granice analizy charakteru, wewnętrznych, indywidualnych właściwości, twierdząc, że w życiu człowieka
nadzwyczaj ważną rolę odgrywają nie tylko elementy wrodzone, ale również te
nabywane pod wpływem środowiska, dlatego wprowadza pojęcia endopsychiki
i egzopsychiki. „Jądro osobowości, podkreśla Łazurski, połączone jest ze stroną
endopsychiczną. Temperament i charakter ujawniają się jako w znacznym stopniu wrodzone i dziedziczne” (Лазурский, 2001: 84). Wychowanie może w różnym stopniu odpowiadać indywidualności, lecz endopsychiczne, wewnętrzne
właściwości odgrywają w każdym przypadku rolę dominującą. Gdy jądro naszej
osobowości, nasze ja, czyli to, co związane jest z temperamentem i charakterem,
uczestniczy w procesach psychicznych, możemy mówić o apercepcji. Sam proces,
w którym bierze udział osobowość, staje się precyzyjniejszy oraz intensywniejszy
(Лазурский, 2001: 88). Apercepcja oznacza jedność osobowości, podporządkowanie procesów, przepływających w określonej chwili przez osobowościowe jądro.
W centrum drugiego programu Łazurskiego (programu Łazurskiego-Franka)
znajduje się egzopsychika, czyli relacje. Fundamentem programu drugiego stała się
jego ostatnia, niedokończona monografia pt. Klasyfikacja osobowości. Po śmierci Łazurskiego, jego uczniowie dokończyli dzieło i je opublikowali. W książce tej
Łazurski rozwija idee endopsychiki i egzopsychiki, jeszcze większy akcent kładąc
na zewnętrzne strony współdziałania osobowości ze światem, ze środowiskiem
zewnętrznym. Podkreśla, że: „klasyfikacja osobowości powinna być nie tyle psychologiczna, co psychospołeczna w szerszym tego słowa znaczeniu” (Лазурский,
1997a: 8). Problematyka charakteru odchodzi na drugi plan, gdy Łazurski wprowadza do podstawy klasyfikacji „zasadę a k t y w n e g o p r z y s t o s o w a n i a
o s o b o w o ś c i d o o t a c z a j ą c e g o ś r o d o w i s k a” (Лазурский, 1997a: 8).
Endopsychika identyfikowana jest z organizacją neuro-psychiczną, a egzopsychika stanowi problem reakcji na bodźce zewnętrzne. Łazurski zastrzega jednak, że
„zagadnienie podziału psychiki osobowości na endo- i egzopsychikę nie powinno mieszać się z zagadnieniem różnego pochodzenia poszczególnych elementów
osobowości” (Лазурский, 1997a: 11). Oczywiście, e n d o c e c h y są w większym
stopniu wrodzone i dziedziczne, zaś e g z o c e c h y w większym stopniu powiązane z wychowaniem i środowiskiem zewnętrznym. Często jednak zdarzają się
przypadki, gdy wychowanie i warunki zewnętrzne silnie sprzyjają aktualizacji endocech. Bez wpływu tego nie rozwinęłyby się one. Drugie zastrzeżenie przestrzega
przed fałszywym wrażeniem, że strona egzopsychiczna jest zbyt powierzchowna,
a to, co najważniejsze zachodzi w endopsychice. Jest mianowicie odwrotnie. Ze-
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wnętrzne, charakterystyczne egzoprzejawy człowieka, przykładowo, przyzwyczajenie bądź brak przyzwyczajenia do pracy, relacja z własnością, postawy społeczne,
światopogląd, jeśli zostaną opanowane przez człowieka, staną się później tak samo
wytrzymałe, jak również jego endopsychika.
Łazurski wprowadził ideę o psychicznym wzroście i rozwoju, o przynależności
ludzi do różnych poziomów psychicznych. Oto cztery oznaki, pozwalające mówić o wyższym poziomie osobowościowym. Pierwsza z nich oznacza większe albo
mniejsze bogactwo osobowości, jej różnorodność, złożoność, w przeciwieństwie
do biedy, monotonii (nudy) i prymitywności przejawów psychicznych. Zdaniem
Łazurskiego, wiąże się to z rozwojem osobowości. Druga oznaka to siła i intensywność poszczególnych przejawów psychicznych. Dla bardziej rozwiniętej osobowości charakterystyczne jest intensywniejsze życie w sferze psychiki. Trzecia
oznaka sprzężona jest z większą bądź mniejszą świadomością oraz ideowością jej
psychicznych przejawów. Innymi słowy, występuje tutaj zapośredniczenie świadomości, zapewniające związek z wyższymi wartościami i horyzontem: „Im wyższa
duchowa organizacja człowieka, tym bogatsze i intensywniejsze jego życie duchowe. Zdolny jest on również do większego orientowania się wśród zjawisk otaczającego świata i bardziej świadomie definiuje własne relacje” (Лазурский, 1997a:
15). Ostatnią oznakę stanowi wzrastająca koordynacja elementów psychicznych,
pewna ich strukturalna spójność. Charakterystykę tę wiąże Łazurski z k o n c e n t r a c j ą o s o b o w o ś c i, czyli jest ona „skupieniem jej najważniejszych funkcji
w kierunku jednego rodzaju działalności” (Лазурский, 1997a: 17), w momencie, gdy osobowość odzyskuje już ostateczną integralność, jednokierunkowość
i monolityczność. Jednak nie u wszystkich proces ten zachodzi. Prowadzi on „do
takiej duchowej harmonii i duchowej jedności, w której już filozofowie i moraliści upatrywali zarówno ideał, jak również ostateczny cel rozwoju duchowego”
(Лазурский, 1997a: 17).
Na różnych poziomach, pomiędzy endo- i egzopsychicznymi przejawami
ujawniony zostaje różnorodny charakter relacji. Łazurski analizuje trzy poziomy
relacji: niższy, średni i wyższy. Początkowo należy zadać pytanie, czym różnią się
te poziomy między sobą, jaka jest relacja pomiędzy egzo- i endopsychiką. Na niższym poziomie relacji przeważa wpływ środowiska zewnętrznego i zewnętrznych
okoliczności nad osobowościowymi charakterystykami. Środowisko podporządkowuje sobie „słabą, rozproszoną i wątłą psychikę człowieka”, i na tym poziomie
ludzie okazują się n i e d o s t a t e c z n i e p r z y s t o s o w a n y m i (Лазурский,
1997a: 18). Środowisko nie bierze pod uwagę właściwości indywidualnych (endowłaściwości) każdego skonkretyzowanego człowieka, kształtuje je bowiem w znany sobie sposób.
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Na średnim poziomie relacji ludzie „zaopatrzeni są w większą zdolność przystosowania się do otaczającego środowiska, znajdują w nim własne miejsce i wykorzystują do określonych celów” (Лазурский, 1997a: 18). Ludzie stają się bardziej
świadomi, mają większą inicjatywę, dlatego też wybierają sobie konkretny zawód,
odpowiadający predyspozycjom i skłonnościom. Pracują wydajnie i z zainteresowaniem, stając się istotami pożytecznymi dla społeczeństwa. Zapewniają sobie
przede wszystkim materialny dobrobyt, a zwłaszcza fizyczny i duchowy komfort.
Łazurski określa ich mianem d o s t o s o w u j ą c y c h s i ę.
Na wyższym poziomie psychicznym spotykamy ludzi utalentowanych, bardzo
uzdolnionych. Mamy wówczas do czynienia z przejawami twórczości. Ludzie bardzo utalentowani w jakiejkolwiek nie byliby relacji, intensywnie wykazują te cechy, które są im właściwe, ujawniają je w niesprzyjających, nowych i nietypowych
warunkach, dlatego tworzą nowe przejawy, torując drogę następnym (Лазурский,
1997a: 18–19). Ludzi znajdujących się na tym właśnie wyższym poziomie charakteryzuje Łazurski jako p r z y s t o s o w u j ą c y c h. Oznaczałoby to, że nie dostosowują się do otaczającego środowiska, lecz dążą, aby otaczające środowisko dostosować do siebie. W konsekwencji projekt ten prowadzi do porównania schematu
Łazurskiego do zwyczajnej w XX wieku opozycji binarnej: a d a p t a c j i – d e z a d a p t a c j i, w której zanika różnica pomiędzy wyższym poziomem a niższymi
stopniami, pomiędzy nieprzystosowanymi i niepragnącymi się dostosowywać,
albo pomiędzy „wymuszoną” a „wybraną” dezadaptacją (Калитеевская, 1997:
231–238), z powodu czego powstało popularne w badaniach twórczości utożsamienie twórczości i dezadaptacji. Zauważmy, że Łazurski jeszcze 90 lat temu
zaproponował subtelny i zróżnicowany schemat, powody ignorowania którego
w naszym kraju (poza Rosją idee Łazurskiego są praktycznie nieznane) można
wyjaśnić jedynie dzięki absolutnej, ideologicznej nieakceptowalności samej idei
przebudowy osobowości i środowiska społecznego zgodnie z własnym interesem.
W dalszej części spotykamy się ze szczegółową analizą klasyfikacji osobowości, która, zdaniem Łazurskiego, „powinna być nie tylko psychologiczna, lecz
również psychospołeczna. Innymi słowy, podział poszczególnych indywiduów
powinien powstawać nie tylko na podstawie częstotliwości występowania tej bądź
innej grupy powiązanych ze sobą podstawowych funkcji psychicznych (endopsychika), ale również na podstawie sytuacji społecznej ludzi, ich zawodu, kierunku
zainteresowań itp. (egzopsychika)” (Лазурский, 1997a: 21). Łazurski uważa, że
endopsychika jest ważniejsza, ponieważ kładzie nacisk na jądro osobowości, lecz
egzopsychika również jest istotna, „gdyż dostarcza nam zewnętrzne, mniej lub
bardziej ukształtowane przejawy równego rodzaju, dodając wzniosłość, określoność i pełnię” (Лазурский, 1997a: 21). Nie będziemy jednak zatrzymywać się na
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samej treści klasyfikacji, która zajmuje dużą część rozprawy. Zauważamy jedynie
brak jednolitej podstawy dla wyróżnienia typów na niższych, średnich i wyższych
poziomach. Sytuacja ta nie odnosi się tylko do „czystych” typów, w których egzopsychika i endopsychika dobrze ze sobą współpracują, lecz również do rodzajów
połączonych, wypaczonych i przejściowych. Do głównej konkluzji tej pracy można dodać wprowadzenie Łazurskiego na temat przemiany „wąskiej, jednostronnej
klasyfikacji charakterów w znacznie szerszą w swoich celach klasyfikację osobowości” (Лазурский, 1997a: 33–34). W skład monografii Klasyfikacja osobowości
wchodzi opublikowana w 1913 roku niewielka książka pt. Szkolne charakterystyki
(Лазурский, 1997b: 267–411). Dzięki jej teoretycznej podstawie urzeczywistniono próbę empirycznej analizy jednolitych typów osobowości jedenastu chłopców
w wieku od dwunastu do piętnastu lat. Łazurski jest świadomy faktu, że w odniesieniu do osobowości, będącej w procesie kształtowania, kwestia klasyfikacji może
zostać rozwiązana w bardziej skomplikowany sposób, niż w nawiązaniu do osób
dorosłych:
Prawdą jest, że osobowość dziecka jest prostsza, bardziej elementarna niż osobowość
człowieka dorosłego. Nie jest ona jeszcze do końca ukształtowana, nie przybiera skończonej
formy. Należy liczyć się nie tylko z tym, czym ona jest w danym momencie, ale przede
wszystkim z kierunkiem, w którym rozwija się to, co jawi się jako istniejące. (Лазурский,
1997b: 279)

Rezultatem empirycznej, jak również teoretycznej analizy rozprawy Klasyfikacja osobowości jest szczegółowa, opisowa charakterystyka różnych typów. Łazurski w osobnym rozdziale prezentuje dodatkowo także „charakterologiczną analizę
pewnych złożonych przejawów osobowości”. Mamy tutaj do czynienia z badaniem,
„dzięki któremu mogą zostać wyjaśnione cechy charakteru (psychiczne), stanowiące podstawę każdego takiego przejawu. Decydujące może okazać się pytanie:
jakie podstawowe skłonności powinny działać ze szczególną siłą, aby mógł powstać dany proces psychiczny?” (Лазурский, 1997b: 366).

Koncepcja Łazurskiego i tendencje rozwoju
psychologii osobowości
Aby rozwikłać kwestię zdefiniowania paradygmatu koncepcji osobowości, należy
zaprezentować trzy kryteria: a) jej przedmiotem powinna być osobowość w szerszym tego słowa znaczeniu, tj. stała wewnętrzna struktura psychologiczna, objaśniająca spójność i indywidualną swoistość form działalności (kryterium temu nie
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odpowiada podejście behawioralne czy stanowisko Jeana Piageta); b) koncepcja
powinna być jednolita, obejmująca liczne aspekty osobowości, a nie rozproszone
sytuacje bądź model poszczególnych aspektów osobowości (kryterium temu nie
odpowiadają poglądy na temat osobowości: Williama Jamesa, Lwa Wygotskiego
czy Władimira Biechtieriewa); c) koncepcja powinna mieć charakter psychologiczny i wyjaśniający, prowadzić dialog z innymi możliwymi interpretacjami. Nie
powinno być to jedynie rozumienie o charakterze filozoficznym czy psychotechniczny mit, zawierający ustaloną praktykę, która nie prowadzi dialogu i nie upodabnia się do innych modeli wyjaśniających (na przykład, model transakcyjny
Erica Berne’a).
Koncepcja Łazurskiego w całości odpowiada wszystkim powyższym kryteriom. W jego pracach przedstawiona została systematyczna teoria osobowości.
Stanowi ona pierwszą i jedyną pełnowartościową teorię osobowości, opracowaną
w pierwszej połowie XX wieku w rosyjskiej psychologii, i jest jedną z niewielu
w psychologii światowej. Rosyjscy badacze nie zignorowali koncepcji Łazurskiego, przeanalizowali ją jednak z różnego punktu widzenia. Andriej Władimirowicz
Bruszlinskij (1933–2002), Wiera Aleksandrowna Kolcowa i Jurij Nikołajewicz
Olejnik (Брушлинский, Кольцова, Олейник, 1997: 432–439) podkreślają takie
jej aspekty, jak jednolite rozumienie osobowości, pielęgnacja zasady aktywności
osobowości, rozumienie osobowości w rozwoju, brak biologicznej przedokreśloności, relacja teorii z życiem. Jelena Wasiljewna Lewczenko rozważa koncepcję
Łazurskiego przez pryzmat zagadnień metodologii, a w szczególności opracowania kategorii relacji, dostrzegając w niej ruch w kierunku stworzenia „wariantu nowej psychologii, subiektywnej psychologii bez introspektywnej pozycji badawczej”
(Левченко, 2003: 142). Wychodząc z takiego metodologicznego założenia, badaczka wyróżnia cztery fundamentalne etapy twórczości Łazurskiego (Левченко,
2003: 107). Kontekst, określający perspektywę naszych rozważań, odnosi się do
rozwoju reprezentacji o osobowości w światowej psychologii. Z tego punktu widzenia teoria ta zasługuje na uwagę, ponieważ w ciągu dekady Łazurski ewolucyjnie rozwinął ogólną psychologię osobowości. Kierunek Łazurskiego jest drogą
od indywidualności do właściwej osobowości, od temperamentu i charakteru do
szczytowych przejawów, od uwagi z uwzględnieniem genetycznie uwarunkowanych wewnętrznych, osobowościowych właściwości, powiązanych z organizacją
neuro-psychiczną do relacji osobowości ze światem, od wewnętrznej spójności do
poziomów rozwoju i przystosowania oraz do właściwej nieadaptywnej aktywności osobowości. Przed śmiercią badacza egzopsychika coraz wyraźniej odgrywała
pierwszoplanową rolę. Niektórzy autorzy twierdzą nawet, że endopsychika wciąż
pełni w badaniach Łazurskiego funkcję dominującą, lecz dynamika rozwoju jego

Koncepcja osobowości Aleksandra Łazurskiego: od skłonności do relacji

71

poglądów wyrażała się przede wszystkim w gwałtownym wzroście ważności egzopsychiki w drugim wariancie jego koncepcji, w tym czasie endopsychika nie uległa zmianie. Nie wysunę chyba zbyt śmiałego przypuszczenia, że gdyby Łazurski
pracował jeszcze przez jakiś czas, egzopsychiczna strona osobowości człowieka,
jego relacje i współdziałanie ze światem ostatecznie znalazłyby się w centrum jego
modelu. Dlatego też, rozważając poglądy Łazurskiego na temat osobowości, analizując pewną jej dynamikę, należy podkreślić, że wektor tej dynamiki wychodzi od
„izolowanego indywiduum” w kierunku „życiodajnego świata” (Василюк, 1984).
Rozważania te pokrywają się z głównym kierunkiem rozwoju światowej myśli personologicznej.


Przekład i opracowanie Aleksandra Kondrat
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Wprowadzenie
Zdobywanie wyższego wykształcenia, które jest wyznacznikiem określonego statusu społecznego i szansą na uzyskanie dobrej pracy, stało się w ostatnich latach
powszechne. Truizmem jest stwierdzenie, że w przypadku osób z niepełnosprawnością wykształcenie jest niezwykle istotne, stwarza szansę na normalne dorosłe
życie. Uczelnie coraz bardziej starają się wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Pełnomocnicy rektora do spraw studentów niepełnosprawnych oraz biura do spraw
osób niepełnosprawnych działające na większości uczelni (we wszystkich publicznych) intensywnie pracują nad usuwaniem barier architektonicznych oraz dostosowywaniem warunków edukacyjnych do ich specyficznych potrzeb. W efekcie
tych działań z roku na rok coraz więcej takich osób podejmuje studia wyższe.
Statystyki podają, że liczba niepełnosprawnych studentów w roku 2013 wynosiła
31,6 tys., z czego 2,1 tys. stanowili niesłyszący i słabo słyszący, 2,7 tys. niewidomi i słabo widzący, 8,5 tys. osoby z dysfunkcją narządu ruchu (chodzący) i 0,6
tys. z dysfunkcją narządu ruchu (niechodzący). Inne rodzaje niepełnosprawności
miało 17,8 tys. studentów. W poprzednim, 2012 roku, liczba studentów niepełnosprawnych wynosiła 30 tys. (Information from the Government…, 2012).
Na podstawie danych statystycznych można by uznać, że sytuacja staje się coraz
lepsza, jednak codzienne obserwacje i doświadczenia kilku ostatnich lat pozwalają wysunąć tezę, że ułatwienia funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na
uczelniach nie rozwiązują wszystkich problemów. Zwiększające się wsparcie może
prowadzić do pozornej tylko akceptacji, prowokując pojawianie się zjawisk, które
nie zawsze są korzystne dla tej grupy studentów. Celem artykułu jest ukazanie sytuacji osoby z niepełnosprawnością w różnych obszarach przestrzeni akademickiej,
w których dochodzi do zjawiska infrahumanizacji, rozpatrywanego w kontekście
relacji studentów pełnosprawnych versus niepełnosprawnych osadzonego na osi
faz rytuału przejścia. Prezentowane rozważania stanowią fragment szerszego projektu badawczego, którego celem jest pogłębiona analiza sytuacji osób z niepełnosprawnościami podejmujących edukację na poziomie wyższym w kontekście relacji interpersonalnych. Problem badawczy stanowi pytanie: jaka jest rzeczywistość
osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni akademickiej w kontekście relacji interpersonalnych oraz oczekiwań stawianych przez społeczeństwo? Analizy prowadzone są na podstawie dyskusji fokusowej przeprowadzonej 17 stycznia 2015 roku
na Uniwersytecie Śląskim. Grupę badaną stanowili studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych kierunków: pedagogika, edukacja muzyczna, edukacja w zakresie sztuk plastycznych, grafika komputerowa. W dyskusji wzięło udział ośmiu
studentów niepełnosprawnych: Student 1 – zespół Aspergera, Student 2 – zespół
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Aspergera, Student 3 – zaburzenia neurologiczne, Student 4 – dysfunkcja wzroku
w stopniu znacznym, Student 5 – dysfunkcja słuchu w stopniu znacznym, Student 6 –
dysfunkcja słuchu w stopniu znacznym, Student 7 – niewidomy, Student 8 – zespół
Aspergera. Dobór studentów do badań opierał się na kryterium rodzaju niepełnosprawności (założeniem było, aby wypowiedzi pochodziły od studentów z różnymi
niepełnosprawnościami), korzystaniu ze wsparcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz posiadaniu asystenta lub tłumacza języka migowego. W dalszej części
artykułu staram się zobrazować słuszność tezy, iż mimo polepszającej się sytuacji
osób z niepełnosprawnościami naturalna skłonność ludzi do infrahumanizowania
staje się utrudnieniem w dokonaniu się rytuału przejścia do fazy włączania i osiągnięcia przez osoby z niepełnosprawnościami pełnej dorosłości.

Student z niepełnosprawnością a rytuał przejścia
Okres studiów to często czas ogromnych zmian w życiu młodego człowieka. To
czas, który wielu naukowców próbuje ulokować w fazach rozwojowych życia człowieka, jednak jego jasne określenie nie jest takie proste. Dlatego też można analizować ten okres, interpretując go przez pryzmat antropologicznego modelu rytuału przejścia. Nawiązując do Arnolda van Gennepa (zob. Sińczuch, 2002; Lipska,
Zagórska, 2011), modele te dotyczą przełomowych momentów w życiu człowieka,
a takimi bez wątpienia są w naszej kulturze egzamin dojrzałości i podjęcie studiów
(Sińczuch, 2002; Lipska, Zagórska, 2011).
Obrzędy przejścia charakteryzują się trzema fazami: separacji, marginalizacji
oraz włączenia (Turner, 2010: 115). W pierwszej fazie, separacji, nazywanej fazą
preliminalną, następuje utrata statusu, dotychczas zajmowanej pozycji (statusu
dziecka w domu rodzinnym, ucznia w szkole, kolegi z podwórka). Młody człowiek
opuszcza dom rodzinny, otoczenie, znajomych. Dla osoby niepełnosprawnej, która do tej pory miała poczucie bezpieczeństwa, ponieważ mogła liczyć na wsparcie
rodziny, to często przełomowy moment, łączący się nie tylko ze zmianami związanymi z porzuceniem dotychczasowego stylu życia, nawyków, zasad, ale także
koniecznością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, często brakiem ochronnego klosza rodziny, pokonywaniem barier i zmierzeniem się ze swoimi ograniczeniami. Dla młodego człowieka jest to okres próby, poszukiwania samego siebie,
ale także kształtowania swojego „ja”, swojego światopoglądu. Dodatkowo zderza
się z inną rzeczywistością. Nawet jeśli na niższych etapach edukacji uczestniczył
w kształceniu integracyjnym czy inkluzyjnym, to jednak pozostawał w środowisku lokalnym. Podejmując studia, styka się z istotnym czynnikiem przejścia, jakim
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jest zmiana miasta, środowiska, otoczenia znajomych, mieszkania. Te wszystkie
elementy są sprawdzianem możliwości dla każdego, a dla osoby z niepełnosprawnością poziom jego trudności jest znacznie wyższy. Wchodzenie w nowe relacje
interpersonalne, a także ich jakość zależą od wielu czynników, takich jak: indywidualne predyspozycje charakterologiczne, doświadczenie wychowania, mechanizmy radzenia sobie w nowych sytuacjach, poczucie bezpieczeństwa, wola
podejmowania nowych inicjatyw (wszystkie te czynniki można określić mianem
wewnętrznych), ale także od środowiska, w które młoda osoba wchodzi, i tego,
czy jest ono przyjazne, neutralne czy wrogie (czynniki zewnętrzne, niezależne od
osoby z niepełnosprawnością). Na te ostatnie, które tyczą się przestrzeni zarówno
fizycznej, jak i mentalnej składa się dostosowanie infrastruktury do możliwości
osoby z niepełnosprawnością w taki sposób, aby mogła ona poruszać się bezpiecznie i bez ograniczeń oraz nieustannego liczenia na pomoc ze strony innych. Kolejne obszary tejże przestrzeni to przygotowana kadra, zarówno administracyjna, jak
i naukowo-dydaktyczna – niewątpliwie ułatwiająca rytuał przejścia i sprawiająca
go mniej drastycznym. Dla większości studentów załatwianie spraw w dziekanatach i sekretariatach jest aktywnością stresującą. Dla osoby z konkretną dysfunkcją
(na przykład słuchu, wzroku, ruchową) bywa barierą, która powoduje nie tylko
stres, ale i opór związany z dużymi utrudnieniami z powodu bycia niezrozumianym, a przez to częstą rezygnację z podejmowania aktywności lub ograniczanie
jej do koniecznego minimum. Indywidualne uwarunkowania danej osoby, a także te związane z miejscem, przestrzenią społeczno-kulturową (którą tutaj stanowi uczelnia), w której żyje i funkcjonuje student z niepełnosprawnością, budują
poczucie jego tożsamości oraz kreują otaczającą go rzeczywistość (Bełza, Prysak,
2014: 26).
W drugiej fazie rytuału przejścia cechy podmiotu rytualnego („podróżnego”)
są ambiwalentne. Przechodzi on przez obszar kulturowy, który ma nieliczne atrybuty stanu minionego (tj. fazy separacji) i przyszłego (fazy włączenia) albo jest
ich całkowicie pozbawiony (Turner, 2010: 115). Młody człowiek niepełnosprawny
styka się z osobami przychodzącymi na studia z różnych stron, różnych miast,
różnych środowisk, różnych domów, mającymi zróżnicowane wychowanie, poglądy na świat i różnie kwestie związane z jego funkcjonowaniem, w tym także na
kwestie związane z niepełnosprawnością. W trakcie studiów mierzy się z postawami akceptacji, poszanowania godności, wsparcia, pomocy, równości. Ma wiele
elementów, które mogą przypominać mu poprzedni jego okres, w którym to był
„zaopiekowany”. Wsparcie udzielane przez uczelnie, zarówno to materialne, jak
i mentalne, czy w niektórych przypadkach osoby towarzyszącej na co dzień podczas zajęć w postaci asystenta studenta z niepełnosprawnością, to nie zawsze to
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samo co parasol ochronny rodziny, jednak chociaż w małym stopniu daje poczucie bezpieczeństwa. Niezwykle ważne są relacje, w jakie wówczas wchodzi młody
człowiek, bo, jak czytamy u Martina Bubera, istotą życia ludzkiego nie jest to, co
indywidualne, i nie to, co społeczne (nie należy szukać tego we wspólnocie), ale
to, co międzyludzkie, co dzieje się i czego doświadczamy w kontaktach z innymi
(Rzeźnicka-Krupa, 2007: 36). Obecnie coraz większe zainteresowanie skierowane
jest na sposób doświadczania i poznawania drugiego człowieka (Tischner, 1998:
168). Od sposobu tego doświadczania zarówno studenta z niepełnosprawnością
przez osoby pełnosprawne, jak i osób pełnosprawnych przez studenta z niepełnosprawnością, zależeć będzie wspólne koegzystowanie poszczególnych osób wchodzących w skład danej grupy. Ale od tego może również zależeć długość tej fazy
i moment przejścia do ostatniej zaproponowanej przez Gennepa – fazy włączenia.
Chociaż, jak pokazują badania Ferenca prowadzone wśród emigrantów (których
można odnieść do tej samej kategorii co osoby z niepełnosprawnościami – do
kategorii „innego”), bywa, że dostęp do pewnych stanów/statusów tożsamości
jest obwarowany zakazem przemiany, czyli niedopuszczeniem przez społeczność
pewnych osób do nowego świata (wszak rytuały przejścia służą, według Gennepa,
utrzymywaniu porządku społecznego) (Jaskulska, 2013: 11).
Trzecia faza (przyłączenia, ponownego włączenia w społeczeństwo) to faza,
w której przejście zostało dokonane (Turner, 2010: 115). Osoba z niepełnosprawnością znajduje się w stanie stabilnym, dzięki czemu jej prawa i obowiązki wobec innych mają jasno zdefiniowaną „strukturę”. Oczekuje się od niej, że będzie
zachowywała się zgodnie ze zwyczajowymi normami i standardami etycznymi
wiążącymi tych, którzy wchodzą na pozycje społeczne w danym systemie (por.
Turner, 2010: 115). Student z niepełnosprawnością po okresie rozpoznawczym,
badawczym i wzajemnego doświadczania siebie nawzajem staje się częścią grupy
(przy założeniu, że akceptuje normy, które w tej grupie panują)1 poprzez akceptację przez otoczenie i akceptację tego otoczenia przez niego samego przechodzi
w stan przyłączenia i bycia integralną częścią danej społeczności. Jest to sytuacja
najbardziej pożądana, dzięki której osoba niepełnosprawna podejmująca kształcenie na poziomie wyższym może budować kapitał ludzki, który w przyszłości
pozwoli jej na konstruowanie satysfakcjonującej ją dorosłości i funkcjonowania
w niej jak normalny członek społeczności.

Rytuał przejścia prowadzi do włączenia osoby z niepełnosprawnością do społeczeństwa, co
jest jedną z możliwych i najbardziej właściwą ścieżką, jednak nie zawsze tak się dzieje, co w niniejszym artykule również będę starała się pokazać.
1
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Zjawisko infrahumanizacji wobec studentów
z niepełnosprawnościami
Zjawisko infrahumanizacji ściśle związane jest z relacjami społecznymi, a w szczególności relacjami grupowymi. Grupy charakteryzują się tym, że w ich obrębie
dochodzi do interakcji społecznych, które przybierają formę bądź to współdziałania społecznego, bądź konfliktu społecznego (Znaniecki, 2011). Relacja społeczna,
niezależnie od tego, jakiego jest rodzaju2, zaczyna funkcjonować, kiedy dwie zaangażowane w nią strony akceptują się nawzajem jako, można powiedzieć, „partnerzy” w aktywnym współdziałaniu. Obie powinny się dobrze wzajemnie oceniać
i każda zmierzać do wykonywania określonych działań dla dobra drugiej, oczekując wzajemności. Wszystkie te działania nie są arbitralną manifestacją indywidualnych uczuć bądź chęci, ale wynikiem akceptacji norm postępowania uznanych
za wiążące przez uczestników danej społeczności opartych na kryteriach wartościowania (Znaniecki, 2011). Kryteria te powodują podział społeczeństwa na grupy społeczne, które są wynikiem kategoryzacji (Sekerdej, Kossowska, Trejtowicz,
2012), kategoryzacja natomiast prowadzi do różnorodnych relacji międzygrupowych, rozumianych w kontekście poniższych rozważań w perspektywie psychologii społecznej, a niekoniecznie socjologii czy politologii. Oznacza to, że relacje te
rozpatrywane są nie jako struktura społeczna, ale jako relacje pomiędzy jednostką a społeczeństwem (grupą społeczną). Jak zauważa Henri Tajfel, człowiek w tej
relacji ma naturalną skłonność do porządkowania obrazu rzeczywistości, a tym
samym do klasyfikowania ludzi na kategorie społeczne, co sprzyja asymilacji wewnątrzgrupowej (przecenianiu podobieństw między członkami tej samej grupy)
i kontrastowi międzygrupowemu (przecenianiu różnic między członkami różnych
grup) (Tajfel, za: Kofta, 2004). W procesie tego klasyfikowania student niepełnosprawny zyskuje swoje miejsce w grupie i pozycję wyjściową, która buduje jego relacje z innymi. Naturalna skłonność człowieka do kategoryzowania ludzi na grupę
swoich i obcych, określana mianem infrahumanizacji, polega na traktowaniu człowieczeństwa jako esencjalnej właściwości grupy własnej i odmawiania go grupom
„obcym”. Jest to subtelny proces, który nie polega na otwartym odmawianiu „obcym” przynależności do gatunku ludzkiego, ale na takim wnioskowaniu, które prowadzi do przekonania, że nie są w pełni wartościowymi istotami ludzkimi (Demoulin, Leyens, Yzerbyt, 2006; Leyens i in., 2003; Paladino i in. 2002; Gaunt, Leyens,
Demoulin, 2002, podaję za: Baran, 2011). Jak pisał Amadeusz Krause, mimo wielu
2
Znaniecki wymienia między innymi relacje: domowe, pozadomowe, braterskie, małżeńskie-erotyczne, matka-dziecko, towarzyskie. Zob. Znaniecki, 2011.
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inicjatyw zmierzających do zbliżenia osób pełno- i niepełnosprawnych (Krause,
2005), nie zrównało to statusu społecznego osób z niepełnosprawnościami, ale
sprawiło pojawienie się tak zwanej „subtelnej marginalizacji”, w której deklaracjom akceptacji towarzyszy dystans społeczny wobec osób niepełnosprawnych
(Krause, 2010: 56). Mimo że relacje międzygrupowe nie są tutaj rozpatrywane od
strony socjologicznej, to warto jednak podjąć się próby spojrzenia również przez
ten pryzmat, który wskazuje na zjawisko odrzucenia grupy. Kreowane jest ono
przez grupę dominującą, która przez to pozwala sobie na wzmocnienie poczucia
własnej wartości i pozycji w strukturze społecznej. Poszukuje mechanizmów, które
jej to umożliwiają, na przykład tworząc pewne wyobrażenia o grupie przeciwstawnej, którą w tym kontekście stanowią studenci niepełnosprawni. I mimo że same
osoby z niepełnosprawnościami mogą nie utożsamiać się z określoną grupą, to
będą zmuszone zaakceptować jej istnienie (Erenc, 2013: 15). Dystans społeczny nie
zawsze jest ustalony sztywno – częściowo determinują go okoliczności (Hall, 2009:
31). Takie sytuacje kontaktu bezpośredniego z osobami z niepełnosprawnościami
mogą ten dystans skracać lub go pogłębiać. Edukacja na poziomie wyższym stwarza różne przestrzenie, w których osoby z niepełnosprawnościami konfrontują się
z oczekiwaniami grupy dominującej, co wynika najczęściej z przewagi liczebnościowej. W przestrzeni studentów z niepełnosprawnościami, gdzie zachodzą relacje
z osobami pełnosprawnymi, można wskazać różne poziomy, zaczynając od tych
fizycznych, w obrębie których interakcje personalne się odbywają, czyli przestrzeń
fizyczna uczelni, przestrzeń mieszkalna (akademik, stancja), do tych właściwych,
międzyludzkich, dotyczących relacji z kolegami, wykładowcami czy pracownikami administracji. W niniejszym tekście skupię się głównie na relacjach związanych
z przestrzenią samej uczelni, pomijając aspekt związany z przestrzenią mieszkalną.
W kontekście studentów z niepełnosprawnościami mamy do czynienia
z czymś, co Piotr Sztompka opisuje jako pluralizm pozycji społecznych (język
działaniowy), wielość przynależności (język grupowy), wielość kultur (język kulturowy), wielość reguł wyznaczanych w ramach każdej, pojedynczej roli, jaka jest
przypisywana danej osobie (Sztompka, 2012: 325). Osoba z niepełnosprawnością odgrywa jednocześnie więcej niż jedną rolę. W przeciwieństwie do swoich
współtowarzyszy studentów, którym po przekroczeniu progu uczelni przypisana
jest „rola studenta”, ma także rolę „osoby niepełnosprawnej”(por. Chodkowska,
1997, 2005; Barnes, Mercer, 2008: 10; Gajdzica, 2011: 118). Częsta niespójność
normatywnych oczekiwań prowadzi do rozmaitych postaci antynomii, ambiwalencji i konfliktów w obrębie roli, konfliktów między rolami, a także wynikających
z tego napięć, które jednostka musi jakoś rozwiązać (Sztompka, 2012: 325) zarówno w sobie samej, jak i w relacjach interpersonalnych. Duże znaczenie będzie
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miało, która rola będzie centralna w odczuciu samej osoby, jak i otoczenia, a które będą miały charakter peryferyczny (por. Sztompka, 2012: 149). Role te mogą
również być przybierane w zależności od fazy rytuału przejścia, jak również od
płaszczyzny, na której student w danej chwili się znajduje. Płaszczyzny wskazane
przeze mnie odnoszą się do różnych poziomów, stąd niektóre role i aktywności
będą się w nich nakładać lub powielać. Najszersza i, można by rzec, nadrzędna
jest przestrzeń uczelni, gdyż mieści ona w sobie większość pozostałych, o których
wspominam. Pozostałe jednak są szczegółowe i nie mieszczą wszystkich istotnych
elementów wartych rozważenia.

Funkcjonowanie studenta z niepełnosprawnością
w wybranych przestrzeniach
Przestrzeń uczelni wypełniona jest osobami z każdego poziomu, z którymi student
z niepełnosprawnością musi wchodzić w interakcje. Jego codzienność (jak każdego innego studenta) w dużej mierze składa się z obecności na zajęciach. Wykłady
najmniej absorbują uwagę i pozwalają na największą anonimowość oraz brak aktywności, zwłaszcza w zakresie wchodzenia w relacje z innymi, natomiast tych relacji trudno uniknąć podczas innego rodzaju zajęć typu ćwiczenia, konwersatoria
czy laboratoria. Tutaj student musi skonfrontować siebie z wykładowcą i z grupą
oraz jej uczestnikami. Zatem w przestrzeń zajęciową wchodzi zarówno przestrzeń
wykładowców, jak i pozostałych studentów. Zajęcia to specyficzna aktywność, podczas której interakcje mogą skłaniać do kształtowania pozytywnych bądź negatywnych nastawień w relacji student z niepełnosprawnością versus osoby pełnosprawne.
Mogą pojawiać się jawne akty dezaprobaty zachowań, takie jak:
(…) takie były bardzo często, dochodziły do mnie słuchy, że grupa jest na mnie
wściekła, bo ja na wykładach czy na ćwiczeniach rozmawiam z wykładowcami
dużo. Cały czas o czymś mówiłem, to wściekało, że ja cały czas o czymś rozmawiałem. (Student 1)
Mimo takich nastawień ze strony pełnosprawnych studentów często studenci
z niepełnosprawnościami podejmują próby przeciwdziałania wrogim nastawieniom, czego przykładem jest poniższa wypowiedź:
Ponadto byłem trochę wycofany, więc postanowiłem, że postaram się trochę
z resztą dogadać. No i dochodziły do mnie słuchy, że często na mnie naskakuje
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grupa. (…) Na drugim roku Marta była asystentem, więc też była poza grupą
i nagle wobec niej zaczęto się zwracać bezosobowo jak wobec mnie. (Student 2)
Jednak te próby nie zawsze okazują się skuteczne. Traktowanie kogoś przez
zwracanie się bezosobowo, co widać w ostatniej wypowiedzi, to oznaka nie tylko wykluczania go z grupy, ale jawnej dyskryminacji i dehumanizacji. Odmawianie człowieczeństwa sprawia, że nie tylko nie zostają zniwelowane skutki niepełnosprawności i nie pojawiają się naturalne, równe relacji, ale wręcz pogłębia się
dystans w relacji student niepełnosprawny versus osoby pełnosprawne. Może to
u studentów niepełnosprawnych wywoływać również reakcje obronne, które często ten dystans mogą potęgować:
(…) ja już w tym momencie grupę traktowałem jako po prostu grupę pcheł,
którymi się nie należy przejmować, jakby co najwyżej odrzucić i ignorować całkowicie. (Student 2)
Te negatywne przykłady nie są czymś, co możemy taktować jako normę, ponieważ wśród wypowiedzi zdarzały się również takie, które świadczyły o większej
akceptacji, a co najmniej o tolerancji na inność studentów z niepełnosprawnościami. Świadczyć może o tym wypowiedź studenta muzyki:
Ja mam szczęście, że ja mam bardzo, bardzo fajną, serdeczną grupę. I prawdopodobnie w innych grupach miałbym właśnie osobowe problemy, ale tutaj naprawdę grupa (…). (Student 7)
Nastawienia takie są uwarunkowane różnymi czynnikami. Zaznaczyć należy,
że wśród badanych studentów były osoby studiujące na wydziale artystycznym
(muzyka, sztuki wizualne) i pedagogicznym. Ciekawy jest fakt, że częściej pozytywne doświadczenia prezentowali studenci kierunków artystycznych aniżeli pedagogicznych. Okazuje się, że wśród studentów pedagogiki, od których wymaga
się odpowiedniego nastawienia, empatii i zrozumienia z racji przyszłego zawodu,
częściej pojawiają się przejawy jawnej lub „subtelnej” dyskryminacji – infrahumanizowanie studentów z niepełnosprawnościami jest silniejsze poprzez przypisywanie im cech mniej ludzkich i zaliczanie ich na tej podstawie do grupy „innych”,
„obcych”. Niepokój wynikający z nieakceptowania zachowań przejawianych przez
osobę z konkretną niepełnosprawnością, a także obcość, jaka rodzi się w kontakcie z tą osobą, stają się sposobem pojmowania „Innego” – rozumienia lub „nie-rozumienia” jego wezwania czy postępowania (zob. Filek, 2004: 15). Wypowiedzi
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przyszłych artystów są nieco odmienne, choć zdawać by się mogło, że to oni będą
skłonniejsi do infrahumanizowania z powodu mniejszej wiedzy lub jej braku na
temat niepełnosprawności, a także często specyficznych cech osobowości artystycznej. A może właśnie te cechy sprawiają, że „inność” nie jest czymś nie tylko
złym, ale nawet pożądanym i ciekawym. Infrahumanizowanie przebiega na określaniu kogoś przez różnice i podobieństwa, zatem łatwiej studentom kierunków
artystycznych przyporządkować studenta z niepełnosprawnością jako swojego
(posiada pożądaną „inność”, która jest ciekawa, często oryginalna) i akceptować
jego zachowania, niosąc wsparcie zamiast stygmatyzacji i wykluczenia.
Prócz relacji „student z niepełnosprawnością a pozostała część grupy” istnieje jeszcze płaszczyzna relacji „student z niepełnosprawnością versus wykładowca”. Relacja „wykładowca – student” to relacja „mistrz – uczeń”, która powinna
być kształtowana poprzez poznawanie się i wyrabianie opinii, a także pozbawiona uprzedzeń i etykietowania. To relacja wzajemności szacunku i zaufania.
Okazuje się, że w wielu wypadkach (w przypadku relacji „wykładowca – student
niepełnosprawny”) jest ona obarczona pewnymi dystraktorami, które powodują
nienaturalne zachowania ze strony wykładowcy. Mogą one być spowodowane
brakiem wiedzy na temat niepełnosprawności, utartymi stereotypami (najczęściej negatywnymi, ale także i pozytywnymi) oraz poczuciem nieracjonalnej powinności. Mogą być również reakcją na zachowania danego studenta zarówno
w przestrzeni zajęciowej, jak i bezpośredniego kontaktu, chociażby podczas
konsultacji. Relacja ta, jak wynika z wypowiedzi badanych studentów, przybiera formę skrajności: z jednej strony objawia się jako bardziej dyskryminująca,
a z drugiej – nadmiernie chroniąca czy pobłażliwa, ale zawsze ma charakter stygmatyzujący:
(…) bo, że na przykład wykładowca po dziesięć razy pyta, jaką formę egzaminu,
ustnie czy pisemnie, chce zdawać (…) pyta się i pyta. (…) A też są takie sytuacje:
Pan X swego czasu studentom niepełnosprawnym, jak już miał tak wytłumaczone o co chodzi, to na ostatku podwyższał im ocenę, bo im jest ciężej. (Student 2)
Takich z jednej strony przychylnych podejść do studentów niepełnosprawnych
jest więcej, chociażby samo zmniejszanie wymogów, mimo że nie ma takiej potrzeby:
(…) na przykład Marek miał niektóre pytania jak miał ustny egzamin, tak prowadzone, że nie miał szans mieć mniejszej oceny niż cztery. Wykładowca po
prostu mu pomagał. (Student 3)
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Odmienną skrajnie do tych sytuacji jest ta, w której wykładowca ostentacyjnie
dyskryminuje studenta niepełnosprawnego poprzez publiczną dyskredytację jego
możliwości i podważanie miejsca w grupie:
Jeden z wykładowców z pedagogiki wczesnoszkolnej, pani stwierdziła, jakim prawem skończyłem liceum, skoro ja mam takie problemy z ortografią, a co dopiero
studia. Że ja się nie mam prawa na magisterkę wybierać i że licencjat to będzie
maksimum, jakie mogę zrobić. (Student 5)
Taka jawna agresja powoduje, że nie tylko student z niepełnosprawnością traci
poczucie własnej wartości, ale również studenci pełnosprawni, u których skłonność
do infrahumanizacji jest silniejsza, nabierają przekonania o słuszności swoich opinii.
W relacji studentów z niepełnosprawnościami versus koledzy z grupy również
pojawiają się różne zachowania. Odpowiedź na pytanie postawione wobec studenta prawa, czy z powodu zespołu Aspergera miał jakieś nieprzyjemności ze strony
kolegów, brzmiała:
Na uniwersytecie? Nie, nie miałem. No chyba, że za nieprzyjemność można uznać
reakcje kolegi, którego wkurzało, że ciągle powtarzam to samo (…). No wkurzył
się. Powiedział, że jak jeszcze raz to powtórzę, to nie wie co mi zrobi… (Student 8)
Niezrozumienie specyfiki funkcjonowania osób z daną niepełnosprawnością sprawia, że reakcje studentów pełnosprawnych bywają nacechowane brakiem
cierpliwości, empatii, zrównoważenia. Osoby te, zwłaszcza „kłopotliwe”, czyli takie, których zachowania dają się mocno odczuć podczas zajęć, które zakłócają spokojny ich rytm, stają się niewygodne dla kolegów, przez co szybciej zostają sklasyfikowani jako obcy, a nie swoi, i spychani na margines grupy. Czasami przybiera to
formę jawnej dyskryminacji:
Czy tak samo wprost część osób powiedziała, że na przykład na jednych zajęciach koleżanka powiedziała, że ze mną nie umie współpracować, bo po prostu
nie lubimy się, nie trawimy nawzajem. Więc ona nie może ze mną współpracować na zajęciach. (Student 3)
Często stosunek zależy od rodzaju niepełnosprawności:
Na przykład tamta grupa, jakby widziała osobę niepełnosprawną wzrokowo, fizycznie, czy na przykład z takimi osobami, z którymi spotykają się na co dzień, to
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oni byliby świetni do pracy. Ale jeśli mieliby osobę, która z jakiegoś powodu by miała, tak jak ja czy [imię A.], że na przykład mówimy dużo na dany temat, opowiadamy i trochę stąd wiem, bo część z tych osób mi mówi, że jak się przemądrzam często.
Ja to robię nieświadomie i właśnie moją grupę bardzo to drażniło. (Student 2)
Zdarza się, że następuje zmiana o 180 stopni, kiedy pojawia się element wymiany, a raczej wykorzystywania tych studentów przez kolegów z grupy. Kiedy jest
coś, w czym student jest atrakcyjny (jego asystent robi dobre, sumienne notatki
lub ma lektury elektroniczne, trudno dostępne w bibliotece, potrafi dobrze przygotować jakieś zadanie), chwilowo jest zakwalifikowany do grupy swoich, jako ten
akceptowany i pożądany. Jednak najbardziej właściwe i rokujące na dobrą przyszłość i dokonanie rytualnego przejścia w fazę włączenia są te opinie, które świadczą o akceptacji i jej odczuciu przez studentów z niepełnosprawnościami:
ogólnie ja mam teraz fajną grupę. (Student 2)
pierwsza grupa w pełni go akceptuje. (Student 2)
Jak również przytaczana już wcześniej opinia o szczęściu związanym z trafieniem na fajną grupę, która wykazuje się nie tylko akceptacją, ale i serdecznością
oraz pomocniczością, co niekoniecznie miałoby miejsce w innej grupie, jak wskazują doświadczenia kolegów z innych grup, a co jest przez danego studenta bardzo
doceniane.
Jak widać w powyższych wypowiedziach, doświadczenia relacji studenci
niepełnosprawni versus osoby pełnosprawne w przestrzeni akademickiej nadal,
mimo zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, noszą znamiona kategoryzacji
na grupę swoich i obcych. Wyznacznikiem tej relacji bywa odmienność w wyglądzie, zachowaniu, rozumieniu, wysławianiu się. Na tej podstawie dokonuje się infrahumanizowanie studentów z niepełnosprawnościami i nierzadko utrudnianie
im wejścia w dorosłość w pełnym wymiarze i z dobrymi doświadczeniami oraz
odpowiednim nastawieniem.

Zakończenie
Okres studiów dla wielu osób z niepełnosprawnościami to czas nie tylko zmian, ale
również redefiniowania autopostrzegania. Wydawać by się mogło, że jest to okres,
podczas którego można pozbyć się stygmatu osoby z niepełnosprawnością, a także
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być traktowanym przez pryzmat własnych możliwości, a nie ograniczeń i tej specyficznej cechy (prymy), która definiuje kogoś jako osobę z niepełnosprawnością.
Odwołując się do omawianego zjawiska infrahumanizacji, należy stwierdzić, że
mimo zwiększającej się świadomości na temat niepełnosprawności, zwiększającego się wsparcia studentów z niepełnosprawnościami, nadal ta naturalna skłonność
do kategoryzowania na grupę swoich i obcych wysuwa daną cechę niepełnosprawności jako tę, która determinuje podejście w relacji „student z niepełnosprawnością versus osoby pełnosprawne”. Obserwowalne jest ono w każdej z omawianych
płaszczyzn, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie zostały tutaj jednoznacznie zarysowane. Fragmenty wypowiedzi studentów niepełnosprawnych pochodzące z badania fokusowego stanowią egzemplifikację takich praktyk, która jest
poddawana dalszym badaniom i analizom zarówno materiału lingwistycznego, jak
również wizualnego. Opisanie funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością
i poznanie mechanizmów grupowej inkluzji, marginalizacji, ekskluzji, a może różnych form dyskryminacji, to nie tylko rozważania teoretyczne służące pokazaniu,
jak jest, ale również mające w zamyśle aspekt pedagogiczny, czyli zadanie pytania:
co z tą wiedzą zrobić dalej? Można zatem postawić na koniec pytanie: w jaki sposób projektować edukację, mając wiedzę na temat infrahumanizacji, aby niwelować negatywne skutki niepełnosprawności na poziomie kształcenia wyższego? jak
ułatwić osobom niepełnosprawnym przejście przez wszystkie fazy rytuału przejścia, tak aby osiągnęły pełną akceptację przez otoczenie i zaakceptowały to otoczenie takie, jakie jest, aby stały się jego integralną częścią i czuły się pełnoprawnym
członkiem danej społeczności?
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The aim of the article is to answer the question of why
contemporary interpersonal relationships need dialogue in
cultural and social transformations ?
The article is based on the conclusions of the author’s
research carried out among a selected group of students
revealing the characteristics of homo construens. Young
people who took part in the research directed (constructed) the scripts of partnership and family biographies as
free, original and willing to change. On the other hand,
the same scripts unmasked loneliness and a huge need
for recognition in the world of cultural and narcissistic demands for self-actualisation, satisfaction and a sense of fulfilment in the spheres of partnerships and family. The need
for dialogue requires pedagogical support that will reveal
the values of community, social groups and partnerships.

Wprowadzenie
Dialog (z łac. dialogus – rozmowa), rozumiany jako wspólnota, wzajemność, symetria, stanowi wyzwanie wobec przemian społeczno-kulturowych skupionych na
indywidualizacji życia, a wpływających na relacje międzyludzkie. Uzasadnia go
* ORCID https://orcid.org/0000-0002-8700-2249.
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ścieranie się takich pojęć, jak: miłość/przyjaźń/romans, intymność/seksualność/
pornografia/zdrada, partnerstwo/singlowanie/niezależność, konformizm/samokierowanie, autonomia/bycie dla innych, uznanie/odrzucenie/osamotnienie.
Podejmując w artykule temat współczesnych relacji międzyludzkich, chciałabym pokrótce przeanalizować wybrane kulturowe przemiany wpływające na jakość
niektórych z nich. Kontakty międzyludzkie, które współuczestniczą w przemianach społeczno-kulturowych, odzwierciedlają szereg implikacji zdarzeń reprodukowanych zarówno przez kulturę, jak i jej odbiorców, a są nimi:
− masowe uczestnictwo w doskonałym i fałszywym świecie spotkań wirtualnych (zwane socjalną walidacją);
− hiperkonsumpcja lub kompulsywny shopping (G. Ritzer);
− brak norm współżycia w kontaktach społecznych lub generyczne doświadczenie współczesności (M. Marody);
− konwersja prywatne versus publiczne (tendencja do voyeryzmu, obnażania
sfer prywatnych);
− wszechobecna walka o uznanie w kulturze narcyzmu (Ch. Lasch)
i wiele innych obecnych przemian wokół relacji, które mogą wpłynąć na ogólną
ich kondycję i uobecnić frustracje, neurotyczne stany emocjonalne, osamotnienie,
alienację, autyzm emocjonalny czy emocjonalny ascetyzm (Hochschild, 2009).
Część z prezentowanych w niniejszym artykule założeń teoretycznych
i wniosków metodologicznych znalazła uzasadnienie w badaniach naukowych
na temat związków partnerskich w biografiach młodzieży studiującej (Ściupider-Młodkowska, 2018). Wyeksponuję tylko niektóre wnioski ze względu na wielość
metod i materiału badawczego. Najwartościowszą w kontekście prezentowanego
tematu okazała się metoda czerpiąca z paradygmatu interpretatywnego – wywiad rozumiejący (Kaufmann, 2000). Polega on na tym, że badacz konfrontuje
wiedzę potoczną z wiedzą naukową, co wymaga dystansu i dialogu zarówno dla
jednej, jak i dla drugiej odsłony rzeczywistości. Rozmówcy są kreatorami swoich
opowieści o relacjach rodzinnych i związkowych, nie narzuca im się formularza
pytań ani odpowiedzi. Dzięki temu opowiadający występują w roli homo construens – sami relacjonują historie pełne symboli, kodów językowych i kulturowych, w których na nowo „konstruują” pojęcia i znaczenia związane z relacją
miłosną i rodzinną. Wywiad rozumiejący ściśle wiąże się z paradygmatem interpretatywnym, niezwykle wymagającym i wartościowym dla nauk społecznych,
nienarzucającym żadnych hipotez i nieprzewidującym żadnych odgórnych ustaleń czy odpowiedzi poza subiektywnym odczuwaniem i opisywaniem narracji
przez samego respondenta. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (2016: 36–37)
dostrzega ogromną rolę w metodologii traktującej narrację i dialog jako klucz
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do rozumienia świata, zwłaszcza świata emocji, myśli i interpretacji rodzinnych
i partnerskich:
Narrator to albo aktor, albo zainteresowany obserwator czyichś działań (…). Takie traktowanie narracji w pedagogice, takie jej znaczenie staje się swoistym uzasadnieniem badań rozumiejących, badań, których celem nie jest poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych między faktami określanymi mianem zmiennych, a jest nim poznanie, opis
i rozumienie subiektywnych światów życia człowieka, (…) narracja umożliwia wgląd nie
tylko w opowiadaną historię – pozwala także na poznanie wszelkich okoliczności jej towarzyszących, poszerza perspektywę jednostkową o perspektywę społeczną, łączy to, co
lokalne, z tym, co globalne czy uniwersalne. (Nowak-Dziemianowicz, 2016: 36–37)

Z kolei drugim pomocnym wyznacznikiem prezentowanego tematu jest
wcześniejsza próba odczytania „czystego dialogu w relacjach” ukutego przez filozofa Martina Bubera versus „nieczystej relacji” Anthony’ego Giddensa (Ściupider-Młodkowska, 2016: 63–72). Cały nurt pedagogiki egzystencjalnej i jej reprezentanci koncentrują się na sile relacji międzyludzkich, a dialog rozumieją jako
gwarant osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia w tych relacjach. Według Bubera
fenomenem relacji jest to, co pomiędzy Ja i Ty, czyli miłość jako odpowiedzialność
Ja za Ty (Buber, 1992: 224). Pomimo faktu, że współczesna miłość ma za zadanie
przezwyciężyć poczucie zwyczajności i niewidzialności w świecie wielości wrażeń,
potrafi też ranić i zamknąć się na dialog, co postaram się dowieść w niniejszym
artykule.

Miłość, która rani i domaga się dialogu
„Miłość jako odpowiedzialność oznacza akceptację faktu, że nie jesteśmy odizolowanymi monadami, wystarczającymi jedynie samym sobie. Nasze człowieczeństwo jest zależne od naszej troski i odpowiedzialnych relacji z innymi” (Weeks,
1997: 182).
Inspiracją do zabrania głosu na temat dialogu na płaszczyźnie miłości, która
stanowi podstawę więzi i całych struktur społecznych, są pytania o to, co współcześnie młodzież studiująca uważa za bycie razem, jak definiuje relacje międzyludzkie i co dla niej znaczy wspólnota rodzinna czy związkowa. Jeśli są to sytuacje,
zdarzenia czy zjawiska dewaluujące pojęcie wspólnoty – My na rzecz pojęć związanych z Ja – samorozwojem, gromadzeniem doświadczeń, samodoskonaleniem
i celebracją/adoracją Siebie, co wykazały moje badania, to w jaki sposób na nowo
odczytać relacje międzyludzkie, będące wspólnotą?
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Odpowiedzi szukam nie tylko w bezpośrednim oddziaływaniu nieuchronnych zmian, ale także w odbiorcach, będących konstruktorami i reżyserami (homo
construens) relacji międzyludzkich, wyrażających gotowość do odpowiedzialnych
relacji. Wspomniany filozof dialogu – Martin Buber – za sedno miłości uważa
właśnie odpowiedzialność Ja za Ty, która jest wyrazem równości kochających, a to
z kolei pomaga im w byciu otwartymi i autentycznymi (Bubber, 1997: 250). Niewątpliwie miłość jest wskaźnikiem umiejętności budowania trwałych więzi międzyludzkich. Jednocześnie jako uczucie i jako zadanie społeczne pokazuje, co na
przestrzeni lat zmieniło się w relacjach, do których wdarła się kultura terapeutyczna i narcystyczna, dla jednych będąca kreatywną odmianą tego, co strupieszałe
i tradycyjne, dla innych raniąca i zniewalająca miłość. O tym, że współcześnie miłość stanowi centrum zmian społecznych, przekonuje wielu socjologów codzienności, w tym: Eva Illouz, Christopher Lasch, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman,
Elisabeth i Ulrich Beckowie, Arlie Russell Hochschild. Wszyscy wymienieni autorzy są zgodni co do tego, że sfera intymności i miłości rywalizuje z rynkiem i kapitalizmem, technologią i polityką, które zracjonalizowały miłość, podważyły jej
emocjonalną intensywność i sprawczość. Uczucie wykalkulowane, zutylizowane
dotyczy braku zaangażowania emocjonalnego jako mechanizmu przystosowawczego wobec przemian społecznych narzucających kody miłości. Miłość, która
pochłania kody zewnętrzne, jak słusznie zauważa E. Illouz (2016), potrafi ranić,
cechuje ją wychładzanie więzi bez bliskości (Musiał, 2015) i partnerstwo pożądane
jako równomierne zaangażowanie w odgrywanie ról.
Mam na myśli głównie formy relacji krótkotrwałych, efemerycznych, a więc
mocno ukierunkowanych na zdobycie indywidualnych, egoistycznych i jednostronnych pragnień, które wymagają dialogowego wsparcia, bliskiego i znanego
między innymi pedagogice towarzyszenia (Marek, 2017), której obce są jednostronne rozwiązania, lecz przede wszystkim dbałość o rozwój i godność osoby
jako homo construens. Potrzeba tego typu dialogu jest tym silniejsza, im bardziej
zauważa się, że w coraz większym stopniu kultura narcyzmu, rynek i stechnicyzowane formy komunikacji międzyludzkiej kontrolują i narzucają nowy wymiar
relacji i wartości rodzinnych, za który, w odczuciu wielu wymienionych autorów,
nie odpowiada tylko przeszłość i tak zwana toksyczna więź w okresie wczesnego
dzieciństwa, ale przede wszystkim zinstrumentalizowane mechanizmy rynkowe,
które manipulują jednostką i jej pragnieniami. Narcystyczna wizja Siebie, w skład
której wchodzi tak zwana „obsesja temporalności”, czyli „szybkie konsumowanie
– życia własnego i cudzego, ciała, wrażeń, rzeczy, umiejętności, pracowników, oraz
pogoń za nowością i zmianą” (Romaniszyn, 2011: 198), jest wbudowana w społeczeństwo ryzyka. Człowiek funkcjonujący w pogoni za tak zwanym szczęśliwym
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życiem wpada w pułapkę potrzeb posiadania i bycia ważnym ponad potrzebę kochania, bogactwo ponad mądrość, podziw i rozgłos ponad godność, co może doprowadzić do alienacji, pustki i osamotnienia.
Zygmunt Bauman przestrzega przed takim sposobem życia, który przybierze
charakter zewnątrzsterowny i będzie potwierdzeniem sensu działań tylko wśród
ludzi podziwianych, pięknych, urokliwych, mających władzę, będących na afiszu,
ale uwięzionych przez manipulację i grę pozorów (Bauman, 2012: 45). Człowiek
gotowy na partnerstwo i dialog z drugim jest refleksyjny, nie ulega infantylnym
doznaniom, impulsom, jest emocjonalnie dojrzały, całościowy, poza wszelką zewnętrzną manipulacją. Taka postawa uchroni go przed wpływem wszechogarniających wszelkich form „dopalania Ego jednostki”, które odrzucają więzi, ranią
partnerów i wmawiają konieczność ciągłych zmian bez głębszej refleksji nad autentyczną wartością spotkań z drugim człowiekiem.

„Dopalacze Ego” jako substytuty wspólnoty
Z wniosków wyprowadzonych z badań (Ściupider-Młodkowska, 2016: 188–249)
realizowanych na przestrzeni czterech lat (2011–2014), wynika, że młodzież w wieku 22–25 lat, biorąca udział w wywiadach, wyreżyserowała (skonstruowała) skrypty biografii związkowych i rodzinnych jako wolnych, oryginalnych i otwartych na
zmiany. Z drugiej strony te same skrypty zdemaskowały ogromną potrzebę „dopalania”, brylowania w świecie kulturowych i narcystycznych żądań. Młodzi ludzie
chcieli, wzorem celebrytów, dążyć do samorealizacji, poczucia szczęścia w relacji,
które definiowane było przez niektórych właśnie jako sfera pełna wrażeń seksualnych, indywidualnych wyborów, rozrywek, ciągłych zmian parterów i stawiania
im coraz większych wymagań. Dzięki narracjom skryptów ponowoczesnych uwidoczniła się silna potrzeba dialogu pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a potrzebami młodych ludzi, która z kolei jest zadaniem dla pedagogiki społecznej,
aby na nowo odczytać ich potrzeby i edukować w kierunku refleksji. Może się to
dokonać jedynie przy wsparciu intelektualnym i emocjonalnym młodych ludzi,
będących kreatorami, a więc mających ogromną potrzebę sprawstwa, którzy będą
potrafili rozróżnić zachowania egoistyczne i destrukcyjne od zachowań odpowiedzialnych, wyznaczających dialog i będących podstawą autentycznych więzi.
Jakościowa część badań, zrealizowanych między innymi za pomocą dwudziestu wywiadów rozumiejących oraz rozmów podczas zajęć „Intymność pomiędzy
byciem razem a osobno”, ukazała, na ile kultura narcyzmu wpływa na dokonywane
przez młodych ludzi wybory dotyczące partnerskich relacji. Rozmowy z młodzieżą

92

Mirosława Ściupider-Młodkowska

studiującą ujawniły wszelkie przemiany, w tym wiele pozytywnych, takich jak zadbanie o jakość relacji, o wspólny, partnerski podział obowiązków i odpowiedzialność za budowanie więzi, jak i negatywne, te związane z autyzmem audialnym,
czyli zjawiskiem, gdzie kontakty wirtualne stają się atrakcyjniejsze od kontaktów
realnych, co prowadzi do rozpadu związków realnych i dramatu całych rodzin.
Istotne zmiany odnotowano także w podejściu do poszukiwania partnera,
zwłaszcza wśród kobiet, które coraz częściej zamieniają kapitał społeczny na seksualny i pożądany przez mass media. Brak refleksyjności i świadomości, na czym polegają głębokie relacje, sprowadza je do dobrej zabawy i krótkotrwałej przyjemności,
którym ma z kolei dopomóc atrakcyjny wygląd. Sytuacja ta rodzi spore problemy,
nie tylko spłyca kobiecość/męskość młodych partnerów, ale znacznie przyspiesza zachowania w sferze intymnej, w której nie pozostaje miejsca na prywatność, godność,
szacunek. Za sprawą mediów społecznościowych coś, co kiedyś było prywatne, dziś
zostaje upublicznione. Młodzi ludzie, zagubieni i wabieni ofertami życia wspaniałego, szczęśliwego, poszukują uznania, chcą być podziwiani, adorowani, a pomagają
im w tej społecznej walidacji wszelkie dopalające Ego portale społecznościowe. Facebook jest doskonałym przykładem ścierania się tożsamości refleksyjnej z infantylną obróbką, skłaniającą użytkowników do narcystycznego wpatrywania się w siebie
i w innych. Styl funkcjonowania na tym portalu zmusza do voyeryzmu – oglądactwa,
podglądactwa prywatnych zdarzeń i na ich podstawie permanentnego ulepszenia
Siebie. Joseph Walther – profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego od lat badający
wpływ komunikacji wirtualnej na funkcjonowanie ludzi w różnych przestrzeniach
społecznych – stworzył teorię o „hiperosobowym modelu”, w którym nadawca komunikatu wirtualnego dzięki narzędziom manipuluje przekazem i obrazem siebie,
jako homo construens kreuje hiperosobę, która nie uznaje i nie ma naturalnych wad
i niedoskonałości. W świecie ciągłej adrenaliny – ciągłego szokowania i bombardowania innych informacjami z zewnątrz – użytkownicy są przekonani o słuszności
i konieczności przedstawiania siebie jako hiperosób, będących tylko w pozytywnym
nastroju. Upublicznianie zabarwianych zdarzeń ze swojego życia, wszelkie zabiegi
retuszowania i opisywania siebie tylko z pozytywnej i niezwykle ciekawej, choć nie
zawsze zgodnej z prawdą strony, ma na celu sprzeciw wobec bycia nudnym, niemym
i niezauważonym, jest rodzajem walki o uznanie. Dopalające instrumenty szokowania innych swoim niepowtarzalnym hobby, nieprzeciętnym spędzaniem czasu
z ukochanym psem, nietuzinkowym wpisem i pięknie wyretuszowanym, choć nieprawdziwym zdjęciem przekładają się na jakość relacji międzyludzkich.
Zauważalne instrumentalne traktowanie innych w szkołach, w miejscach rozrywki, ocenianie ludzi wyłącznie z perspektywy ich wyglądu oraz tego, co zamieszczają na swój temat w sieci, prowadzą do petryfikowania wzorców relacji powierz-
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chownych okazjonalnych, nieodpowiedzialnych i, niedojrzałych. Takie relacje nie
mają nic wspólnego z Buberowskim dialogiem, bo nie biorą odpowiedzialności za
reakcje lub emocje osób w nich współuczestniczących. Partnerzy ulegający i przenoszący pewne wzorce zachowań na biegunie lubię/nie lubię są skłonni zerwać
relację realną za pomocą zapośredniczonego z portalu społecznościowego kodu,
tym samym nie konfrontują się z bliską osobą, bo robi to za nich system komunikacyjny. Partnerzy funkcjonujący w tego typu schematach wiedzą, że nic nie jest na
zawsze – w każdym momencie mogą zakończyć relację bez ponoszenia odpowiedzialności za decyzję o rozstaniu. To z jednej strony motywuje do większych starań
o trwałość i jakość bycia razem, z drugiej strony generuje lęk przed opuszczeniem.
Relacja na czas określony skutkuje wychłodzeniem namiętności i wycofaniem
z podjęcia decyzji o stworzeniu relacji My. Wśród młodych ludzi bardzo często,
tak jak w przypadku mitologicznego Narcyza, uwidacznia się paniczny lęk przed
odrzuceniem, paniczne poszukiwanie uznania i akceptacji. Może to być wynikiem
braku prawdziwej akceptacji ze strony bliskich osób: „jestem o tyle wartościowy,
o ile inni określają mnie jako potrzebnego i wartościowego”. Świat wirtualnej magii
przekazu informacji o sobie dodaje animuszu i potęguje pragnienie zabłyśnięcia.
Internet daje możliwość wykreowania wizji Siebie preferowanego, będącego
z jednej strony anonimowym, z drugiej strony pragnącego za wszelką cenę być niepowtarzalnym i docenionym. Zjawisko to opisuje między innymi uznana w świecie show-biznesu, a przy tym niezwykle przenikliwa obserwatorka i poetka opisująca zjawiska współczesnego świata, piosenkarka Katarzyna Nosowska:
Rozglądasz się po świecie i wyraźnie dostrzegasz ludzi, którzy promieniują szczególnym
blaskiem. Też chcesz błyszczeć. (…) Teraz możesz zdecydować, kim chcesz być, jeśli sobą
nie lubisz. (…) Jeśli chcesz wszystkich nabrać, że jesteś naprawdę wyjątkowa, zrób sobie
fotkę z ambitną książką, powiedz, że słuchasz tylko jazzu, a na wystawach sztuki współczesnej mów „mhm…” – z miną znawcy. (…) (Nosowska, 2018: 164–165).

Autorka trafnie opisuje, jak portal społecznościowy Facebook zredefiniował
pojęcie znajomego albo „przyjaciela”:
Masz wrażenie, że znasz człowieka, bo wiesz, jak układa produkty na talerzu. Widujesz go
z głową na poduszce. Umiałbyś trafić ze stołowego do kuchni w jego mieszkaniu, bo znasz
drogę ze zdjęć. Wiesz, że kot znajomej podrapał kanapę, chłopak przebiegł cztery kilometry, a matka była w Egipcie. (Nosowska, 2018: 166)

Aby nie stać się zmysłowym cyborgiem, manipulowanym przez system interfejsu i konsumpcję, szczególnie potrzebna jest edukacja, która będzie uczyła dia-
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logu i wspólnotowości, tym samym pomoże nie ulegać manipulacjom płynącym
z kulturowego narcyzmu. „Warunkiem oporu i obrony podmiotowości jest praca
nad własnym rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i moralnym” (Romaniszyn, 2011: 219).
Jest to jednocześnie ochrona przed massmedialną ekspansją tak zwanych środków zorientowanych na „ulepszanie” i „dopalanie” swojej tożsamości. Pomagają
w tym różne metody i praktyki coachingowe, które spieszą z pomocą wszystkim
pragnącym zmian, wmawiając że każda zmiana jest możliwa. Jej wyznacznikiem
ma być posiadanie – lepszej żony, lepszego mieszkania, samochodu, lepszego życia zawodowego. Stosuje się w tym celu różne techniki uprzedmiotawiające ludzi,
szeregując ich wedle kategorii i rangi posiadania.
Wśród wartości wciąż pożądanych przez Polaków sondaże dokumentują, że
na priorytetowym miejscu plasuje się szczęśliwe życie rodzinne, tuż obok obserwowany jest brak potrzeby nawiązywania i pielęgnowania więzi z innymi ludźmi. Cenione wartości miłości i rodziny nie wykluczają egoistycznych dążeń do
zaspokajania przede wszystkim swojego dobra, przy instrumentalnym traktowaniu swoich bliskich. Pragnienie miłości często nie jest jednoznaczne z gotowością emocjonalną na obdarowanie nią innych, nawet swoich dzieci, nie mówiąc już
o gotowości przyjęcia z wzajemnością miłości niezbędnej w budowaniu wspólnej
przestrzeni życia partnerskiego i rodzinnego.

Zakończenie
Dialog z reguły wiąże się z pojęciem wolności, a więc z pełnym szacunkiem
i akceptacją. Myśleć i działać dialogowo nie oznacza walczyć i zastąpić jeden
dominujący model rozumowania innym, ale starać się objąć refleksją, rozwinąć
rozbieżności i dostrzec ewentualne zagrożenia i korzyści. Rozważania podjęte
w niniejszym artykule ujawniły potrzebę działań edukacyjnych i pomocowych
dla osób doświadczających problemów emocjonalnych i egzystencjalnych, na
skutek negatywnych doświadczeń z relacjami wirtualnymi, ulotnymi. Relacje
fantazmatyczne, obecne w świecie wirtualnych spotkań, będące substytutem relacji realnych, prowadzą nie tyko do zaburzeń w komunikacji, ale mogą wpływać
na zaburzenia tożsamościowe.
Ciekawy i niezwykle pomocny nurt poradnictwa dialogowego ma na celu
wspólne umożliwienie samodzielnego i wolnego od wszelkich schematów, stereotypów myślowych wyborów. Pedagogika społeczna otwarta na dialog udziela
wsparcia intelektualnego, emocjonalnego, aby nie walczyć z problemami, które
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być może w naszej subiektywnej narracji stanowią problem, ale stara się go zrozumieć, opisać.
Edukacja do budowania trwałych relacji, dzięki którym rodzina przetrwa, stanowi poważne zadanie dla pedagogiki społecznej, troszczącej się o człowieka, jego
ciągłość i godność.
Pedagodzy społeczni badają i obserwują pojawiające się w przestrzeni relacji zjawiska, jak: seksting, cyberstalking, zdrady internetowe, depresje, poczucie
osamotnienia wśród młodych ludzi. Myślę, że wpływ kultury narcyzmu na dostrzegalne zjawiska jest znaczący. Tym silniejsza jest potrzeba edukacji w kierunku dialogu, aby zamienić przedmiotowe i egoistyczne nastawienie w relacjach na
wspólnotowość i partnerstwo.
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of teachers prefer a syncretic style. Students of the teachers
preferring a directive style revealed lower interest in science
than those who were taught in reactive style.
As a result of this disinterest, the studied students only occasionally performed activities in direct contact with nature.

What is a teaching style?
A teaching style can be described by considering two types of teaching models.
Firstly, a model based on cognitive psychology (constructivist philosophy), which
in a complex way examines the emergence and developmental course of mental
processes in humans, assuming that the result of learning is not a product but
a process of acquiring knowledge. Secondly, a model based on behavioural psychology, which explains human behaviour in a simplified way (in terms of stimulus-response relations), according to which the aim of such teaching is a specific product. The models appear to be purely theoretical constructs. The research
shows that teaching styles adopted by the studied science teachers are to, some
extent based,on the above mentioned models, but never appear in a pure form
(Czapla, 2012). These styles are situated on a continuum between extreme variants,
which means in the space between traditional (directive) style and progressive one
(reactive) (Escotet, 2018; Mieszalski, 1997; Wragg, 2001), or between the formal
(frontal, closed) and negotiative (Gołębniak, 2004) and so called related and task
style (Niemierko, 2007). There is also an indirect, blended approach to teaching.
This approach often combines divergent and sometimes contradictory views on
teaching, which can easily be seen in the analysis of the personal philosophies
of teaching declared by science teachers. As a consequence, their teaching strategies are not based on typical transmission of knowledge or typical activation of
students and communication in the classroom is based on both monologue and
dialogue. Thus, some kind of syncretism in teaching can be noticed. The syncretic
way of teaching is called a syncretic style (Czapla, 2015). It is revealed in approach
to teaching due to tension and contradictions assigned to a teacher’s role who is
obliged to combine freedom and control, what is important to an individual with
what is necessary to the majority; what is ideal with the plausible (Kwieciński,
1998). Increasingly, the need to build an empirically informed and eclectic style is
emphasized. The concept of a teacher as a post-positivist practitioner, formulated
by J. Kincheloe (2004), belongs to this style.

Styles of teaching Science compared to job seniority and teacher’s education

99

Semantically, a teaching style is an extensive phenomenon. Hence, it has been
differently defined and used by scientists: Bales (1950), Benade (2016), Bennett
(1976), Bentley (2010), Brzezińska (1999), Dale & Tanner (2012), Fenstermacher
& Soltis (2000), Flanders (1970), Gołębniak (2004), Janowski (1980), Kincheloe
(2004), Mieszalski (1997), Mizerek (1999), Niemierko (2007), Pyżalski (2007), Solomon & Kendall (1979), Wragg (2001).

Teaching style as a subject of research
In order to examine the types of styles used by science teachers in students’ opinions the particular components of a style have been precisely described. Then the
description of the styles used by science teachers have been made. It includes the
choice of teaching strategies and means of teacher-student communication during
science classes. It has been assumed that these components are consistent with
personal teaching philosophy of the science teacher.
On the basis of research referring among others to teaching strategies (Palka,
1989; Kwieciński, 1991; Nalaskowski, 1995; Sowińska, 1996; Kwiatkowska, 1997;
Piotrowski, 1998; Gołębniak & Teusz, 1999; Klus-Stańska, 2012; Michalak, 2004)
two basically different teacher’s educational approaches may be determined. They
are described as transmission strategy fossilizing students’ cognitive passivity
and activating strategy in which the student plays a role of an active seeker of
knowledge and autonomously, due to the undertaken mental and physical actions,
creates their own understanding of the surrounding world. This view on educational strategies may result from negation of a teacher’s way of working with students based on the transmission of ordered information and knowledge about the
world. The student’s role is limited to acquiring the information in the shortest
time possible. Therefore, the teacher’s educational impact is only the transmission
one, characterised by imposing semantic schemes equating experience with interpretation, concentrating on knowledge resources instead of ways of acquiring
it, limiting the research action of students; disconnecting the content of school
subjects from daily life, minimising students exploratory activities to presentation of scientific knowledge as the best and based on indisputable scientific evidence, weakening cognitive curiosity and tendencies to creative thinking caused
by the demand of reproduction of presented handbook knowledge without the
requirements concerning research skills and operational knowledge, significant
advantage of a teacher’s over student’s activity focused on passing knowledge in
the shortest possible time, reinforcing it and testing (Michalak, 2004). The acti-
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vating strategy based constructivist theory of learning and reflected in multilateral
activity of a student appears as a counter strategy. The teacher acts as a reflective
practitioner. “Critically reflective practice in professional teaching contexts is one
such example, where openness means that people involved may experience vulnerability” (Benade, 2016). It is the teacher who has to decide how much he or she
is willing to change the attitude towards teaching.
This role limits teacher’s interruptions to constructive intervention adequate
to needs and conditions of learning. The time of joint teacher and students meetings (the episodes of mutual engagement) create a context for cognitive development and trigger an action. During these meetings, an adult is actively engaged in
broadening students’ behaviour repertoire helping to grasp the new idea and raising the child to a higher level of surrounding management competence. Subjective
style of interaction is characteristic for activating educational strategy mainly because due to the fact that it fosters the shaping of a fully active learner. The teachers
builds “the scaffolding”, “opens” the zone of the closest development in which the
achievements and skills “wait” to be realized. They can be only gained by previously shaped skills and knowledge and joint actions of both a student and a teacher.
The teacher plays a role of an active supporter and caretaker, who helps the student
take the next steps on their path of development (Michalak, 2004).
Teaching style does not only include teaching strategies but also the way of
communication. Hence the attempt to describe the characteristics of teacher-students communication during science classes.
During the course of education many directions of information flow among
the participants may be noticed. Apart from the source of content and form of
communication, the direction of information flow is equally important. It is the
direction of communication which strengthened a negative stereotype in didactics,
setting the teacher as the only sender of information and the learner as the only
receiver. Despite some minor innovations of the process, the functions remain
the same. Information coming from the students mostly involve the one based on
teacher-induced questions and instructions in order to assess the understanding,
accepting and following the received information. The merit of educational process is then a merit of the received teacher’s information.
Andrukowicz (1999) considers interaction in communication referring Ann
Lindgren (1962) and describes four typical patterns of interaction flow among the
participants of educational process. The first pattern points out the lack of interaction based on mutual communication between the teacher and the students.
The teacher is clearly dominant and the students play a static role, receiving the
information passively from one direction only. The dominant teacher sends the in-
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formation and is not interested in possibilities of its reception and comprehension,
assuming that all the students are able to acquire, understand, accept and follow
the content of the information in the form it was presented.. The situation could
be referred to as a teacher’s communicative monologue, which creates a distance
between the teacher and an anonymous receiver without considering individual
differences and subjective possibilities of students.
The second pattern, unlike the one previously described, contains the students-induced information. The teacher’s role is still the dominant one and the
information coming from students serve only to control and assessment of the
effects of “teacher sending”. The student is not totally passive though their communication activity depends on the teacher.
The situation in which there is a possibility of the flow of information between the teacher and the student and between two students, takes some features
of a dialogue. The dialogue however is dominated by the teacher, the student is
in complementary position, adding some colour to the main theme of the teacher’s monologue. There is still the distance between the teacher and the students
who try to gain the teacher’s approval knowing what and what not to say. There
is no freedom of speech. According to Andrukowicz, the dispute may refer only
to the form not to the information gained outside the school environment, which
sometimes might be of a higher value than the teacher’s. Nevertheless, the teacher
is always right, formulates the information in the best possible way and ,as the
students described, tries to be the “judge”, “prosecutor”, “solicitor” and quite often
“executioner”.
In order to engage the students in the search for information, turn them on
to confront their contradictory statements, provoke to discovering the truth, release creativity, encourage in expressing their own views and interests, the multi-directional flow of information and real dialogue between the participants
of educational process are necessary. Then the factual arguments instead of the
formal ones become important. Interaction based on mutual and balanced understanding encourages weighing logical and irrational arguments, scientific and
non-scientific ones. Creative struggle with the content and form of thought transfer teaches humility, self-confidence and emotional control, releasing the states of
higher emotions, cooperation and autonomous thinking. This dialogued-creative
empowerment of scientific anticipations or depersonalization of educational process subjects’ anticipation increases not only an individual care and responsibility
for the effects of this process but also decreases the distance between the objective norm and subjective value, between the teaching and learning for grades and
teaching and learning for themselves (Andrukowicz, 1999).

102

Małgorzata Czapla, Agata Rataszewska

The style in which teachers and students function together seems to be extremely important for the educational process. A modern teacher does not need
to be the information centre in the classroom. It is virtually impossible for them
to know everything and on every subject. Infallibility of a teacher is currently an
unsubstantiated and harmful dogma, and does not result from a deficit of basic
information preventing rational decision-making.

Dilemmas
With the current state of development of information civilization, the following
questions arise: what should the goals of education be? Which type of teachers do
students need: a master, an expressive individual, an authority or a vivid model? Is
such a person important and meaningful in their lives? Or, perhaps, do students
need someone completely different? Do we really face a devaluation of the importance of the teaching profession? Is it still so obvious that teachers shape the
mentality of individuals? Then, what type of teaching can be considered the most
appropriate and useful, bearing in mind the needs of today’s student community
and the positive development of students? Is it possible for a teacher to stop being
the traditional master, passively transferring knowledge to students?
One should also remember that “teachers are not only teaching information
about the subject but also teaching learners how to think, write and speak like
subject specialists” (Dale, Tanner, 2012: 13).
The proposed new educational methods encourage teachers to change their
style of work, forcing them to adopt the roles of observers, advisers, mentors and
inspirers of students’ activity (Raczyńska, 2010: 167).
All these dilemmas inspire reflection in those who educate teachers, but also
encourage them to listen to students’ opinions about their educators. All participants in the educational process have to engage actively with each other. We all
learn throughout life, and not necessarily from the older and wiser, which has been
stressed by Marian Diamond saying that “everyone can teach someone” (Dryden,
Vos, 2000: 452). We teach children and we learn from children. Learning is not
a one-sided transmission. Learning means examining, discovering and asking basic and unexpected questions. It also involves developing the most effective learning strategies, which should be discovered with the help of teachers. “We (teachers) should help to try out other strategies so that they (students) have a wider
choice and can choose the best strategies to suit them and their learning situation”
(Bentley, 2010: 74). Teaching is a dialogue. It is the meeting of two individuals:
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a reflective teacher and a freestudent. Dialogue means freedom of expression and
action, as well as being listened to (Michalak, 2010). Almost every subject implemented in the course of school education, at every level of education in the educational process, can be arranged in a manner that promotes, among other things,
the formation of social competence and citizenship. “Citizenship is one of today’s
expectations from education” (Nowak-Dziemianowicz, 2014: 90).
Teachers can rarely implement multiple variants of educational solutions.
These solutions are introduced from time to time, so that education is not merely
based on highly abstract material, but remains connected with real life. This approach may help to develop learning skills which may be “(…) applied across the
curriculum. They are skills which involve learning how to learn and developing
learner autonomy. They can artistic, cultural, linguistic, mathematical, scientific,
social and interpersonal skills”. (Bentley, 2010: 26). Students must see the meaning
of the things they learn and learn in a way that will motivate and mobilize them.
Such a pragmatic approach to teaching is highly profitable with respect to the efforts of students and teachers, their satisfaction with achievements and reducing
their regret over their lack of achievements.

Method
Research approach and sample
In order to establish which strategies are used by teachers , the students were asked
about the way they work during classes, which meant which methods were used
by their teacher: are there mainly verbal or action based methods or perhaps both?
They were also asked about the teaching aids such as boards, atlases and albums,
films, inanimate natural objects, plant and animal cultures, models, laboratory
equipment and microscopes. The responses were then categorised according to
the teachers’ seniority and education in order to check whether these factors influenced the applied strategies.
Students’ opinions about communication in the classroom were analysed in
relation to the possibility of pupils asking questions during science classes, the
nature of questions asked by students, methods of seeking answers to these questions and forms of students’ involvement. In addition, Ned Flanders’s system to
analyse interaction in the classroom was used. The students were asked whether
the teacher encouraged their actions, rewarded them, used students’ ideas, asked
questions or passed loads of information, ordered and set the demands, criticised,
showed discontent or disapproval and asked for silence in the classroom. The phe-
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nomenon of communication was also analysed according to teachers’ seniority
and education.
Characteristics of students’ sample
The survey involved 870 schoolchildren aged 12–13 years. They were sixth-grade
students of primary schools. The survey aimed at determining whether the educational background and seniority of science teachers has a significant impact on
students’ opinions about the working styles of their teachers. In order to carry out
detailed analysis, the surveyed students were divided into subgroups according to
their teachers’ seniority and type of education. Then, the responses of 343 students
taught by biologists, 210 students of geographers and 280 students of teachers with
non-biological and non-geographical education were analysed. The author also
analysed the responses coming from 260 students of teachers with seniority of
less than or equal to 10 years, 317 students of teachers with seniority ranging from
11 to 20 years and 236 students of teachers with the longest work experience, i.e.
longer or equal 21 years.
Instruments
The research method was a diagnostic survey. It was based on a questionnaire for
a six-grade primary school student. The questionnaire contained, among others,
the categories developed by Ned Flanders (Wragg, 2001: 57–59) in order to analyse
classroom interaction.
Appropriate statistical methods were used for the development of the collected research material. Finding out and the description of regularities occurring in
pedagogical reality require the analysis of the phenomena both from the quality
and quantity points of view (Krajewska, 1999). The objective of the study was to
formulate conclusions concerning science teachers’ teaching styles on the basis
of students’ opinion relating to working styles during classes and also the ways of
communication among the participants of the educational process. A chi-squared
test of independence was used to find a relationship between pairs of qualitative
variables.
Procedure
The questionnaire was handed personally to every six grade student of primary
school during science class. The information about the content of the questionnaire along with thorough instruction how to fill it in was given. It took the students about 40 minutes to complete the task.
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Analysis
The collected data were coded and served to construct database in Excel. The data
were prepared with the use of appropriate statistical methods. In this case CSS
Statistica was applied.

Teaching methods adopted by teachers
in the opinions of students
Over 70% of sixth grade students of primary schools say that their involvement in
science classes consists of listening to the teacher who thoroughly explains, clarifies and gives a lot of information (Fig. 1).
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Figure 1. Involvement of pupils in science classes by the type of teacher education in the opinions
of students: the teacher thoroughly explains, clarifies and gives a lot of information

Based on the declarations of students, it has been found that the involvement
of pupils in science classes that consists in listening to the teacher has no relation
with the type of teacher education.
Similar results have been obtained in the analysis of students’ involvement in
science classes depending on the seniority of teachers. Most of the students declare
that their involvement in science classes consists of listening to the teacher, regardless of seniority. Reading information from a textbook and completeing exercises
depend on the seniority of teachers. These types of activities were mostly indicated
by students of teachers with the shortest work experience (Fig. 2).
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Figure 2. Types of students’ activity during science classes by the seniority of teachers in the
opinions of students: students read information from a textbook and do exercises (p = 0.0031)

Observing experiments performed by a science teacher in the classroom was
most often indicated by students of teachers with seniority of ≥21 years – 23.42%,
and least often by students of teachers with the shortest seniority – 16.92% (Fig. 3).
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Figure 3. Types of students’ activity during science classes by the seniority of teachers in the opinions of the students: the teacher performs experiments and students watch

The type of teachers education and their professional work experience are not
correlated with scientific experiments being performed independently by students.
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Most of the surveyed pupils declared that they did not carry out any experiments
independently during science classes.
Independent observations, carried out by students during science classes, significantly depend on the length of teachers’ work experience. Independent observations are most often performed by students of teachers with seniority of ≥21
years – 11.86% (Fig. 4).
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Figure 4. Types of students’ activity during science classes by the seniority of teachers in the opinion of students: students independently perform various typed of observation (p = 0.0046)

There is a significant relationship between teacher education and teaching
methods, such as science teachers conducting discussions with students and participants of classes exchanging information between each other. In the opinions
of the surveyed students, geography teachers are least likely to discuss things with
students, and representatives of other kinds of education are most likely to do so
(Fig. 5).
Reading information from a textbook and completeing exercises are activities
most often performed by students of geographers – 70.95%, and less often by students of biologists and other teachers – more than 40% (Fig. 6).
The teaching method based on showing students a variety of phenomena in
pictures does not depend on the type of teacher education. Most of the students
say that teachers did not show them any illustrations of various natural phenomena. Regardless of their education, teachers do not perform experiments that students could observe. It has turned out that 90% of sixth-graders do not carry out
experiments during science classes.

[%]
70

no

50

[%]
7040

50,95

Małgorzata Czapla, Agata Rataszewska

49,04

41,98
no

50,95

61,42

49,04

41,98

38,57

4010

30 0

38,57
yes

58,01

6030
5020

61,42

58,01

60

108

yes

biologists

geographers

other

20

10
0

biologists

geographers

other

Figure 5. Types of students’ activity during science classes by the type of teacher education in the
opinions of students: students discuss things and exchange information with the teacher (p = 0.0206)
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opinions of students: students read information from a textbook and do exercises
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Students10also expressed their opinions about teaching aids used by their science teachers0 during classes. Their statements were analysed in terms of teacher
biologists
geographers
other
education and seniority of teachers.
It has been found that there are significant correlations between the type of
teacher education and the statements of students regarding the use of teaching
aids, such as textbooks, atlases and albums of nature, journals of nature, inanimate
natural objects, live plants or animal cultures and microscopes (Table 1).
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Table 1. The use of teaching aids during science classes by the type of teacher education in the
opinions of students
Students of geographers [%]

Students of teachers
with a different type
of education [%]

P for χ2

Students of biologists [%]
No

Yes

No

Yes

No

Yes

Blackboard

0.4169

30,32

69.67

35.71

64.28

31.78

68.21

Textbook

0.00003

24.78

75.21

14.76

85.23

12.14

87.85

Atlases, albums

0.0100

29.15

70.84

20

80

20.71

79.28

Journals of nature

0.00001

89.50

10.49

82.38

17.61

76.07

23.92

Boards

0.2085

72.88

27.11

66.66

33.33

68.57

31.42

Films

0.2348

31.19

68.80

33.33

66.66

35.71

64.28

Software

0.3179

88.92

11.07

85.23

14.76

86.42

13.57

Inanimate natural
objects

0.0403

42.27

57.72

52.85

47.14

43.57

56.42

Live plant or animal
cultures

0.0002

77.25

22.74

72.85

27.14

63.92

36.07

Models

0.0732

61.22

38.77

70.47

29.52

62.85

37.14

Laboratory equipment

0.6493

59.76

40.23

56.66

43.33

60.71

39.28

Microscopes

0.0000

42.56

57.43

64.76

35.23

44.64

55.35

Teaching aids used
in science classes

Students’ opinions about the use of certain teaching aids in science classes are
related to the seniority of teachers. These teaching aids include boards, atlases and
albums, films, inanimate natural objects, plant and animal cultures, models, laboratory equipment and microscopes. About 80% of students declare that textbooks
were the most common teaching aids used by science teachers, regardless of their
seniority. More than 86% of students claim that teachers in all categories of seniority do not use software in science classes (Table 2).
Table 2. The use of teaching aids in science classes by the seniority of teachers
in the opinions of students
Teaching aids used
in science classes

P for χ2

Students of teachers
with seniority of ≤
10 years

Students of teachers
with seniority from
11 to 20 years

Students of teachers
with seniority of ≥
21 years

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Blackboard

0.00003

43.46

56.53

25.86

74.13

29.66

70.33

Textbook

0.3714

20.76

79.23

16.71

83.28

17.79

82.20

Atlases, albums

0.0292

29.23

70.76

19.87

80.12

22.45

77.54
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Journals of nature

0.3694

83.46

16.53

86.11

13.88

81.77

18.22

Boards

0.00001

77.69

22.30

73.18

26.81

58.47

41.52

Films

0.0037

41.53

58.46

28.39

71.60

32.62

67.32

Software

0.2159

90.38

9.61

86.11

13.88

86.86

13.13

Inanimate
natural objects

0.0000

59.23

40.76

39.74

60.25

38.55

61.44

Live plant
or animal cultures

0.0008

75.38

24.61

76.34

23.65

62.71

37.28

Models

0.0002

73.07

26.92

63.72

36.27

57.62

42.37

Laboratory
equipment

0.0048

66.53

33.46

58.68

41.32

54.23

45.76

Microscopes

0.0000

63.84

36.15

41.64

58.35

44.06

55.93

Characteristics of classroom communication
The possibility of asking questions by students can be an indicator of the direction
of the flow of information in the classroom. Regardless of the type of teacher education, most of the surveyed students claim that they can ask questions during
science classes (Fig. 7).
100
[%]

95,81

95,15

yes

94,57

no

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

4,19

biologists

4,85

geographers

5,43

other

Figure 7. The possibility of asking questions by students during science classes
by the type of teacher education

The vast majority (98.30%) of sixth-graders taught by teachers with seniority
of ≥21 years think that they can ask questions during science classes, and 93.55%
of students of teachers with seniority between 11 and 20 years also declare such
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a possibility. A chi-squared test shows a statistically significant correlation at the
level of p = 0.0280 between the seniority of teachers and students’ answers about
the possibility of asking questions during science classes (Fig. 8).
100
[%]

94,42

98,3

93,55

yes

no

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

5,58

6,45

<=10 years

11-20 years

1,7
>=21 years

Figure 8. The possibility of asking questions by students during science classes
by the seniority of teachers (p = 0.0280)

The nature of students’ questions is related to topics. Most often students ask
for information and less often for a way to solve a task. Their questions least frequently relate to other matters. The type of teacher education and the length of
their work experience are not related to the nature of students’ questions.
Based on the analysis of students’ opinions about ways of seeking answers to
questions, it has been found that they have no correlation with the type of teacher
education, yet are related to their seniority (Fig. 9).
Students of teachers with seniority of ≥21 years usually seek answers to their
questions independently – 79.24%, while only 7.2% of respondents accept answers
given by their teacher. For comparison, 18,58% of students of teachers with seniority between 11 and 20 years and 15.23% of students of teachers with seniority
of ≤ 10 years declare that they accept answers given by their teacher. The highest
percentage of pupils (17.57%) who are satisfied with answers given by their fellow
classmates is students taught by teachers with seniority between 11 and 20 years.
The directions of verbal interaction can also be assessed on the basis of the
forms of the students’ involvement, for example, depending on whether a task is
solved collectively by all students or by small groups of students (3–5). Most of the
surveyed students say that they sometimes work in groups during science classes.
It has been found that the frequency of group work in the opinions of students
does not depend on the type of teacher education.
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80
[%]

79,24
72,02

70

63,85

60
50
40
30
20

12,76

17,57 18,58

15,23

13,56
7,2

10
0

<=10 years

11-20 years

>=21 years

seeking answers independently
listening to classmates' answers
accepting the teacher's answer

Figure 9. Ways of seeking answers to questions by students by the seniority of teachers (p = 0.0007)

It is easier to develop a divergent way of thinking in students working in a team
rather than individually. Group work makes it possible to exchange and confront
ideas, develops creative dispositions, makes it easier to understand the content
and know one’s own shortcomings and imperfections. According to students’
statements, the frequency of group work significantly depends on the seniority of
teachers. The p value for the chi-squared test is 0.0397 (Fig. 10).
[%]70
60

64,22

Group work
59,3

64,1

50
40
30
20
10
0

16,67
10,85

13,18

<=10 years

in each class

11,18
9,27

7,26

11-20 years

in most classess

18,8

15,34

sometimes

9,83

>=21 years

no group work

Figure 10. Frequency of group work by the seniority of teachers in the students’ opinions
(p = 0.0397)
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Ned Flanders’s categories were used to determine students’ preferences for
the verbal behaviour of the teacher. Students were asked to choose their preferred
communication behaviours of the teacher from the following seven categories: the
teacher accepts the emotions and attitudes of students, rewards and encourages
students, uses the ideas of students, asks questions, gives speeches, gives advice,
criticizes, students react to the teacher’s statements, students speak to the teacher,
there is silence or confusion in the classroom.
It has been observed that transmitting large amounts of a variety of information in science classes is students’ favourite type of verbal behaviour adopted by
the teacher, regardless of the type of teacher education. Apparently, students are
used to this type of work in the classroom.
The nature of communication in the classroom depends more on seniority
than on the type of teacher education. Students indicated that teacher behaviours,
such as encouraging students to take action, rewarding and emboldening them,
using and developing students’ ideas and suggestions, asking students questions
and transferring large amounts of information depend significantly on the seniority of teachers (Table 3).
Table 3. Students’ preferences for teachers’ verbal behaviours by their seniority
Teacher behaviour

P for χ2

Seniority of
≤10 years

Seniority of
11-20 years

Seniority of
≥21years

Encouraging students to take action, rewarding and emboldening

0.0001

36.92

40.38

54.66

Using students’ ideas

0.0004

37.69

29.34

45.76

Asking questions

0.0027

20.77

11.99

22.03

Transmitting large amounts of
information

0.0000

56.54

47.63

68.64

Ordering and defining requirements

0.1458

7.31

5.05

3.39

Criticizing, showing dissatisfaction and disapproval

0.0670

6.92

4.42

2.54

Calling for silence in the classroom

0.6920

18.85

19.24

16.53

Most often, students of teachers with the longest work experience affirmed
that they like it when the teacher encourages them to act, rewards and emboldens
them, uses their ideas, but also asks questions. The above-mentioned variants of
teacher behaviour in science classes were least often indicated by students of teachers with the shortest seniority.
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Conclusions
The results of the study have led to the following conclusions. Based on the opinions of the surveyed sixth-grade students of primary schools, it can be stated that
the most common way teaching approach in science classes is, still the transmission of knowledge by teachers, particularly among those with the shortest work
experience. Students declare, among other things, that they usually perform tasks
whose exclusive purpose is to acquire knowledge, and that they use other than
a handbook or exercise book teaching aids, to a very limited extend. Answers given by students may result from the behaviour of teachers to whom students are
accustomed.
Teachers are obliged to implement the curriculum of science education in accordance with official requirements and care for the best results of their own work.
However, this should not be an obstacle to finding original detailed solutions. Such
solutions can only be found if a teacher is characterised by high teaching reflectivity conducive to professional development. “It seems that teachers identify professionalism with a perfect, reconstructive craft rather than personal development
and professional awareness, both of which condition the ability to take conceptual initiatives and make accurate decisions in unique, unpredictable situations
in school” (Arciszewska, 2008: 296). Teachers are probably not fully committed
to the use of activating strategies in teaching, which were introduced to science
education by administrative channels. Thus, methodology guides are not always
useful for preparing for work, which may be a result of certain bureaucratic requirements, imposed without taking into account local contexts.
In the area of thinking and acting in education, we have to deal with false teaching awareness. It determines such a way of perceiving and understanding the world that is based on
distortion and falsification. Distorted (…) reality, as well as the causes and effects of action
that occur in it are considered selectively, inaccurately, inadequately and unrealistically. As
a result, we begin to have pedagogical experts (e.g., methodologists), who do not understand education, its contexts, circumstances and mechanisms, who have their projects but
do not know in fact what they talk about. (Klus-Stańska, 2008: 31–32)

Perhaps the school as such, should not be managed centrally. Teachers are
formed by the teacher training system, which is why they act in a specific manner.
They obediently carry out what is required of them. Therefore, teachers and in
particular beginners, should not be blamed for the current state of affairs.
Interestingly, teachers with longer work experience more often organise tasks
to activate students involving presentations and demonstrations and let students
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ask questions, which may indicate that they prefer problem-based learning in
science classes, conducting observations of phenomena and natural objects with
their students and letting pupils carry out simple experiments during classes more
frequently. It can therefore be presumed that teachers with the longest work experience are more inclined towards dialogue-based rather than monologue-based
education, in contrast to teachers with shorter seniority. This is probably due to
the fact that the youngest teachers provide their students with ready answers in
order to have more control over the information acquired by students and then,
by asking students, they expect to receive specific, precise responses that are consistent with the official school curriculum. There is no room for spontaneity and
diversity responses. This leads to all kinds of inhibitions in students who learn bad
habits. As a result, learning becomes a reproductive process. Not to mention the
negative consequences in the area of emotional

and social development. Hence,
young teachers should receive professional and competent assistance from their
older colleagues, the so-called internship coordinators, who have more experience
and perhaps greater reflexivity, which is an inherent precondition for any changes.
On the basis on students’ opinions concerning teaching styles of science
teachers, the tendency towards syncretic combination of divergent and sometimes
conflicting views on teaching has been observed. Through this syncretic teaching style, some teachers seek new teaching solutions and do not rigidly follow the
schemes that have been recognized as effective. This may result in a new approach
to teaching-learning process, which is slowly emerging and which inspires optimism and hope.

Bibliography
Andrukowicz W. (1999), Różnojedność komunikacyjna w procesie kształcenia, [in:] K. Denek,
F. Bereźnicki (eds.), Tendencje w dydaktyce współczesnej, Toruń.
Arciszewska E. (2008), Wybrane determinanty rozwoju nauczycielskiego profesjonalizmu, czyli konteksty bycia nauczycielem – nowatorem, [in:] D. Klus-Stańska (ed.), Dokąd zmierza polska szkoła?, Warszawa, pp. 295–306.
Bales R.F. (1950), Interaction Process Analysis: A method for the study of small groups, Chicago.
Benade L. (2016), The Role of Trust in Reflective Practice, https://www.tandfonline.com.
Bennett N.S. (1976), Teaching Styles and Pupil Progress, London.
Bentley K. (2010), The TKT Teaching Knowledge Test, Course CLIL Module Content and Language
Integrated Learning, Cambridge.
Brzezińska A. (1999), Refleksja w działalności nauczyciela, [in:] A. Brzezińska (ed.), O nowe podejście
w kształceniu nauczycieli, Warszawa.
Czapla M. (2012), Style nauczania i niektóre ich uwarunkowania, [in:] E. Żmijewska (ed.), Kształcenie nauczycieli – modele – tendencje – wyzwania wielokulturowej rzeczywistości, Kraków.

116

Małgorzata Czapla, Agata Rataszewska

Czapla M. (2015), Zarządzanie wiedzą w szkole przyszłości, Studia Edukacyjne 35, pp. 101–112.
Dale L., Tanner R. (2012), CLIL Activities, A resource for subject and language teachers, Cambridge.
Dryden G., Vos J. (2000), Rewolucja w uczeniu, Poznań.
Escotet M.A. (2018), Teaching Beyond the Transmission of Knowledge, http://miguelescotet.com.
Fenstermacher G.D, Soltis J.F. (2000), Style nauczania, Warszawa.
Flanders N.A. (1970), Analyzing Classroom Behavior, New York.
Gołębniak B.D. (2004), Nauczanie i uczenie się w klasie, [in:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (eds.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, vol. 2, Warszawa.
Gołębniak D., Teusz G. (1999), Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się, Warszawa.
Janowski A. (1980), Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania, Wrocław.
Kincheloe J. (2004), The knowledges of teacher education: developing a critical complex epistemology, Teacher Education Quarterly, Winter, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ795234.pdf,
pp. 49–66
Klus-Stańska D. (2008), Dokąd zmierza polska szkoła? – pytania o ślepe uliczki, kierunki, konteksty,
Warszawa.
Klus-Stańska D. (2012), Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn.
Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli. Konteksty, kategorie, praktyki, Warszawa.
Kwieciński Z. (1998), The tact of teaching. The meaning of pedagogical thoughtfulness. Ontario
1993, Review in: Forum Oświatowe vol. 10, 1.
Kwieciński Z. (ed.) (1991), Nieobecne dyskursy vol. 1, Toruń.
Lindgren H.C. (1962), Psychologia wychowawcza w szkole, Warszawa.
Michalak M. (2010), Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka. Dziecięce obywatelstwo, Dzieci w Europie, 17 (5), http://www.frd.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/DwEnr-17.pdf, pp. 27–29.
Michalak R. (2004), Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań.
Mieszalski S. (1997), O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa.
Mizerek H. (1999), Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej, Olsztyn.
Nalaskowski A. (1995), Szanse szkoły z wyboru: studium eksploracyjne, Toruń.
Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa.
Nowak-Dziemianowicz M. (2014), Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą, Wrocław.
Palka S. (1989), Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli, Warszawa.
Piotrowski E. (1998), Koncepcja kształcenia wielostronnego a problem operatywności wiedzy
uczniów, Studia Edukacyjne 3, pp. 165–174.
Pyżalski J. (2007), Nauczyciele – uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie, Kraków.
Raczyńska M. (2010), Zmienia się szkoła – zmienia się nauczyciel, Kwartalnik Pedagogiczny 1,
pp. 166–178.
Solomon D., Kendall A.J. (1979), Children in classrooms: An investigation of person-environment
interaction, [in:] N. Entwistle (1998), Styles of Learning and Teaching, New York, pp. 232–233.
Sowińska H. (ed.) (1996), Integracja w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, Poznań.
Wragg E.C. (2001), Co i jak obserwować w klasie? Warszawa.

KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA NR 2 (16) 2019 POZNAŃ

Ewelina Piecuch*
Uniwersytet Wrocławski

W gąszczu dziecięcych potrzeb –
znaczenie edukacyjne tekstów kultury popularnej
na podstawie czasopisma dla dzieci
pod tytułem „Świerszczyk”1
KEYWORDS

ABSTRACT

needs, popular culture, children,
childhood, texts of popular culture, modernity, magazine

Piecuch Ewelina, W gąszczu dziecięcych potrzeb – znaczenie edukacyjne tekstów kultury popularnej na podstawie czasopisma dla dzieci pod tytułem „Świerszczyk” [In
the thicket of children’s needs – educational significance
of popular culture texts based on the Świerszczyk children’s magazine]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja
nr 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 117–133, Adam Mic
kiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/
kse.2019.16.8.
Children raised in today’s globalised world face an enormous, globally available and diverse range of verbal and
non-verbal messages from the outside every day. In the era
of prevailing consumerism, this multitude of information
creates new, artificial needs that bring chaos to the children’s world. Human needs, as presented by Maslow, starting with physiological needs, through the need of safety,
belonging, love, respect, knowledge and recognition are
being redefined and disorganised in common understanding. The following considerations outline the result of the
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texts selected from among all the texts available on the Polish market – the Świerszczyk magazine, aimed at children.
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Kilka słów o kulturze popularnej
Naukowcy, którzy zdecydowali się badać kulturę, już na samym wstępie zauważyli, iż ma ona znaczący wpływ na kształtowanie się całej ludzkiej społeczności.
Witold Jakubowski twierdzi, że dostarcza wielu zasobów potrzebnych do rozwoju intelektualnego. Bardzo inspirujące stały się takie dziedziny, jak: sztuka, religia, technika, obyczaje i prawa (Jakubowski, 2012). To humanistyczne spojrzenie
na kulturę, uwypuklające szlachetne i ponadczasowe jej osiągnięcia, dominowało przez lata w wielu pracach pedagogicznych. Kultura „wysoka” była zawsze
tą pierwotną przestrzenią pedagogicznych uzewnętrznień, refleksji. Natomiast
kultura popularna kojarzona była zazwyczaj z rozrywkową kulturą masową,
którą ignorowano w rozważaniach edukacyjnych. Od lat dziewięćdziesiątych
XX wieku tendencja ulegała zmianie. Zaczęto badać kulturę popularną bardzo
dokładnie i wszechstronnie. Poczynając od praw, którymi się rządziła, przez historyczne zmienności, aż po etniczną różnorodność kultur, która w realny sposób oddziałuje na tworzącą się teorię kultury. Przyjęcie szeroko pojętej antropologicznej teorii kultury miało zagwarantować zbadanie jej w sposób całościowy,
wraz ze wszystkimi jej przejawami.
Obecnie kultura popularna nie jest już postrzegana jako to gorsze, „ciemniejsze” oblicze kultury. Badacze dostrzegli w niej obszar, gdzie zachodzi proces
edukacji nieformalnej społeczeństwa poprzemysłowego, w którym to „(…) akcent
został położony na sektor usług, w którym jest zatrudniona większość obywateli.
Najważniejszymi gałęziami gospodarki stały się, m.in., bankowość, handel, nauka, transport, równocześnie obniżyło się znaczenie przemysłu oraz rolnictwa”
(Społeczeństwo postindustrialne…). Poprzez przekazywaną kulturę w różnych jej
formach i przejawach dzieci, a także osoby dorosłe uczą się ról społecznych, a co
za tym idzie, pożądanych wzorców osobowych – zachowań, na bazie których konstruują własne życie.

Teksty kultury popularnej
David Silverman określa pojęcie „tekst” jako komunikat, który zawiera wszelkie
informacje stworzone ze słów. Mogą też (ale nie muszą) występować w nim obrazy.
Tekst to specyficzna wiadomość, w której zostały zapisane dane bez bezpośredniego udziału badacza (Silverman, 2007). Zaletami tekstów jest: bogactwo (skrupulatna analiza tekstów pisanych), odpowiedniość i efekt (które mają znaczenie
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w pojmowaniu świata oraz tworzeniu go na nowo), naturalne pochodzenie (tekst
przekazuje historię życia społecznego) oraz jego dostępność (powszechny dostęp
tekstów) (Silverman, 2007).
Funkcjonujemy w świecie, w którym przekazy są głównym i podstawowym
spoiwem łączącym społeczności ludzkie. Karolina Szczepaniak objaśniła, iż
słowo pisane, mimo nieustającej ekspansji obrazu, rozwoju nowych technologii i w efekcie
upraszczania się komunikacji, wciąż pozostaje podstawowym sposobem przekazywania
sobie wzajemnie informacji, zwłaszcza w masowym, medialnym wymiarze. Media masowe jako współcześnie podstawowe, w powszechnym odczuciu niepodważalnie wiarygodne oraz niejednokrotnie jedyne, źródło wiedzy o otaczającym świecie, dostarczają swoim
odbiorcom podwalin (podstawowych informacji, schematów poznawczych, wzorców, zespołów norm i wartości) do kształtowania wewnętrznie spójnego wyobrażenia na temat
zewnętrznej rzeczywistości. (Szczepaniak, 2012: 83)

Kultura masowa zajmuje się przekazywaniem szerokim masom odbiorców
takich samych bądź podobnych treści pochodzących od nadawców z ograniczonych źródeł (Kobus, 2014: 72). Badania nad kulturą popularną wyrastały z krytyki kultury masowej z początku XX wieku. „Kultura popularna stanowi wycinek
kultury masowej, a kluczowe kryterium jej wytwarzania ma charakter jakościowy, a nie ilościowy – oznacza afektywną więź z danym tekstem, aktywny odbiór,
który napędza dalszą produkcję tekstów, opierając się na mechanizmach negacji,
reinterpretacji i afirmacji” (Kobus, 2014: 72). Zdaniem Johna Fiskego, aby tekst
był rzeczywiście określony jako popularny, powinien spełnić określone kryteria
dla różnych odbiorców pochodzących z różnych kontekstów społecznych: „(…)
musi zatem już sam przez się być polisemiczny, a każde odczytanie winno być
warunkowane, to znaczy określane, przez społeczne warunki, w jakich tekst jest
odczytywany” (Fiske, 2010: 145).
Typowym zjawiskiem dla współczesnego społeczeństwa, w którym dochodzi
do natłoku różnych informacji, jest chaos aksjologiczny (Żuchelkowska, 2012: 7).
Ze względu na te okoliczności oddziaływanie przekazów kultury popularnej jest
bardzo silne i intensywne, dlatego kluczowe staje się tu wprowadzenie dziecka
w świat wartości, ponieważ pozwoli to wytworzyć u niego „(…) trwały i otwarty
system wartości, który umożliwi mu rozróżnienie dobra od zła i będzie mobilizował do przestrzegania norm oraz zasad moralnych obowiązujących w społeczeństwie”– jak podkreśla to Wiesława Kowalska (2013: 29). Nabywanie istotnych
doświadczeń jest bardzo ważne dla kształtowania się ludzkiej osobowości (Klim-Klimaszewska, 2010: 7).
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Potrzeby dziecka
Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka była i jest rodzina (Łobocki, 2004: 310). Wywiera ona największy wpływ na kształtowanie się
młodej osoby jako pełnowartościowego człowieka. Jak mówi Iwona Rudek:
Wpływ ten przejawia się zarówno w pozytywnych oddziaływaniach i sytuacjach rodzinnych, jak i w momentach konfliktowych i kryzysowych rodziny, które kształtują młodego
człowieka (…). Oddziaływania na dziecko dokonują się w normalnych warunkach życiowych w toku obserwowania i wykonywania zwyczajnych codziennych czynności. (…)
Młody człowiek, posiadając zdolność postrzegania, myślenia i świadomego działania jednostkowego i zbiorowego, ujmowany jest jako podmiot życia społecznego, któremu w toku
procesu wychowania rodzinnego należy stworzyć możliwie najbardziej sprzyjające warunki do pełnego rozwoju. (Rudek, 2012: 166)

Potrzeby człowieka, o których mówił Abraham Maslow, zaczynając od fizjologicznych, bezpieczeństwa, poprzez potrzebę przynależności, miłości, szacunku,
wiedzy i uznania w potocznym rozumieniu ulegają redefinicji i dezorganizacji.
Rzeczywistość społeczna w szczególny sposób stwarza wciąż nowe, zmieniające
się – specyficzne warunki rozwoju. Na tej podstawie uformowała się koncepcja
rozwoju rozumnego dziecka oparta na uczeniu i kierowaniu rozwojem.
„Współczesność to świat różnorodności, to świat przemian i przeobrażeń dokonujących się na różnych płaszczyznach, obszarach, w różnych sferach i aspektach” (Rudek, 2012: 167). Na przykład Witold Jakubowski zauważył, iż „elektroniczne otoczenie w pewnym sensie zaczyna przypominać świat projektowany
w klasycznym już dziś dziele Stanisława Lema Summa Technologiae. Fantastyka
opisywana przez klasyka literatury science fiction w niewielkim stopniu odbiega od
tego, co proponuje nowoczesna technologia elektroniczna, umożliwiająca wkraczanie w rzeczywistość wirtualną” (Jakubowski, 2001: 55).
Żaden człowiek nie ma wrodzonych wartości. Wyłaniają się one stopniowo
z ludzkich potrzeb. „Dziecko poprzez obserwację i naśladownictwo przyswaja sobie wzory zachowania, myślenia i wyobrażania. Zadaje pytania: dlaczego?, po co?,
pyta o kryterium wartościowania, o sens działania, istnienia rzeczy” (Kowalska,
2013: 31). Krystyna Ostrowska mówi, że poprzez kontakt z kulturą w dziecku rozwija się świadomość własnego rozwoju i dzięki temu może poznać samego siebie,
swoje cele życiowe. Ten proces jest możliwy tylko dzięki innym ludziom, ale niebagatelne jest tu również samo zaangażowanie jednostki (Ostrowska, 2000: 84–86).
Dzieci żyjące we współczesnym, globalnym świecie każdego dnia doświadczają wielu różnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych, które są kierowane do
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nich z zewnątrz. Rozwój młodego człowieka jest procesem bardzo złożonym i długotrwałym, sprzężonym z zaspokajaniem wszelkich potrzeb psychicznych i fizycznych. Rozwój mowy dziecka, jego języka jest jednym z fundamentalnych znaków
świadczących o osiągnięciu przez nie określonego etapu dojrzałości. Najmłodsi
poprzez to, że myślą, formułują różne wypowiedzi oraz komunikaty, dzięki którym
wyrażają samych siebie, swoje stany i potrzeby. Wychowanie, socjalizacja i edukacja dzieci zapewniają im głównie rozwój kompetencji psychicznych, komunikacyjnych, społecznych, ale również twórczych i językowych (Schaffer, 2005: 294).
Krystyna Ferenz, omawiając problematykę komunikacji niewerbalnej, zwróciła
uwagę na więzi w rodzinie. Odniosła się do więzi opartej na specyficznych dla tej
podstawowej komórki społecznej, własnych – indywidualnych kodach doświadczenia wywodzących się z tego samego środowiska, bliskich sobie członków (Ferenz,
2011: 15–24). Młodzi ludzie, dorastający w szeroko rozumianej kulturze popularnej,
która niejako staje się jednym z czynników oddziałujących, chętnie korzystają z jej
dobrodziejstw, jakimi są między innymi adresowane do nich kolorowe czasopisma.
Pierwsze doświadczenia, które wpływają pozytywnie bądź negatywnie na kształt życia dziecka, są dość istotne. Ważne jest też to, aby zapewnić najmłodszym w miarę
pozytywny kontakt z tekstami kultury popularnej, które w konstruktywny i znaczący
sposób wpisują się w relacje zachodzące między światem zewnętrznym i wewnętrznym dziecka, dając tym samym początek kolejnym nowym przeżyciom i doświadczeniom.

Metodologiczne podstawy badań własnych –
o analizie treści wybranych tekstów
Teksty kultury popularnej stwarzają unikalną przestrzeń do rozwoju młodego czytelnika. Dostępność na polskim rynku różnych tekstów kultury skierowanych do
dzieci powoduje poszerzenie możliwości zdobywania przez nie wiedzy o otaczającym je świecie. Wartość edukacyjna czasopism dziecięcych i ich znaczenie stały się
moją motywacją do przeprowadzenia badań. Poddałam analizie treści jedno wybrane czasopismo. W badaniach przyjęłam jakościową analizę treści wybranych
tekstów kultury popularnej. Elżbieta Kalinowska, wyjaśniając znaczenie analizy
treści, na wstępie powiedziała, iż jest to technika badawcza, która zrodziła się wraz
z masową produkcją prasy na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych (Kalinowska, 2001: 15). Początkowo była ona zaliczana do analizy ilościowej,
jednak z biegiem czasu i rozwojem tego sposobu badania zaczęto analizować treść
tekstów również pod względem jakościowym. Analiza treści znalazła szerokie za-
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stosowanie „w różnych dziedzinach praktycznych, a więc w tych obszarach, w których żywotne jest zainteresowanie przekazami, symbolami oraz ich funkcjami,
znaczeniami i efektami” (Kalinowska, 2001: 16).
Analiza treści jest analizą wytworów ludzkiego działania, a przede wszystkim
tekstów pisanych, dokumentów, które są zapisem autentycznych wydarzeń (Kalinowska, 2001: 16). „W analizie treści tekst traktowany jest jako przekaz komunikacyjny, a nie tylko jako zapis faktów, zdarzeń, poglądów czy wyobrażeń i dzięki
temu analiza treści, która obok analizy jawnej zawartości przekazu (treściowej,
leksykalnej, semantycznej) obejmuje analizę treści ukrytych, pozwala na wniknięcie bardziej w głąb badanych zjawisk” (Kalinowska, 2001: 16; Pilch, 1998: 88–
90; Łobocki, 1978: 226–237). Zatem analiza treści jest techniką badawczą, która
w sposób systematyczny i jawny dostarcza treści przekazów informacyjnych1.
Bernard Berelson wyodrębnił trzy możliwości analizowania materiału symbolicznego. Przy pierwszej badacza interesuje przede wszystkim sama treść tekstu
i jej cechy. Druga, oparta na analizie treści, będzie się koncentrować na wnioskach
o autorze zawartości lub przyczynie wyznaczającej tę treść. Przy trzecim podejściu
badacz interpretuje zawartość, aby wysondować, kto jest jej odbiorcą, jakie ma
cechy bądź też jakie skutki niosą wraz z sobą jej oddziaływania (Cartwright, 1965:
149). Ja przyjęłam w swoich badaniach pierwsze podejście.
Decydując się na analizę cech edukacyjnych treści i formę przekazu, zwróciłam również uwagę na:
− opis trendów w zakresie komunikacji (to describe trends in communication
content);
− śledzenie rozwoju wiedzy (to trace the development of scholarship);
− odkrywanie różnic zawartości/treści komunikacji między różnymi krajami
(to disclose international differences in communication content);
− porównywanie różnych środków i poziomów komunikacji (to compare media or levels of communications);
− konstruowanie i stosowanie standardów komunikacji (to contruct and appy
communication standards);
− demaskowanie technik propagandy (to expose propaganda techniques);
− pomiar czytelności przekazu (to measure the readability of communication
materials);
− odkrywanie cech stylistycznych (to discover stylistic features). (Kalinowska,
2001: 18; za: Krippendorf, 1980: 34; Cartwright, 1965: 150–159)
“Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication” (Berelson, 1952; Krippendorf, 1980: 9; Pilch,
1998: 90).
1
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Zwolennicy podejścia jakościowej analizy treści uważają, iż ilościowe metody,
ze względu na rygorystyczne traktowanie danych, są nieprzydatne w badaniach,
w których rzeczy są trudne do precyzyjnego określenia (Sepstrup, 1981: 137–138).
„Niektóre analizy tekstów koncentrują się zwłaszcza na procesach wyłaniania się,
przekształcania i mutowania idei, praktyk oraz tożsamości, a także na mechanizmach, dzięki którym stają się one stosunkowo trwałymi elementami teraźniejszości” (Ripley, 2010: 206).
Ilościowa analiza treści, jeżeli jest prowadzona rzetelnie, powinna być całkowicie powtarzalna, natomiast jakościowa analiza treści jest wykorzystywana między
innymi do analizowania symbolicznych znaczeń oraz społecznej roli przekazu, po
to, aby móc opisać społeczną rolę przekazów – co, jak, do kogo i dlaczego mówi
się o skutkach, które mogą prowadzić do różnego ich zrozumienia (Kalinowska,
2001: 20). Dzieje się tak, ponieważ rozumienie znaczeń nie musi być podzielane
przez różnych badaczy ze względu na inną dla każdego perspektywę analizowania
tematu oraz kontekst społeczno-kulturowy, w którym się dokonuje interpretacji.

Czasopismo „Świerszczyk” – kilka słów o historii
Zdecydowałam się na analizę treści magazynu „Świerszczyk”, ponieważ jest on
najstarszym czasopismem dla dzieci w Europie. Jego historia miała swój początek 1 maja 1945 roku, kiedy to jeszcze trwała II wojna światowa. W Spółdzielni
Wydawniczej „Czytelnik” został wówczas opublikowany pierwszy egzemplarz.
Łódź, w której to zdarzenie miało miejsce, była wtedy miastem wyzwolonym (Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”…). Pomysłodawcą tytułu była znana pisarka Ewa
Szelburg-Zarembina. „Grający za kominem świerszcz miał być symbolem tego, co
wiele dzieci utraciło w wojennej zawierusze – ciepła rodzinnego domu” (Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”…). Pierwszą okładkę namalował wybitny ilustrator
Jan Marcin Szancer, a ilustracja została zaprojektowana przez znakomitego grafika
i satyryka Eryka Lipińskiego. Pierwszym redaktorem naczelnym „Świerszczyka”
była znana i podziwiana krytyk literacka Wanda Grodzieńska. Po kilku latach od
powstania „Świerszczyk” połączył się z warszawskimi „Iskierkami” i był wydawany
pod nazwą „Świerszczyk – Iskierki”, jednak po niedługim okresie magazyn powrócił do swojej pierwotnej nazwy. Na początku działalności magazyn zastępował
zniszczone w czasie wojny podręczniki i był wydawany przez Naszą Księgarnię. Od
tego czasu do chwili obecnej „Świerszczyk” przeszedł wiele przeobrażeń. „Z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać, że historia zatoczyła koło – kiedyś «Świerszczyk» zastępował podręczniki, dzisiaj ukazuje się w wydawnictwie edukacyjnym
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Nowa Era i wciąż pomaga w nauce czytania i rozwija wyobraźnię” (Magazyn dla
dzieci „Świerszczyk”…).
Po II wojnie światowej „Świerszczyk” pomagał zarówno dorosłym, jak i dzieciom w nauce czytania. Dziś wspomaga dorosłych w wychowaniu i edukowaniu
(aby sprawnie przebiegał proces współpracy pomiędzy rodzicami a czasopismem,
powstał internetowy przewodnik po meandrach wychowania – „Magazyn dla rodziców ŚWIERSZCZYK”).
Czasopismo „Świerszczyk”, tak jak resztę prasy w tamtym okresie, obowiązywała
cenzura, w związku z którą dostawało wytyczne, o czym pisać może, a o czym nie
powinno. Magazyn jednak mógł się zawsze szczycić redaktorami o wielkiej mądrości i wyczuciu, którzy w umieszczanych materiałach nie nawiązywali do polityki.
„W latach 50. i 60. do redakcji „Świerszczyka” przychodziło nawet 7 tysięcy
listów miesięcznie! Dzisiaj listy w kopercie to rzadkość – czytelnicy wolą wysyłać
e-maile lub odwiedzać «Świerszczyk» na Facebooku” (Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”…). Na początku lat siedemdziesiątych „Świerszczyk” był bardzo popularnym czasopismem. Magazyn ukazywał wówczas w 900 tysiącach egzemplarzy
(Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”…). W marcu 1968 roku młodzież zgromadzona
w gmachu Politechniki Warszawskiej grała w zamieszczoną w „Świerszczyku” grę
i dlatego na budynku Politechniki Warszawskiej stworzyli transparent ze słowami:
„Prasa kłamie. Tylko «Świerszczyk» pisze prawdę”. Kiedy protesty ustały, „Świerszczyk” dostał od studentów pamiątkowy list ze znaczkiem Politechniki (Magazyn
dla dzieci „Świerszczyk”…).
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku „Świerszczyk” z literackiego tygodnika
przeobraził się w magazyn dla dzieci. Umieszczano w nim mnóstwo reklam, wywiadów i reportaży. Dzisiaj jest dwutygodnikiem i jego głównym celem stało się dostarczenie młodym odbiorcom treści i ilustracji na najwyższym poziomie (Magazyn dla
dzieci „Świerszczyk”…). Wydawnictwo Nowa Era, które w 2005 roku objęło publikację czasopisma, odpowiada za aktualny wygląd. „Wspomaganie pracy z tekstem,
budowanie struktur poznawczych, rozwijanie zasobu słownictwa i poprawności
składniowej, wdrażanie systemu hierarchii wartości to tylko niektóre zalety rubryk
znajdujących się w czasopiśmie. «Świerszczyk» to nowoczesne pismo z tradycjami”
(Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”…). „Świerszczyk” zawsze skupiał wokół siebie
najwybitniejszych twórców literatury dziecięcej, ilustratorów i grafików.
We wrześniu 2008 roku, po raz pierwszy w historii czasopisma, „Świerszczyk” zamieścił na łamach swój pamiętnik. Ujawnił też w końcu Świerszczykowe imię i nazwisko. Do dziś świerszcz
Bajetan Hops pomaga dzieciom rozwiązywać wszystkie małe, duże i wielkie problemy. Najlepiej, jak to możliwe. Z wrażliwością i wyobraźnią. Bo, jak mawia Bajetan, „każdy dobrze
wychowany Świerszczyk lata wysoko – jak mama i tata. (Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”…)
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Ogólna analiza podstawowych informacji o czasopiśmie
„Świerszczyk”
Czasopismo jest dwutygodnikiem. Liczyło sobie od 24 do 32 stron, które od samego początku istnienia magazynu były wypełnione tekstem i ilustracjami. Każdy
numer jest zbudowany z takich samych działów, które powtarzają się lub przechodzą powolną metamorfozę w kierunku innego wyglądu. „Świerszczyk” ma działy,
które w obecnej formie brzmią następująco: „Czarownica Irenka”, „Litery Znam,
Więc Czytam Sam!”, „Z Pamiętnika Pewnego Świerszczyka – Bajetan Hops”, „Chcę
Wiedzieć Więcej”, „Kopnięte Królestwo”, „Wielkie Czytanie”, „Kto Zagadki Ładnie Zgadnie, Tego Nuda Nie Dopadnie!”, „Kolorowe Zabawy”, „Uśmiech Numeru”,
„Konkursy”, „Kotek Mamrotek”.
Magazyn „Świerszczyk” to konstruktywna propozycja dla wszystkich tych,
którzy chcą wychowywać swoje dzieci
w dobrym kontakcie emocjonalnym, lepiej i skuteczniej. Doświadczeni psychologowie
dziecięcy i pedagodzy odpowiadają na szereg bardzo ważnych pytań, m.in. jak nakłonić
dziecko do współpracy; jakie zabawy pomagają w nauce; jak poskromić kogoś, kto jest niegrzeczny; jak mądrze chwalić dziecko i, co najważniejsze, jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (na podst. książki A. Faber, E. Mazlish, w oparciu
o program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców). (Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”…)

Analiza i interpretacja materiału badawczego
Analizie jakościowej treści poddałam 10 egzemplarzy czasopisma o numerze
24 (ostatnie numery zamykające rok wydawniczy), wydanym od 2004 do 2014
roku włącznie. Tematyka tych numerów jest ściśle związana z kontekstem okresu, w którym się ono ukazały, czyli dotyczyła świąt Bożego Narodzenia, Nowego
Roku i zimy. Uwagę skupiłam na zbadaniu treści i znaczeniu treści edukacyjnych
skierowanych do dzieci.
Pierwsza strona, tytułowa, zawsze nawiązuje do okresu, w którym ukazuje się
numer. Na tych zbadanych przeze mnie są więc: bombki, choinki, anioły, śnieg,
zwierzęta w czapkach św. Mikołaja, św. Mikołaj, renifery, jemioła, pierniki, prezenty, ozdoby choinkowe. Pod tytułem „Świerszczyka” drobnymi literami są wymienione inne ważne informacje o magazynie, takie jak: data wydania (od dziesięciu
lat jest to wciąż 15 grudnia), numer 24, strona internetowa czasopisma – www.
swierszczyk.pl, cena (4,90 zł, a od 2011 roku 5,20 zł), wydawnictwo – Nasza Księgarnia, a od 2005 roku Nowa Era i Indeks: 378046, ISSN 0491-8193.
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Ze względu na olbrzymią liczbę osób, które się zaangażowały w powstanie tego
czasopisma, pozwolę sobie nie wymienić ich nazwisk, a wszystkie dokładne informacje na ich temat można odnaleźć na stronie internetowej magazynu (Tworzą
dla nas…).
Analizując zawartość czasopisma strona po stronie, dostrzegłam następujący
porządek. Prezentacja treści edukacyjnych rozpoczyna się poezją. Na pierwszych
stronach znajdują wiersze o takich tytułach jak: Kocham zimę, Wigilijna noc, Wigilia, Goście, Te oczy zielone, Opowieść wigilijna o zakochanym Sumie i niemądrej
pannie Karpik, Kiedy to było, Zasypianka wigilijna, 23 grudnia, Kiedy nucę kolędę
– zarówno tytuły, jak i treści nawiązują bezpośrednio do kontekstu Bożego Narodzenia, zimy oraz nadchodzącego Nowego Roku.
Od 2008 roku wiersze trafiły na drugą stronę czasopisma, ale estetyka i nastrój zostały utrzymane w takiej samej konwencji. Od 2010 roku dział poezji zyskał
miano „Strefy Rymów” i został rekomendowany przez stronę www zajmującą się
kulturą o nazwie „qlturka.pl – Dziecko i Kultura”.
W 2008 roku na pierwszą stronę magazynu wszedł komiks o Czarownicy
Irence, który przedstawiał krótką historię z życia sympatycznej postaci. Historyjka obrazkowa w humorystyczny sposób podkreślała niecodzienne podejście do
tematu świąt. Irenkę zawsze spotykają ciekawe przygody: raz wyhoduje za dużą
choinkę, innym razem za małą, zamiast bombek do przystrojenia drzewka używa
nietoperzy, ubiera w oryginalną skarpetę kurzą nóżkę swojej chatki, aby ochronić
ją przed mrozem, dzieli się jedzeniem ze zwierzętami w Wigilię, bo w tym dniu
nikt nie powinien być sam, a w bezgwiezdną noc sama napiekła ciastek w kształcie
gwiazdek, by potem rozrzucić je po niebie. Fantastyczne i zabawne podejście do
tematu świąt wywołuje uśmiech na twarzy i zachęca do dalszego zagłębienia się
treści.
Druga strona, o tytule „Obieżyświerszcz”, od 2004 do 2007 roku zawierała
ciekawostki o zwyczajach świątecznych w innych krajach, takich jak Wenezuela, Niemcy, Stany Zjednoczone, Dania, Wietnam. Do działu redakcja w niektórych numerach dołączyła kupon, dzięki któremu kilkudziesięciu pierwszych
czytelników, którzy go odeślą, otrzyma atrakcyjne nagrody (na przykład plastikowe linki Filofun do wyrabiania breloków). Obsieżyświerszcz wyjaśnia także
znaczenie pojęć i zwyczajów światecznych i noworocznych: powiedzenie „co
ma piernik do wiatraka”, co oznaczają światełka na choince, czym jest miesiąc
śpiocha, znaczenie łakoci na drzewku, jemioły u sufitu, powstanie bombek, jak
również informuje o pobiciu rekordu Guinessa przez 2800 Mikołajów w całego
świata, którzy zgromadzili się w tym samym czasie w Parku Europejskim w Rust
w Niemczech.
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Na kolejnych stronach znajdują się opowiadania:
− Lampa – o istocie światła w święta, o wartości, która jednoczy ludzi i wprowadza w dobry nastrój, wyzwala uczucia życzliwości i spokoju;
− Prezent – o fantazji dzieci, ich wierze w krasnoludki i inne postaci fantastyczne;
− Choinka – o niezwykłej choince, która uratowała dom przed zniszczeniem;
− Noc cudów – o niezwykłych przygodach rodzeństwa w czasie tej jedynej
w roku nocy;
− Bombki – o ozdobach choinkowych;
− Wigilijny – o stole, przy którym się jada w święta;
− Wigilia w Afryce – o obyczajach świątecznych w Afryce;
− Puste miejsca – o treści zwyczaju zostawiania pustego miejsca przy stole;
− Wesołe – o wesołych aniołkach, które towarzyszą świętom i tworzą świąteczną atmosferę;
− Gwiazdka i opłatek – o tradycji łamania się opłatkiem i czekania na pierwszą gwiazdkę;
− Wigilia obok jodły – o świętach przy choince;
− Stajenka – o Bożym Narodzeniu;
− Prezent – o radości obdarzania się prezentami.
Tytułowe symbole mówiące o świętach to kolejne czytanki zawierające ciekawe obrazki i kolorowanki, które mają uatrakcyjnić dzieciom składanie liter.
Treść opowiadań wprowadza dzieci w miły, świąteczny nastrój, a opisywane
sytuacje pokazują im, jak inne osoby spędzają święta i w jaki sposób do nich
podchodzą – takie treści edukują dzieci, zwiększają ich wiedzę z poruszanego
zakresu tematycznego. Od 2008 roku dział ten ma tytuł „Litery Znam, Więc
Czytam Sam”.
Dział czasopisma, który nosi nazwę „Chcę Wiedzieć Więcej”, zawiera zawsze
ciekawe informacje o symbolach adekwatnych do okoliczności, w których pojawia
się dany numer. Numery 24 zawierały informacje o:
− szopce (kiedy powstała?, kto ją wymyślił?, co to są jasełka?);
− opłatku (skąd pochodzi?, jak się go robi?, do czego jest potrzebny? jakie się
przyrządza za granicami naszego państwa?);
− choince (skąd ta tradycja i z co z sobą niesie?);
− Wigilii (czym jest? po co kolacja?);
− bombkach (przodkowie bombek, skąd się wzięły?);
− wigilijnych wróżbach (o pogodzie, urodzaju, bogactwie, zdrowiu);
− świątecznej życzliwości;
− innych świątecznych tradycjach.
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Dział ten jest skarbnicą wiedzy. Dostarcza wiele cennych wiadomości na tematy bieżące oraz tłumaczy je dzieciom w interesujący i przystępny sposób. Są
tu również dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób można prenumerować
„Świerszczyka”.
Nazwa działu „Kopnięte Królestwo” pochodzi z historii olbrzyma o imieniu
Bolutek, który, kiedyś
wracał do domu w środku nocy. W drodze potknął się o niewielkie królestwo i… kopnął
je niechcący! Nikomu nic się nie stało, ale od tej pory mieszkańcy Kopniętego Królestwa
ciągle coś liczą, uczą się dziwnych rzeczy i zadają mnóstwo pytań. Nie wiadomo po co…
(Usenko, 2006: 8)

Dział jest poświęcony „Bajeczkom Literowym”, takim jak na przykład krótka historia o upiornym upiorze, którego umyła dziewczynka Ula i to spowodowało, iż stał
się uroczym upiorem. To ciekawa propozycja do ćwiczenia czytania i pisowni wyrazów
rozpoczynających się od litery „u”. Kolejna to kartka z pamiętnika Czyściocha, utrwalająca pisownię wyrazów z „h”, „ch”, „rz”, „ó”, „ dz”, „ą”, „d”. Od 2005 roku do „Bajeczki Literowej” zaczęto dodawać „Bajeczki Matematyczne”, a wraz z nimi: „Pokolejkę”,
„Nakrapiankę”, „Poplątankę”, „Domalunkę” – czyli różne zadania łączące ćwiczenie
zdolności literackich z matematycznymi, polegające na ułożeniu czegoś w logicznym,
chronologicznym ciągu, pomalowaniu według klucza, ćwiczeniu spostrzegawczości.
W 24. numerze z 2004 roku znalazła się reklama gry „Rummikub”, skierowanej
do całej rodziny, która wymaga od graczy spostrzegawczości i użycia wyobraźni.
W numerze 24 z 2006 roku cała strona, podobnie jak we wcześniejszym przypadku, została poświęcona reklamie płyty z piosenkami „Kołysanek MiniMini” pod
patronatem Radia Zet. W numerze 24 z 2007 roku pojawiła się również strona
poświęcona nauce języka angielskiego.
Magazyn oferuje młodemu czytelnikowi wiele ciekawych rozwiązań, takich jak
„Choinki z Krzyżówką – Nie Czekaj, Rusz Główką” – to kolorowa, pełna obrazków
propozycja do ćwiczenia pisowni, kojarzenia oraz wykorzystywania wiadomości
z wiedzy ogólnej do odgadnięcia hasła, za wysłanie którego redakcja oferowała
jedną z pięćdziesięciu zabawek firmy BRIO Polska.
W czasopiśmie „Świerszczyk” można też odnaleźć rubrykę „Podróże Po Świecie”, poświęcony tematyce: Betlejem, bazylice Narodzenia Pańskiego, Grocie Narodzenia, kaplicy Żłóbka i Groty Mlecznej, Polu Pasterzy, Betlejemskiej Pasterce
i Światełku Pokoju.
W 2004, 2005 i 2006 roku w magazynie znalazło się również miejsce dla reklamy produktów firmy Dr. Oetker i zamieszczenie kulinarnej propozycji stworzenia
szampańskiego deseru na Nowy Rok z galaretką, z budyniem, czyli prosty przepis
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na przygotowanie przez dziecko czegoś na słodko. W numerze 24 z 2005 roku
została dołączona dodatkowa atrakcja dla młodych czytelników – aniołek z tekturowych elementów do samodzielnego złożenia.
Ciekawe jest również opowiadanie O tym, co wół z osłem robili w Betlejem.
Czytanka to propozycja z cyklu „Czytam Głośno… Młodszej Siostrze Lub Bratu”.
Treść pokazuje młodym odbiorcom, iż zwierzęta, podobnie jak ludzie, miewają
interesujące przygody w okresie świątecznym. W opowiadaniu Sekret im. Hermenegildy Pokręconej może dziecko dowiedzieć się, w jaki sposób zdobywać lepsze
oceny i czemu ma to służyć. Specjalnie dla czytelników „Świerszczyka” również
w grudniowym numerze pojawił się wywiad ze Świętym Mikołajem oraz „Świąteczne Łamanie Głowy, Czyli Wielki Konkurs Choinkowy” z nagrodami.
Na wyróżnienie również zasługuje opowiadanie Małe i duże, czyli Cecylka Cebulska, czyli Cecyleczka Szczypaweczka, nawiązujące do tematu przemocy. Mówi
o tym, że każdy – duży i mały człowiek oraz zwierzęta – ma prawo do życia bez
przemocy.
W 2010 roku pojawił się w „Świerszczyku” dział „Ukryte Obrazki”. Młody
czytelnik ma w nim odnaleźć ukryte przedmioty. Ćwiczenie to rozwija spostrzegawczość, a późniejsze pokolorowanie czaro-białego obrazka rozwija sprawności
manualne. Kolejny dział o nazwie „Zagwozdki” zawiera diagramy, rebusy ćwiczące spostrzegawczość, liczenie, kojarzenie, logiczne myślenia, zależności przyczynowo-skutkowe. W 2011 roku przez krótki czas pojawiały się „Zabawy z Endo”
(endo.pl), gdzie były zawarte zagadki dla dzieci. W 2012 roku w „Świerszczyku”
pojawił się dział „Zagadkomat”, który, jak nazwa sugeruje, jest poświęcony zagadkom. Jest również załączona gra Dookoła choineczki od stojaka do gwiazdeczki –
gra planszowa, do której potrzeba kostki i pionków.
W magazynie zamieszczono również „Kalendarz Przyrody”, w którym znajduje się opis roślin charakterystycznych dla danego kontekstu czasowego. W tym
przypadku można było natrafić na omówienie jemioły i jemiołuszki i opis miejsc,
w których stołują się zwierzęta zimą.
W działach o nazwach: „Ćwiczenia z Myślenia”, „Ukryte Obrazki”, „Kto Zagadki Ładnie Zgadnie, Tego Nuda Nie Dopadnie!” znajduje się szereg zagadek i łamigłówek ćwiczących różnorodne sprawności i umiejętności dzieci. W dziale „Kolorowe Zabawy” dziecko zawsze może znaleźć propozycję zrobienia jakiejś ciekawej
pracy technicznej. Zawiera on opis wykonania takich jakich rzeczy jak: kolorowe
łańcuchy choinkowe, papierowe bombki, św. Mikołaja z szyszek, makaron na choince, bombbalon, złotowłosy (anioł), gwiazdki.
W nowym (od 24. numeru z 2008 roku) dziale „Z Pamiętnika Pewnego Świerszczyka – Bajetan Hops” pojawiają się historie opisujące życie tytułowego świer-
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szcza Bajetana. Jego przygody są bardzo podobne do tych, jakie miewają dzieci
w wieku wczesnoszkolnym. Bajetan jest rówieśnikiem dzieci, boryka się z sytuacjami, w których uczy się nowych rzeczy. Świerszcz w opowiadaniu miewa ciekawe
przygody w szkole, również dostaje prezenty pod choinkę – taki sposób odnalazł
swoje imię i nazwisko ukryte w zielonym pudełeczku.
W dziale „Wielkie Czytanie”, który ukazywał się w magazynie od 2008 do 2011
roku, pojawiały się opowiadania rekomendowane przez TVP Kultura, a od 2012
rekomendacje od TVP2 otrzymało całe czasopismo, a nie tylko jeden fragment.
Po „Wielkim Czytaniu” na kolejnej stronie znajduje się dział „Prawda czy Fałsz”,
pod którym są zawarte pytania do tego tekstu. Służy to czytaniu ze zrozumieniem,
wymaga uwagi i ćwiczy koncentrację.
Na przedostatniej stronie zawsze mieści się tak zwany „Uśmiech Numeru” zawierający dowcipy, żarty świąteczno-zimowe, a na ostatniej stronie umieszczono
komiks o Bartku i Chlorofilu (chłopcu i jego koledze smoku). Komiks znalazł się
tu dzięki Ubezpieczeniu PZU Życie SA, a historie głównych bohaterów uczą między innymi, aby:
− nie robić lodowisk tam, gdzie dzieciom przyjdzie na to ochota, ponieważ
może być to niebezpieczne;
− wykrzesać z siebie chęć odkrycia magicznego nastroju świątecznego i wiarę
w istnienie świętego Mikołaja;
− do wszystkiego dochodzić stopniowo, umiejętność właściwego wykonywania jakiejś czynności przychodzi dopiero z upływem czasu;
− nosić elementy odblaskkowe, gdy jest już ciemno na dworze, aby zadbać
o swoje i innych bezpieczeństwo;
− do niefortunnej sytuacji zawsze podchodzić z humorem i znajdywać konstruktywne rozwiązania, gdy wydaje się, że jest bardzo źle;
− uczyć się i stosować metafory, porównania w mowie potocznej i życiu codziennym.
Od 2010 roku w miejsce komiksu o Bartku i Chlorofilu wszedł komiks „Zając
Kicaj”, który w podobnym humorystycznym tonie uczył dzieci doceniać wartość
przyjaźni, podziwu, świątecznego nastroju, składania życzeń świątecznych, czy
pomocy. Pojawiają się również krótkie dokładne wzmianki o tym, w jaki sposób
prenumerować czasopismo „Świerszczyk”.

Zakończenie
W dobie konsumpcjonizmu mnogość informacji stwarza nowe sztuczne potrzeby, które tworzą chaos w dziecięcym świecie. Społeczeństwo wykreowało nowe,
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sztuczne potrzeby, które są wyzwalane w dzieciach poprzez różne nietypowe wytwory kultury popularnej, w tym przez kolorowe czasopisma. Kuszą one nie tylko
kolorową szatą graficzną, postaciami ulubionych bohaterów z bajek, ale i atrakcyjnymi gadżetami, które dziecko otrzyma, gdy tylko stanie się posiadaczem wybranego numeru (egzemplarza) spośród całego cyklu wydawniczego. Młody człowiek
jest zachęcany do uczestnictwa w odbiorze wybranych treści umieszczanych przez
wydawcę. „Osoba o tyle, o ile jest autentyczną osobą, jest swoim własnym głównym
determinantem. Każda osoba jest po części «swoim własnym projektem» i sama
siebie tworzy” (Maslow, 1986: 188). Moje rozważania prezentują wynik analizy
wybranych treści i formy, jakie zostały przedstawione w celowo wybranym przeze
mnie czasopiśmie, jakim jest „Świerszczyk”. „Godne uwagi są jego refleksje metodologiczne związane ze specyficzną sytuacją, w której podmiot i przedmiot badań
pozostają w nierozłącznym związku, tj. sytuacja badania kultury popularnej przez
jej uczestnika, a nawet entuzjastę, podważająca tym samym wymóg obiektywności
badawczej, warunkowanej przez pewien dystans” (Kobus, 2014: 76).
Spośród wszystkich dostępnych na rynku polskim tekstów kultury popularnej
(czasopism) skierowanych do dzieci2 chciałam poświęcić uwagę edukacyjnemu
znaczeniu tekstów zamieszczonych w „Świerszczyku”, ponieważ bogactwo oferty
kierowanej do czytelnika zasługuje na polecenie go młodemu odbiorcy. Rozwój
intelektualny, manualny, emocjonalny dziecka poddawany ćwiczeniom i bodźcom
tego typu, jak te ujęte w czasopiśmie, stwarza wyjątkową sytuację edukacyjną. Rozwój społeczny dziecka również jest bardzo istotny. Pozostaje pod silnym wpływem
środowiska, w którym on przebiega. Danuta Opozda zwraca uwagę, że chodzi
tu również o umieszczenie „(…) jednostkowej relacji wychowawczej w systemie
wzajemnych powiązań i oddziaływań pojedynczych osób i relacji między nimi na
inne osoby i pozostałe relacje wewnątrzrodzinne” (Opozda, 2012: 6; 120). Odziaływanie na dziecko treściami zawartymi w przekazie staje się nośnikiem wzorców
pożądanych postaw wybranych, głównych bohaterów. Liczba rebusów, zagadek
i ćwiczeń pobudzających wyobraźnię oraz twórcze i logiczne myślenie wymaga
zaangażowania w czasopismo, w analizę jego treści.
W czasopismach są też ukazane sytuacje, w których główni bohaterowie pomagają sobie wzajemnie. Podejmując problematykę analizy tekstów kultury popularnej, nie można pominąć faktu, że fundamentalne wzory zachowań są przekazywane właśnie w dzieciństwie, bo dzieciństwo jest tym okresem, w którym

2
Na rynku polskim istnieje ponad pięćdziesiąt różnych czasopism skierowanych do dzieci (nawet już od trzeciego roku życia).
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kształtują się fundamentalne postawy społeczne. Postawy te dziecko zdobywa
w wyniku uczestnictwa w kulturze i odbiorze tekstów kultury popularnej.
„Dziecko przejmuje od środowiska społecznego (także od członków rodziny)
pożądane, jak i niepożądane społecznie formy zachowań wobec innych osób lub
grup” (Rudek, 2012: 172). Z tej okazji rodzice, chcąc zaspokoić potrzeby swojego
dziecka bądź wyjść mu naprzeciw, oferują czasopisma czy magazyny dostosowane
do jego wieku i potrzeb.
Oddziaływanie społeczne ułatwia socjalizację.
Wychowanie dzieci jest sztuką trudną, a zarazem pasjonującą i dającą satysfakcję tym rodzicom, którzy potrafią kochać swoje pociechy mądrą miłością (…). Jest ono definiowane
jako całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym, a także jako zamierzone i świadome podejmowanie
działań służących wszechstronnemu rozwojowi osobowości i przygotowaniu do życia
w społeczeństwie. (Szydłowska, Wychowanie…)

Chęć posiadania przez dziecko różnych gadżetów (opakowań, ubrań, przyborów szkolnych, zabawek), które przedstawiają, bądź na nich są, sylwetki ulubionych postaci najmłodszych sprawia, iż dzieci bardzo wcześnie sięgają już po
czasopisma i magazyny, zbliżając się tym samym do świata kultury popularnej.
Mimo iż czynności te nie są mu niezbędne do życia, to i tak czuje większą radość
z możliwości ich posiadania. „Jedną z rzeczy interesujących (…) podczas analizy
tekstu jest jego siła retoryczna. Inaczej mówiąc – to, w jaki sposób kwestie będące
przedmiotem są strukturalizowane i organizowane oraz przede wszystkim, w jaki
sposób ten tekst stara się przekonać nas o prawomocności zawartej w niej interpretacji” (Ripley, 2010: 197).
Podsumowując, uważam, iż czasopismo „Świerszczyk” zasługuje na szczególną uwagę dzieci i dorosłych. Różnorodne, atrakcyjne i bogate treści stanowią dla
czytelnika ciekawą podróż po świecie liter i liczb. Fantazyjne i niecodzienne nazwy otaczają dziecko aurą wyjątkowości i odrealnienia, co stanowi lekką, łatwą do
przyswojenia dawkę wiedzy, przy której czytelnik się nie męczy, a co więcej, może
odnosić z tego tytułu radość i satysfakcję z konstruktywnie spędzonego czasu.
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Patients with ischemic brain injury may be affected by damage of brain centers responsible for speech, which is the
cause of aphasia. Because the disintegration of linguistic
and communication skills makes it difficult or even impossible to communicate with the environment effectively, every
patient with aphasia requires speech therapy. In diagnosing aphasia, a qualitative approach is desirable. Presented
case proves that the main goal of reeducation of a patient
who has lost the ability to communicate with the environment is first to restore this contact in the simplest form, and
then gradually rebuild various types of competences and
improve implementation, using adequate methods, techniques and tools. All activities, taking into account the possibilities and limitations of the patient and adapted to the
dynamics of her speech disorder, were aimed at improving
the quality of patient’s life and becoming more independent, so that she could successfully participate in social life.

Introduction
Speech is not only the key to communication and learning, but also an important
factor shaping personality. It is the product of human reason that shapes thinking.
1
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It is a really complex set of activities that engages all thought processes. Thanks
to several insights and images in the cortex, information about sounds, feelings,
names and mathematical activities is stored. Called at the right moment from
the human knowledge and experience, they allow to identify the elements of the
surrounding world, to become familiar with it (Lewicka, Stompel, Nowakowska-Kempna, 2014). Speech disorder associated with the disintegration of language
and communication skills (Grabias, 2014) inhibits this process, and disorganization indicates the occurrence of a pathological change in the course of brain mechanisms, which ensured effective participation in the communication process – until the incident occurred. It should be borne in mind that the ability to process
linguistic information affects other systems (cognitive, emotional, family, social),
which are also destabilized during the disorder, and that jeopardizes the effectiveness of communication (Pąchalska, 2008; 2011).
Determining the cause of cerebrovascular disease is the basis for the development of an appropriate diagnostic and therapeutic plan by a speech therapist. It determines the choice of the appropriate procedure, the choice of treatment methods
that the patient would be able to use, and the establishment of an individualized
strategy for speech therapy. Language and communication disorders may have different severity and affect the general functioning of the patient to a different extent
in case of ischemic stroke (ICD-10: 163–164), its topography and the size of the
ischemic focal point, as well as general patient health before the incident.
If the areas of the brain responsible for speech are damaged during an ischemic
stroke, the patients are diagnosed with aphasia, or „impairment” of individual language functions, resulting in disability in the communication with other people,
which in turn leads to emergence of disability (handicap) caused by social isolation,
loss of social roles, etc. (Pąchalska, 2011: 156). Although aphasia is only one of the
symptoms of brain damage, language communication (in the aspect of locution and
interaction) involves the largest brain resources, its complexity results in an extremely
complex clinical picture. Polish researcher of speech mechanisms, Mariusz Maruszewski, showed that isolated forms of aphasia are extremely rare. Almost always a movement component is added to the sensory aphasia, and in the aphasia of motion there
is also some impairment of understanding words (Sadowski, Chmurzyński, 1989).

Principles and specification of logopedic proceeding
in aphasia
Aphasia is a symptom of brain damage that occurs in a man living in a social environment (Maruszewski, 1974) – this is a fact that requires special emphasis. The
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pre-existing affective patient had linguistic abilities adequate to his age, education,
profession, social status, etc., but as a result of the disease, these abilities were lost
or, to a greater or lesser extent, disrupted. In order to better understand the problems of a patient with aphasia and to develop effective therapeutic strategies, special attention should not be paid to the state but to the process, and thus to closely
observe the patient’s linguistic behavior at subsequent stages of the diagnostic and
therapeutic process (Pąchalska, 2011).
For full diagnosis, three types of diagnoses should be used: location diagnosis
using neuroimaging, functional diagnosis (containing the results of neuropsychological examination) and speech therapy diagnosis, which poses a question about
deficits in the field of language and communication. The diagnosis of aphasia is
difficult to separate from the therapy. Due to the unstable clinical picture of a patient with aphasia, each diagnosis has a working character and cannot be treated
as a final judgment about the patient’s condition. The multiple speech therapy assessment aims to verify earlier diagnostic hypotheses, prognostic positions and
the therapeutic strategies. This is due to the variability of the image of linguistic
disorders, resulting from the course of the disease, the possibility of compensating
the brain, adaptation mechanisms of the patient, rehabilitation activities, clinical
condition of the patient and his frame of mind (Panasiuk, 2015).
In the process of diagnosing a patient with aphasia there are two main tasks:
identifying the actual patient’s current problems, aimed at the proper targeting
of rehabilitation efforts, and establishing a prognosis regarding the current and –
possibly – future level of the patient’s functioning in terms of language behavior.
In the diagnosis of affective speech disorders, a speech therapist takes into
account data from many sources: clinical documentation (diagnosis, neurological and instrumental results, previous pharmacological treatment and rehabilitation, hospitalizations, history of illness), obtained in an interview (with
a patient and/or family, guardian, staff medical), based on observation (orientation, emotional state, communication and language interaction, clinical state
dynamics), as well as the results of experimental and clinical trials, data from
questionnaires or scales to assess language skills. The speech therapy diagnosis,
concerning communication and language deficits, is a multi-stage one and covers various areas: building spoken word, speaking and understanding of spoken
messages, written and iconic texts, building and receiving non-language text,
reading, writing, drawing, counting also orientation, praxis and memory (Panasiuk, 2014; 2015; Pąchalska, 2008; 2011).
Importantly, the diagnosis of aphasia in „almost-acute” patient’s condition is
not recommended. A large part of the symptoms of speech disorders during this
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period results from the action of neurodynamic factors, for example from edema,
cardiovascular disorders or reduction of metabolic enzymes (Panasiuk, 2015). After their resolution, some symptoms may be remitted and spontaneous improvement in language skills occurs.
All the strategies and the methods of therapeutic treatment in all cases of aphasia are dependent on several variables: the results of the speech therapy diagnosis,
the clinical condition of the patient, the conditions under which the therapy is
conducted and the period during which the patient can use it. There is a maximalist, minimalist and realistic strategy (Maruszewski, 1974, Nowakowska, 1978,
Panasiuk, 2015). The last one is used when the anticipated period of therapy is
insufficient to eliminate all deficits and there is a fear that after it expires, the patient may remain without professional care. Conducting therapy is then focused
on making practiced skills as useful as possible in everyday communication.
In the therapy of patients with aphasia, indirect (stimulant) and direct methods are used. The first ones stimulate the patient to make attempts to communicate. Among them, breakdown methods are mentioned (it is assumed that the
essence of speech disorders is the blocking of language functions, that is why it
triggers automated verbal activity), stimulating (language activity of the patient is
associated with the content of language material, therefore the choice of material
depends on interests, personality traits and communication needs of a patient) and
pre-emptive (aimed at preventing possible later psychogenic disorders, eg reluctance of the patient to make attempts to make verbal contact). The direct methods
are based on an analytical approach in the diagnosis of aphasia: finding a basic
defect, making a diagnosis, and then determining procedures appropriate for rebuilding language skills, by passing the damaged link of the functional system.
They are used in cases when it is possible that the second hemisphere of the brain
will take over the dysfunctional functions, or if there is a reserve capability for the
given language activities (Panasiuk, 2015; Maruszewski, 1974).
In the case of aphasia, the speech therapy procedure is to stabilize the breakup, and sometimes to rebuild all types of competences and streamline the implementation (Grabias, 2014; Panasiuk, 2014). In the opinion of Maruszewski (1974)
in a situation when, as a result of brain damage and growing adverse psychogenic
changes, the patient lost the possibility of any contact with the environment, the
main goal of re-education is to restore this contact in its simplest form. This is
a prerequisite for further work with the patient.
In re-education, the first important step is to make the patient aware that the
therapist whom he sees will be conducting exercises with him, and the second
step- to obtain (after the therapist’s appearance) positive emotional reactions. It
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is necessary to meet the patient systematically, but at the beginning without giving him any specific tasks, showing the auxiliary materials brought (eg pictures of
everyday objects, pictures of family members, simple aids for construction tasks,
etc.). Decomposing them, you should limit yourself to a gesture of paying attention to them and a moderate verbal commentary. In the case of causing the patient’s interest in a category of subjects, one should focus in further contacts on this
material. Other nonverbal constructional tasks (eg a pyramid of colored discs) are
also useful, which help in getting a patient’s cooperation and have a psychotherapeutic effect (the execution is very simple without many verbal explanations, gives
the broadcaster a signal that he can understand the commands). The selection of
tasks for the patient must meet two criteria: the possibility of explaining the principle without verbal explanations and accessibility for the patient.
After the initial stage, which should reinforce the patient’s conviction about
the possibility of cooperation and getting him to concentrate on the tasks, one
should go to more specific activities. The patient’s task is to learn how to focus
on the content of the material being demonstrated, for example by means of two
sets of identical images (a lotto task). The more difficult task will be to assign
pictures that represent the same objects, but are drawn in a slightly different
way, for example a round table and a rectangular table. Conducting classes in the
same way, you can use specific objects, such as cutlery or playing cards. Hearing
impulses are gradually introduced by exchanging names of objects, reproducing
specific sounds for them or by saying simple sentences in relation to these objects. The patient begins to associate the auditory patterns (words and sentences)
with the visual material.
This can be a transition to exercises consisting in making simple but verbal
commands, eg a therapist says: „This is a dog”, „It is sleeping in a kennel,” and then
asks the patient to show „What barks?” etc. It is important to ask questions for
individual pictures, but the answer is both verbal and gestational, eg „Does it give
milk?” Thanks to this stage, the second important threshold in the reeducation
of the patients with aphasia is exceeded – the verbal communication threshold,
despite that in an elementary form. This is the time in which classes are initiated
that are more focused on the specific difficulties of the patient, which concern his/
her understanding, expression, writing, reading, etc. The first attempts of verbal
answers to the instructions directed to the patient are also possible. The described
methods of work may change the character of speech disorders occurring in the
patient, for instance – instead of total aphasia only partial disorders are observed.
The general principles of re-education of patients with aphasia are (Maruszewski, 1974):
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a) The principle of adapting the methods of re-education to the character of
disorders occurring in a given patient;
b) The principle of re-education as early as possible;
c) The principle of using the patient’s preserved abilities;
d) The principle of using the so-called additional aferentation and external
assistance – if the patient is unable to properly receive and analyze stimuli
from a given category (eg disorder at the level of visual perception, auditory or signals coming from the articulatory organs);
e) The principle of psychotherapeutic attitude and the principle of „success” –
the manner of behavior of a person who works with the patient, his patience and kindness significantly affects the success of reeducation. This
principle should be implemented in an individualized way – for example,
in the case of people who are excessively critical of their condition, too enthusiastic praise can be counterproductive;
f) The principle of stimulating and organizing the patient’s activity – the patient should be made aware of the importance of his / her involvement in
re-education, what are the reasons for his / her difficulties and indicate the
correct ways of dealing with the new situation;
g) The principle of choosing the right material for re-education classes;
h) The principle of flexibility – in the assessment of the type and causes of the
patient’s difficulties and the choice of methods.

Methodology of own research
The schema of speech therapy research on people with suspected brain damage
and aphasia requires taking into account data in the field of neurology, neuropsychology, speech therapy (neurologopedic) and linguistics, as well as social
sciences. Neurological data relate to the pathomechanism and location of brain
damage. They are associated with the organic and location diagnosis. Neuropsychological information includes assessment of the state of higher cognitive functions. Linguistic data determine the current state of language skills, while social
ones – refer to the age, origin, gender, family situation and education of the
patient. These factors interpenetrate, creating a „mosaic of often individualized
images of pathology” (Panasiuk, 2015: 869), which is why a qualitative approach
is important in diagnosing aphasia. Only then the choice of experimental and
clinical trials enables a full analysis of speech activities and language behavior in
both aspects: analytical and functional. The analytical aspect refers to language
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competences and skills, while functional aspect refers to competence and communication skills.
Used to diagnose speech disorders in a patient who has stabilized clinical
symptoms, subsequent tests were to assess the state of competences and language
and communication skills of the patient based on individual language behaviors
(eg understanding, repeating, naming) and higher cognitive activities (eg memory, gnosis, praxis). Speech therapy in this approach is multi-stage, and its results
allow to set up a speech therapy diagnosis – an indication of the type and depth of
aphasia (Panasiuk, 2015).

A case raport
General information
A sixty-three-year-old patient, B. A., with visible speech disorders and right-sided
hemiparesis, was admitted to the Care and Therapy Institute on February 1, 2016.
The woman was previously hospitalized in the Stroke Department with Early Neurological Rehabilitation due to symptoms of ischemic stroke of the central nervous
system in the form of muscle weakness on the right side and global aphasia.
The speech therapy and psychological support provided, allowing to observe
the dynamics of changes in the functioning of the patient, lasted from February 2
to September 7, 2016. Meetings were held as many as three times a day, three to
five times a week, depending on the patient’s condition. The first session usually
took place in the morning and lasted maximum 15 minutes – it was aimed at establishing contact with the patient, then included exercises to relieve, stimulate
and stimulate to raise the motivation for rehabilitation. The second one was longer,
lasting usually 45–60 minutes and was based on the inclusion of exercises directly
disturbed activities. The last meeting usually took place in the afternoon and its
main purpose was to familiarize the patient with the tasks she was supposed to do
on her own for the next meeting.
The therapeutic treatment was determined by the state of the patient’s linguistic and cognitive abilities. In addition to the formulation of the therapy program,
activities for carers in the Institute and people from the closest environment were
also developed. During the monthly meetings of the medical staff, the current state
of functioning of the linguistic patient was presented and some advice , important
in everyday communication with the patient, was given. A detailed description of
disorders connecting with aphasia and indications to stimulate the activity of the
patient during the visit was also prepared, but they were not used due to the lack of
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meetings with the only patient’s close person (cohabitant). In addition, a periodic
assessment of progress in improvement and control speech therapy was conducted. The diagnostic hypothesis was constantly verified and the therapy program
was modified, adapting it to the patient’s current communication and language
behavior.

Speech therapy diagnosis
The methodology of therapeutic treatment in aphasia is guided by the principle:
„The reorganization of impaired linguistic activities consists in breaking the basic
defect, but always based on the preserved elements of the dynamic speech chain”
(Panasiuk, 2015: 909). During the logopedic diagnosis of the patient B. A. 1 as the
first, after a few weeks after the stroke, the speech test was carried out with the
SODA test (Scale Assessment of Aphasia Dynamics), which showed that the speech
was completely abolished (score 1.5 points). After several months of therapy, the
Test of naming by Antoni Balejka was carried out, during which the rate of speech
was slightly accelerated due to the patient’s great involvement. The understanding,
speech prosody and breathing-phonation-articulation activities were preserved.
Numerous paraphernalia, perseverations and substitutions of sounds have been
noticed. At the suggestion of a syllable the patient usually ended the word correctly, the hint of the first sound did not always give a satisfactory result. The result of
the Token Test (short version) confirmed great difficulty in understanding complex
commands (97/163 points).
The Boston Test for Diagnosis of Aphasia (BTDA), conducted after almost half
a year of therapy, showed a relatively good understanding of speech, especially
differentiation of words, understanding of body part names and simple commands
(II.A – 62.5/72 points, II.B – 15/20 points, II.C – 6/15 points, II.D – 3/12 points),
global reading preservation: the patient identified letters and words, and was able
to assign names to designate objects (IV.A – 8/10 points, IV.B – 2/8 points, IV.C –
6/10 points, IV.D – 3/30 points, IV.E – 0/10 points, IV.F – 6/10 points), relatively preserved non-verbal oral efficiency and repetition of words during the study
of oral expression (III.A.1 – 5/12 point, III.A.2 – 1/14 point, III.B – 0/8 points,
III.C – 0/2, 0/2, 1/2 point, III.D – 6/10 points, III.E – 0/16 points, III.F – 0/30
points, III.G – 0/105, III.H – 0, the patient did not undertake the task) and writing
in two aspects: writing technique and elementary dictation (VA – 11/21 points,
1
The logopedic diagnosis of the patient B. A. – see more in Dynamics of the image of speech
disorders in a patient after ischemic stroke – case study (Kaźmierczak, Wichurska, 2018).
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V.C – 6/15 points, the patient refused to perform the remaining tasks). The volume
of speech, voice and speed were normal, the biggest difficulties the patient had
with casual conversations and stories.
Therapeutic activities for the patient B. A. were designed based on the use of
preserved functions (positive diagnosis). In this patient’s case there were:
− preserved autopsychic and allopsychic orientation;
− awareness of own speech disorders and their manifestations;
− adjusted mood, emotions expressed correctly, motion in the norm;
− lack of disturbances of perception, content and thinking;
− performing most of simple commands;
− correct indication of objects (including unusual ones) in the pictures;
− correct confirmation / denial (checking by Łucki’s tests);
− the ability to read and understand words and simple sentences;
− possible copying of words, writing letters for dictation;
− correct time selection (test of drawing the clock);
− preserved abstract and conceptual thinking;
− preserved planning, analysis and visual-spatial synthesis;
− correct recognition of differences between objects;
− oral praxis preserved, usually correct;
− visual correctness (Poppelreuter Figures, incomplete letters).
Reeducation of the patient was mainly focused on building relationships, improving linguistic communication, also in the interactive aspect. The plan and the
therapy program included (negative diagnosis):
− disturbed spontaneous speech;
− a significant problem with speech initiation;
− the current embol „no”;
− verbal and literal verbs;
− perseveration;
− disturbed automated speech;
− partially disturbed understanding of situational speech (in two-part orders
the patient focuses on one part, omitting the other);
− disturbed understanding of inflectional and prepositional structures;
− self-distorted writing, errors in the form of paragrafhy even in the signature
(hemiplegia of the right, dominant hand);
− disturbed arithmetic skills (errors even in elementary tasks such as adding
individual digits in the range of up to 10);
− weak ideomotoric praxis (current perseverations in subsequent orders, during the diagnosis the patient showed only how the tea mixes);
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− p
 artially disturbed dynamic praxis (skipped the middle element of the series, the patient skipped the clenched fist in the series);
− letters read incorrectly (aloud);
− failure to execute written orders.
During the first weeks after ischemic stroke, in the hospital, the patient was
diagnosed with total aphasia. It was also maintained in the first two weeks after
arriving at the Care and Treatment Department. Along with the stabilization
of the patient’s clinical condition, these symptoms were alleviated, then speech
disorders took the form of mixed aphasia (with the predominance of motor
aspect) of a significant degree. The state of language skills improved over time
and links started to emerge within the dynamic functional system, which determined the specificity of the difficulty in speaking and understanding at subsequent stages of speech therapy. Eventually an image of a kinesthetic motoric
aphasia (afferent, centripetal-motor) emerged, characterized by a violation of
speech kinesthesia.
The disorder concerned somesthetic gnosis, i.e. the analysis and synthesis of
sensory experiences from speech organs. The exploratory reaction of the articulatory apparatus was observed, and the implementation of separate speech sounds
came to the patient with obvious difficulty. This defect caused difficulties in articulation – there were distortions of spoken words and sounds, voice paraphasies
and – in analogy in the writing – letter paraphasy. All types of oral and written
speech were disrupted – spontaneous, dialogical, monologue, repetition and naming as well as reading and writing. The patient, without feeling the motive of the
word, was unable to write or read it. The understanding of the statement was disturbed secondarily, to a lesser extent, at a high level of logical-grammatical organization. Due to the disintegration of sensory patterns of consonants, there were
secondary deficits in recognizing important features of speech sounds (phonematic hearing). The so-called an articulative act was damaged, which in turn led
to difficulties in finding the right pattern of articulation when speaking the sound.

The specificity of the diagnostic and therapeutic process
with the patient B. A.
The main goal of the long-term diagnosis and therapy was to understand the nature of speech disorders and deficits of other psychological functions, to determine
the dynamics of disorders observed in the patient and to plan rehabilitation adapted to her needs. The objectives of speech therapy at individual stages were drawn
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up based on the methods of rebuilding speech in the aphasia of Lubow Siemionowna Cwietkowa (1985).
I.	General verbal activation of the patient – preparation for speaking and
transmitting intentions:
− creating psychological readiness for communication;
− preparation of the articulation apparatus and muscles participating in
the speech act.
The essence of this stage was to divert attention from speech and focus on the
operational operation – this leads to a real unblocking of the speech.
II. Rebuilding the ability to say separate words
III. Active use of developed words
IV. Rebuilding the skills of sound analysis of words
V. Developing the skills of articulating individual sounds
VI. Rebuilding the ability to construct a sentence and a developed statement,
and the elimination of agramatism.
The high dynamics of the patient’s aphatic disorders determined the continuous
modification of the speech therapy program. When there were symptoms of total
aphasia with alexia and agraphia (first stage of therapy) and sensory-motoric aphasia
(the second stage of therapy), speech rehabilitation focused on improving the understanding of verbal messages in a situational context. Improving understanding of
spoken and written texts influenced the improvement of efficiency in independent
creation of verbal and – mainly – non-verbal messages. At subsequent stages of therapy, language deficits took on a more and more specific picture. The main goal of the
therapy was to overcome the basic defect lying at their base through other, preserved
links in the speech chain. At the last stage of the therapy with mixed aphasia emerged
an image of motoric afferent aphasia (the third stage of therapy). At that time, the
main goal was to overcome the disorders of the somesthetic gnosis.
The research and therapeutic situation was significantly hampered by many
factors: first of all, the difficult family and social situation of the patient as well
as the high reluctance and symptoms of aggression when trying to make contact
with her. The patient was often depressed and apathetic due to the very rare visits
of her partner. The initial stage of the speech therapist’s meeting with the patient
consisted in establishing warm and cordial contact. Relevant in this process was
the accompanying and supporting the patient in everyday activities, i.e. help and
conversation during breakfast or taking the patient to the therapy workshops and
an attempt to integrate her with the group. This provided the opportunity to observe spontaneous verbal and non-verbal reactions of the patient and gradually
introduce her into the therapeutic and diagnostic situation.
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At the initial stage, the patient’s impact was particularly significant in the inhibitory, directly exercising, psychotherapeutic and forerun actions. These were
intonation and rhythmic methods, emotional methods and methods stimulating
memories. Such features as intonation, melody, rhythm and accent allow us to
influence the intention of speech, prepare for it and „facilitate the flow of some
meanings lying behind intonation” (Cwietkowa, 1985: 4). In addition, the meaning
and sense of words and entire situations were revived using non-verbal methods.
Games and plays were used here, i.e. domino (pictorial, letter, ordinary), lotto,
puzzles. Items were classified according to a given feature, non-conforming elements were identified and all forms of construction activity were used. Work was
also begun with the language text – automatic sequences were recited, partly together, partially alone. They were days of the week, numbers from 1 to 10 or names
of months.
In the next stage, the semantic-auditory method was used (Cwietkowa, 1985).
It was necessary to shift the attention of the patient from the articulating side of
speech to auditory and semantic. The patient was tasked with grouping the objects
due to their features, drawing the developed objects in various ways, playing the
subject lotto. Elements of the optical-imitative method were also used, the aim of
which is to rebuild separate sounds based on oral sound and control the position
of articulatory organs in the mirror. It turned out to be a very important element
in the patient’s speech reeducation process. Then the words were not spoken, but
their semantic context was given. The patient tried to find the appropriate drawing, which showed the designation of the word sought. In the vast majority of
cases, she succeeded in, what means that the words were updated properly and
you could go to work on the ability to say them. As a result, the general model of
operation of the articulatory apparatus was unblocked, the verbal mechanism was
activated, and a dictionary with a small lexical resource was built.
Then the sound analysis of the words was rebuilt. Rhythmic elements of the
word were spoken and its structure was tapped. Exercises were started with words
composed of two identical open syllables (mama, lala, tata, papa), followed by
two-syllable words, in which the consonant remained the same, but the vowel (eg
koki, lale, etc.) changed. Then, two-syllable words with a second closed syllable
and three-letter words. They were supported by reading and writing in order to
consolidate the knowledge of speech. In the further part of the therapy, all forms
of work based on the preserved analyzers were actively used. Imitation of articulation poses (controlling lips and tongue movement) in the mirror was introduced.
This was to associate a specific set of articulators with the given sound. There
were also used diagrams showing the position of the lips, the language during the
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articulation of individual speech sounds. At this stage, it was important to develop
positional variants of sounds. The patient was encouraged to use her own listening
affection and control the correctness of the sounds she pronounced. With the consent of the patient some records of short verbal creations were, and then they were
listened to together. It was observed that the respondent coped better with words
when the speech therapist helped to initiate them. The phonetic hint (and the observation of lip movement and therapist’s tongue) clearly increased the probability
of the required word.
Next, the phrase repetition method was used, for which picture stories turned
out to be helpful. First, the patient arranged the pictures in a specific order and
then spoke with the speech therapist with individual words associated with them.
The task was to answer questions formulated on the basis of a set of illustrations,
and at the end repeat the phrases spoken by the researcher. They were recorded,
read and composed of words written on separate pages, eg „The little girl is sitting
at the table”. Similarly, sentence sentences were used, from which also phrases were
built. This was to eliminate agramatism. In the patient’s therapy process, it was
very important to focus her attention on the sound and semantic side of speech.
This speech semantics was especially important here – to revive words, their object
and articulation ideas.
During the therapy, problems with the reproduction of the articulatory pattern of the sounds were observed – the patient could not find both the place and
the manner of articulation (disturbance of articulation kinesthesia). In addition,
the dissociation between the sound and the meaning of the words became clear,
that is why all the mistakes in giving the yes/no answer were being made. The
patient gradually began to try to express the automated sequences with the help
of the therapist and react vividly with mimics to the questions she had heard. The
prosody of speech was preserved, the patient often responded with embol, but
with a changed accent and intonation. After some time, there was an improvement
in understanding. The patient performed all simple commands when they were
supported by a gesture and she began to do them without support. Compound
commands required multiple repetitions. The patient’s global reading improved
significantly – she was able to match the signatures (words and simple sentences)
to the illustration adequately.
After several months of regular meetings, the patient’s mental and emotional
condition improved significantly. She began to treat the therapists with greater respect, she was cooperating more willingly and she even began to smile. More often
she came into contact with other patients, but only when the contact was initiated
by others. During speech therapy one could observe a tendency to outbursts of
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anger and crying, as well as a high fatigue of the patient. It was difficult to concentrate on the task, it happened that for no apparent reason she threw her writing
instruments, manifesting that she wanted to finish the classes.
After receiving information that the leaving home of B. A. was planned, the
speech therapist equipped her with an individualized album of functional phrases
that facilitate everyday communication.

Summary
During the seven-month speech therapy, the patient’s picture and the mechanism
of language disorders changed and evolved, and thus the assessment and diagnosis
of speech therapy were subject to continuous verification. Difficulties with giving
speech, understanding it, but also with writing and reading resulted in a serious
dysfunction in the communication with other people, leading to the creation of
a specific disability status. The fact of the limited communication possibilities of
the patient with aphasia had a significant impact on her mental state. The initial state of language, communication and social skills was not a good one, but
the situation in which not only a warm contact was established with the patient,
but also the emerging involvement in the therapeutic process was observed, was
a breakthrough. With time, the patient began to perform complex commands, and
in spontaneous speech more and more words appeared. She attended occupational
therapy workshops more willingly, she was initiating contacts with other patients,
helping them and laughing with them.
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The question contained in the title of the dissertation of the
great folklore, researcher of the past, a lover of sightseeing
trips – Zygmunt Gloger Czy lud polski jeszcze śpiewa?
[Does the Polish folk still sing?] was asked, far more than
a hundred years ago. It was put to Gloger by a French musician and journalist who was staying in Poland in 1901
to celebrate the opening of the Warsaw Philharmonic.
He asked this way, because he was fascinated with music
pieces he had heard on the stage, based “on beautiful folk
motifs”.
Small size, because only 24-page Gloger’s dissertation issued in 1905 is an attempt to answer the problem raised
in the title.
Above all, the dissertation is an expression of Gloger’s
regret over the changes that took place in contemporary
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culture, namely forgetting the role of the song for the Slav
community. This is way the author knew the achievements of this community, he devoted his whole life to
saving them, he could not understand how contemporary
intelligentsia did not see the need for protection, as he
described it “our ancient, native and indigenously Slavicnational song and music”. This text is an attempt to analyze Gloger’s essay Czy lud polski jeszcze śpiewa? [Does
the Polish folk still sing?], extracting and developing the
main theses contained in it, as well as noticing their value
today, not forgetting the circumstances of creating the text
over 100 years ago.

Instead of the introduction –
understand the purpose of Zygmunt Gloger’s mission
One can say about Zygmunt Gloger (1845–1910) with certainty that he was
one-man-institution, an extraordinary personality due to the multiplicity of passions, a keen observer and commentator on everyday life from the mid-nineteenth
to the beginning of the twentieth century. We can also read about Gloger: historian, ethnographer, archaeologist, publicist, writer, poet, traveller, land historian,
a fervent promoter of collective memory, folk culture. One should not forget how
well educated he was – he was graduated from the Main School and the Jagiellonian University and how many offices he held (member of the History Committee of the Academy of Skills in Krakow, counsellor of the Committee of the Land
Credit Society in Warsaw and the first president of the Polish Sightseeing Society).
In addition, such eminent figures of Polish history as the writer – Józef Ignacy
Kraszewski and ethnographer – Oskar Kolberg, exerted a decisive influence on
shaping the interests of the young Gloger, namely ethnographic and archaeological
journeys around Poland and Lithuania.1
Reading numerous texts by Gloger (over 800 items in the bibliography), it is
hard not to notice how in love he was in his native land, which was Podlasie, how
great he was to her patriot. The goal of his life was to understand the problems of
the rural people, who he perceived as a representative of the once great Slav community, their mentality, worldview and to save their legacy in memory for future
generations. Gloger was above all aware of the fact that saving the cultural heritage
1
More about Zygmunt Gloger see: https://literat.ug.edu.pl/autors/gloger.htm The website has
also been translated into English language.
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of the departing world, its textualization in the era of partitions2 in historically Polish areas, as well as animation, propagation, were a method of saving Polishness,
raising the spirit of the national community. Hence, leaving his native Jeżewo,3
he collected almost everything (stones, bones, words) on his carefully prepared
archaeological expeditions, it can be said that he was collecting just in case – what
if after some years something could prove invaluable.
Such terms as a collector or missionary perfectly reflect the nature of his activity. He wrote about himself a “literary” (from everything that can be written down),
while the missionary character of his work consisted in a total conviction of the
importance of resuming the old Slavic traditions, which he considered the core of
national identity. The ancient songs indispensably accompanying rituals, songs as
a mirror of feelings, he considered them the focus of Polishness, this primal one
belonging to the Slavic soul. In addition, his romantic soul, believing in the revival
potential of old songs for the enslaved Polish nation, who was deprived from the
state, which for decades was no longer on the world map, demanded positivist
activity, social utility, sharing what he gained during his escapades, mediation between people and intelligentsia. Considering himself as a provincial man, he also
had a need for the mission of seeking mediation between modernity and tradition
(Ławski, 2015: 31).
For the above purposes, Gloger began to publish and distribute books for free
to the rural population, containing old elements of Slavonic ritual, preserved on
Polish soil (cantonal songs, games, riddles, fairy tales, etc.). It will not be an exaggeration to say that he did everything in order to re-practice the recent traditions
by the people of his time. He knew that just writing down a song was not enough
that it would not survive in the writing itself, however, it would be different if it
was sung. Even obsessive desire to protect, save from oblivion, as he himself wrote
before “a loss”, and thus writing down, and then passing on, boldly sharing fathers’
heritage, were the most important to Gloger, more important than methodological
reliability, precision of quoting from where he wrote it (these elements of heritage
cultural), under what circumstances and from whom. The ambitions of writing
down and resurrecting traditions were key factors to the collector of Jeżewo-key
From 1772 to 1918, Poland was not on the map of Europe. This period in the history of Poland
and Lithuania (the Polish-Lithuanian Commonwealth, the First Republic of Poland) is defined by
the days of the partitions. Due to the neighbouring countries of Russia, Prussia and Austria, three
partitions of the First Republic of Poland took place, its territories were incorporated into three partitioning powers (hence the name „partitioners” and three partitions: Russian, Prussian and Austrian).
3
Jeżewo is the name of the village in the present-day Podlasie voivodship in Poland. It was
a family estate of Gloger, in which he lived from 1872 and there for 40 years he completed a rich
library.
2
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factors, above all, if we also see the context of the era in which he lived. And he
lived under the partitions, in the Russiafied area (in the Russian partition), in the
hectic times of two uprisings,4 defeats of which he undoubtedly could not get over.
Therefore, coming back to the texts of the “writer” from Jeżewo, that prism of
the times in which he acted should be especially taken into account. The specters of
the nineteenth-century social and political events constitute the obvious context of
the mission of bringing the folk songs through Gloger to subsequent generations.
The nervousness of the era also infected Gloger himself, it made him hurry with
what he was doing, he was afraid of the passage of time, that there was so much left
to save (“writing down”) that he would not be able to make it, that it was so late.
Perhaps endless sightseeing tours were a cure for the internal anxiety suffocating
him. Gloger, believing in the deep, rebirthful power and strength of tradition, confirmed by the age of existence, can be presumed that he also looked for his identity,
himself, in cruel times of inability to be himself (Polish), and thus by revitalizing
age-old content he wanted to wake up identity in oppressed countrymen. That is
why he, even if he mythologized, glorified the people together with his folklore,
he did so for the sake of waking up the Slavic spirit of struggle, remembering that
the Slavs cannot let the songs to be taken away, because taking Slavic songs would
mean that he would cease to be a Slav.
This text is an attempt to analyze Gloger’s essay Czy lud polski jeszcze śpiewa?
[Does the Polish folk still sing?], extracting and developing the main theses contained in it, as well as noticing their value today, not forgetting the circumstances
of creating the text over 100 years ago, in 1905.

Important question
The title, a serious question – Does the Polish folk still sing?, was asked by a French
musician and journalist staying in Poland in 1901 on the occasion of the opening
of the Warsaw Philharmonic. He asked Gloger this way, because he was fascinated with music pieces heard on the stage “on beautiful folk motifs” (Gloger, 1905:
5). That question, at that time, did not get an answer, which Gloger checked in
the press (including “Kraj”). However, it did not give him peace. He again asked
this question to himself and the future generation in a publication by Gebethner
We are talking about the November Uprising otherwise known as the Polish-Russian War of
1830–1831 and the January Uprising referred to as the largest Polish national uprising, also against
the Russian Empire, proclaimed January 22, 1863 and continued until autumn 1864. Both plots fell,
which was met with larger restrictions of the partitioner (Russia) against the Poles.
4
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and Wolf published in Warsaw in 1905, by Józef Jeżyński, a small print-out, only
a 24-page dissertation, a literary form reminiscent of an essay entitled Czy lud
polski jeszcze śpiewa? [Does the Polish folk still sing?].
I perceive his dissertation as the expression of the changes that occurred in
contemporary culture in historically Polish lands (although Poland was not present on the map of Europe as a result of the partitions of 1772–1918).5 Gloger
claimed that there was a situation of not remembering the role of the song for the
Slav community, singing went into oblivion, the songs had been “forgotten”.
Analyzing the text, I noticed three issues that Gloger addresses in the following
order: the meaning of the song in the history of the Polish nation, but also of the
entire Slavdom (the area inhabited by the Slavs), then an attempt to explain how
it had come to the state, present to the Author, in the culture of the Polish nation
which was the disappearance of singing, as well as presenting their activities in the
field of saving folklore, not forgetting about other great folklorists, lovers of songs
and folk legacy.

Hey, the folk song!, You are the ark of the covenant –
about a role of a song according to Gloger
When analyzing the text of Gloger, it is difficult not to notice the analogy with
fragments of Pieśni Wajdeloty [Wajdelota’s Song] contained in the poem of the
great Polish poet Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod (published in 1828). In Wajdelot’s Song, Mickiewicz, as Gloger does later, emphasizes the importance of the
folk song of the people. The strength of the folk song lies, as Mickiewicz argued,
in its prehistoric existence. The folk song is a link between generations (“ark of
the covenant”), sacredness and treasury of knowledge (“thoughts with yarn”, “feelings with flowers”). It gathered the emotions and desires of the nation, its history,
glorious deeds, information about the heroes, but also the traditions of everyday
life for generations. Gloger, the Romantic personality to a large extend, took over
as his own message, the power of folk messages and considered them the highest
patriotic duty to cultivate them (Dobroński, 1998: 92).

5
The lands about which Gloger writes, as a result of the partitions, belonged to Prussia and
Russia, Gloger conducted his touring trips mainly on the eastern frontiers of the Kingdom of Poland,
the former Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, which resulted in, among others,
publication by the Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy [Valleys of
rivers. Travel descriptions along the Nemunas, Vistula, Bug and Biebrza] of 1903.
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At the very beginning of the dissertation whether the Polish folk still sing? he
underlines the merits of songs in centuries-long struggles with the occupiers.6 Relying on the words of the outstanding Polish chronicler Jan Długosz, he evokes
the example of the song of Bogurodzica [The Mother of God], which was called the
battle song and the victorious song, which warmed up the fight, pouring courage7
śinto warriors, fighting people.
In the Encyklopedia staropolska [Old Polish Encyclopedia] Gloger places the
slogan of the song, hence on its pages you can read more about the age and meaning of the song for the entire Slav community, and thus for the Polish nation, as
part of it. We read: “Passion for song, for play and dance has for centuries been an
outstanding feature of the national character of Poles, as well as all indigenous Slav
peoples” (Gloger, 1900–1903). Gloger recognized the song and song singing “(…)
as a feature that distinguishes the whole «Polish nation» from the earliest times; in
addition, connecting it to other Slavs” (Ławski, 2014: 33).
According to the ethnographer from Jeżewo, the music and poetry of the Polish people is the essence of Polish identity and, hence, Slavicness. It reminded us
of what was certain in times of uncertainty (the ethnographer had in mind the
disadvantages of the national spirit of time, the non-existence of the Polish state on
the map), namely the tribal community from which Poland once emerged, from
which the nation was shaped with its identity. Songs and music accompanied all
the circumstances of the Slav community, they were a natural part of everyday existence, it was hardly her core. Practically every reason was good “to folk to create
and sing songs” (Gloger, 1900–1903). Also in folk fairy tales the song becomes an
important motif (Grochowski, 2018).
It should be explained in this place that “folk” means the entire Polish nation as
part of the Slavic community, for which the song was a being, the meaning of life.
Only later (Gloger talks about the era of the “Zygmunts”, ie Polish kings from the
last Jagiellonian dynasty, Zygmunt Stary and Zygmunt Augustus), the song enters

6
All the time considering the context of the nineteenth century and the existence of the Polish
nation under the partition, Gloger noticed specific danger in nationalist organizations, where he lists
„Hakata” (colloquial name of the German nationalist organization „Deutscher Ostmarkenverein”
founded in Poznan in 1894), which fueled anti-Polish moods, led an anti-Polish policy for Germanization in the Prussian partition, until it was dissolved in 1934. Gloger could not reconcile himself
with the fact that in his scientific research and the fruitful articles, Germany omitted the history of
Poland and Slavdom.
7
Jan Długosz, one of the most renowned chroniclers writes, how the echoes of the songs of
the Mother of God began, one of the greatest battles in the history of medieval Europe. Look more
broadly: Samsonowicz, 1984.
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into peasant huts, becoming the “poetry of the folk” in the sense of people living
in the village. Since then, only this social layer – the peasants has cultivated songs.
Until then, however (mainly in the Middle Ages) not only important historical
events were sung in “all kinds of songs” called heroic or praised, Gloger also quotes
the importance of religious and secular songs, here feasts and rituals (wedding and
funeral). The song carried on in honor of the heroes, but also as an expression of
despair, commemoration of the harm done (example of the Polish song of 1462
Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego [Song about killing Andrzej Tęczyński] or
a song Stała nam się nowina Pani zabiła Pana [Here is the news the madam has
killed the master], which became the inspiration for writing the ballad Lilie [Lillie]
by Adam Mickiewicz). They were also sung under the yoke, in captivity, which was
an expression of a kind of struggle, defiance and courage. Singing meant not to
give up (even if the Polish national anthem is such a symbol of national sovereignty, and its melody was based on the motives of the folk Mazurka).

How the disappearance of singing occurred
“But it’s not about old times that we are here” – writes Gloger further in the debate
(Gloger, 1905: 7). Does the Polish folk still sing? Knowing the genesis of songs, their
social role (especially patriotic), calling the song “the mental treasure of the folk”,
makes the diagnosis that today and “the rural people sing far less” (Gloger, 1905:
11). Gloger is interested in how this happened, what are the reasons for this, and
the subsequent pages of the essay are devoted to it.
It should be explained what Gloger understood by the word “folk”. From today’s perspective I know that the term “folk” is an ambiguous concept: Firstly, today the term folk can be understood the broad masses of both rural and urban
populations, a political group, a political community, a national community, a society. Secondly, we use the word “folk” when we mean a lower class in society,
the so-called municipalities, common people, but also the old peasant layer, the
agricultural people. Nowadays, in the first sense, instead of using the term folk, the
term people or society will be more precisely used as sources of power (Canavan,
2008; Zbrzeźniak, 2015: 135–140). In the second sense, the term “folk” functions
only historically (the peasant layer existed from the Middle Ages up to the middle
of the 20th century), just like folk culture, as the sum of the products of the old
rural local communities (Burszta, 1987). I agree with Łukasz Zabielski, who claims
that it is difficult to clearly define what exactly Gloger understood as “folklore” and
“folk”. As Gloger believed that the core of the Polish nation is ancient Slav, Gloger
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seems to be close to the romantic notion of “folk” as the one preserving the necessary traditions, beliefs, customs of this pre-Christian Slavdom, whose heritage, the
author believed, should be derived to this day (Janion, 2016).
In the dissertation Does the Polish folk still sing? the term “folk” appears, however, as the peasant layer, the population of the turn of the 19th and 20th centuries inhabiting Podlasie villages, as special representatives of the departing, former
Slavic community.
Thus, returning to the first signs of disappearance of the self-made creativity
of the people/Polish nation/Slavic community, Gloger remarks them already in
the days of the above-mentioned “Zygmunts”. He speaks of a slight disregard for
that “(…) everything that is not sanctified by printing and the name of the author signed.” (Gloger, 1905: 12). Therefore, among the nobility, at the courts, they
ceased to be intuitive, self-conscious, home-style, traditionally to sing, hence the
song stopped under the “straw thatched roof ” in the villages.
In turn, when from the middle of the 19th century, the printed word began
to appear in the villages, a situation similar to that in the courts occurred. The
people living in the village started to be ashamed of the unwritten word. There was
a paradox – with the spread of education and the disappearance of illiteracy the
disappearance of oral creativity started, misunderstanding of its value and wealth.
What’s more, thought was born among the rural population that “old unprinted
songs are only the property of illiterate common people.” (Gloger, 1905: 13). Gloger clearly expresses his concern at the fact that the literate peasants did not want
to write old songs from “illiterate women” because they could not understand what
value they could have since there were so many printed books. And here came the
researcher of the ancient times from Jeżewo with his mission – collecting, translating, spreading, valuing this unpaved, forgotten heritage of his forefathers. However, it was a bit too late, because the people “passing the torch” of education from
village to village did not let its residents know that it was good to get to know the
new, but at the same time not forget the old and (this type of thinking) became
Gloger’s motto, referred to today, which exactly says “It is good to know foreign
things – but ours – it is a duty.”8
Thus, the cosmopolitization of the lower social strata, as Gloger claims, completed the matter. Through the cosmopolitization of the village the collector of
Encyklopedia staropolska [The Old Polish Encyclopedia] (volumes 1–4 1900–1903), repeated
many times, was the culmination of Gloger’s achievements. This work was reliably prepared on the
basis of historical sources which no longer exist today. The quoted phrase appears as the motto of the
Old Polish Encyclopedia. It is visible on the cover of the issue, see: Encyklopedia staropolska, https://
literat.ug.edu.pl/glogers/index.htm, accessed: 10.01.2018.
8
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antiquity understood, the negative effects of its modernization, becoming a suburb
of the city, without preserving its identity (customs, routines, and legacy stories).
The city took people to the emerging large companies – manufactories, changing
thinking, needs. The author writes in the dissertation: “this must have a negative
impact on the traditional Slavic tradition of the Polish people,” which was the need
to express emotions through songs (Gloger, 1905: 12).

Great lovers of songs
Zygmunt Gloger in his dissertation reminded that “civilization and education do
not have to lead to cosmopolitanism. Such effects bring pseudo-civilization, whose
products are suburban and factory pubs with dances, cards, cigarettes.” (Dobroński,
1998: 91). He was referring here to the cultural disadvantage of the phenomenon,
disregarding the issues of the deception of morals, namely the polluting of the
Polish language with language borrowings or the unreflective adoption of foreign
fashions by Poles. Gloger was captured by language as the basis for the identity of
the community and homeland, and the centuries-old family traditions were supposed to be a counterweight to the “political oppressiveness of the border lines.”
(Kowalczuk, 2017: 37). In the difficult times in which he had to live, he could not
calmly look at, how he wrote, the wave of “influences from the west and the east,”
thereby forgetting the Polish language in singing in the Polish language (Gloger,
1905: 15).
He could not understand how the nineteenth century intelligentsia did not see
the need to protect, as he described it “ancient, national, beautiful, music and poetry of the Polish folk” (Gloger, 1905: 4). In the dissertation, his sorrow sometimes
takes on a tone of indignation. He wrote “the loss of this song and music would be
a simple disgrace for us.” (Gloger, 1905: 14).
He wanted to counteract this “disgrace”, but he failed to obtain support, he
could not ask for it directly (the issue of tsarist censorship).9 So, he acted practically alone, for the model and inspiration, having the works of his predecessors
(especially Oskar Kolberg). Knowing well the genesis of the songs, knowing that
only in the villages one can hear them and rather timidly, he personally began to
carry them. And here he was a positivist in a full swing. This attitude was expressed
9
Strong regime tsarist censorship, did not allow writing about the values of national culture
directly, probably that’s why Gloger are looking for ways of expression, instead of the Polish nation
uses terms Slavic soul, Slavic community.
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in the social commitment “(…) in practical and anti-utopian attitude, strong and
I would say, uncompromising attachment to tradition, to real work, and not to
writing about the salutary role of work” (Ławski, 2017: 168).
Gloger believed that by transmitting this element of the great Slavic community to successive generations, he stimulates patriotism in the nation. As Adam Dobroński remarked, “The presentation of tradition was another opportunity to show
the unity of the nation despite administrative and state divisions” (Dobroński,
1998: 91). Piotr Dahlig wrote about a conscious revival of folklore in Polish territories by Gloger, as “(…) anticipating the effects of enfranchisement, combining
(Gloger) the literacy with the popularization of annual ceremonies in Podlasie,
distributing greeting cards with rural songs in the 60s of the nineteenth century.”
(Dahlig, 2013: 177).
Thus, the folklorist at his own expense published small-sized booklets, encouraging the rural people to “love their old songs and customs.” These included Kupalnocka [Midsummer night] (1867), Anula – święte wieczory [Anula – holy evenings]
(1868) and finally books for the people covering “(…) the collection of the most
beautiful old songs, melodies, passes, parables, customs (…) in a word of all that
being the most ethical and homely should be forever in the mouth of the people, as a necessary pledge to the spiritual creativity of future generations.” (Gloger,
1905: 17). You can mention here: Skarbczyk – dumy i pieśni – 100 śpiewów z ust
ludu [Skarbczyk – pride and songs – 100 songs from the mouth of the folk] (1894),
573 krakowiaków [573 krakowiaks] (1877); Kujawiaki, mazurki, wyrwasy i dumki
pomniejsze [Kujawiak, mazurkas, wyrwas and minor dumkas] (1879); Kujawiaki
i dumki [Kujawiaks and dumkas] (1892); Mazurki i wyrwasy [Mazurkas and Wyrwas] (1892); Baśnie i powieści [Fairy tales and novels] (1879); Gody weselne – 394
pieśni weselnych z objaśnieniami [Wedding anniversary – 394 wedding songs with
explanations](1880).
From the beginning to the end, these books were intended for the rural social class, and the author wholeheartedly believed in their missionary nature. Incidentally, this purposefulness and extraordinary historical consciousness, as Maria
Maroszek wrote, “(…) caused that nowadays we have to deal with the treasury of
knowledge about folk tradition in this area” (reference to Podlasie – north-eastern
part of modern Poland) (Maroszek, 2002).
Great folklorists – fans of songs that cannot be mentioned by Gloger in the
dissertation, along with their merits for national culture were: “Wacław Zaleski,
Kazimierz Władyslaw Wójcicki, Żegota Pauli, Józef Konopka, Lipiński, Gluziński,
Kornel Kozłowski, Izydor Kopernicki” (Gloger, 1905: 7) and the most eminent
Gloger’s master, tireless as he writes about him, “a collaborator in dredging the
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mind treasures of the people” (Gloger, 1905: 9) mentioned above – was Oskar Kolberg. He also does not forget about collecting song by prominent musicians/composers: Janu Karłowicz, Lithuanian violinist Michał Jelski or Zygmunt Noskowski
(with the last he published an impressive collection Pieśni ludu [Songs of the Folk]
(1892).
He writes about the merits of Kolberg “(…) he alone creates the whole library
of ethnographic music” or “this great worker, from the mouth of the Polish people
within half a century (from 1840 to 1890) he wrote 10,300 melodies (along with
the words of the song), not counting those who left unpublished at the time of his
death, and those that he drew from the people of Russ and put in eight volumes
including: Pokucie, Przemyskie and Chełmszczyzna, as well as Lithuanian melodies.” (Gloger, 1905: 9).
Gloger reports that the music and poetry of the people is a treasury of inexhaustible, radiant power from which the greatest patriots drew inspiration. We
read: “After all, people standing at the top of spiritual civilization, such as: Mickiewicz, Chopin, Moniuszko, refreshed with this familiarity, drew inspiration from
song and folk music.” (Gloger, 1905: 14).
From today’s perspective the timelessness and omnipotence of folk art is explained by Piotr Dahling with the words:
(…) folk singing encodes the connection of singing-word, playing, dancing, which is the
principle of the art of ancient times and refers generally to the early phase of humanity.
This gesture, the openness of the musical form, the link between art and the images of
nature also affected the nationally proliferated work of Fryderyk Chopin. The ability of the
heritage of folk culture to inspire people from outside is a value both in itself and relational.
How many artists’, especially composers spirit (…) were uplifted by the presence of folk
culture, not only as a source of direct inspiration, but also understood in the Arcadian way
(…). (Dahlig, 2013: 178)

A few words of summary
Today we know that many monuments of folk culture have gone forever and the
memory of them and their ideological value has been lost. The part that survived,
as the authors of the report on the state of traditional musical culture show, owes its
survival to “(…) the folkloristic movement developed in Poland, the activity of palaces/centers of culture of various levels (communes, counties, provinces, regions)
or organizations (e.g. to rural folklore groups), various types of folklore groups
(larger – so-called song and dance bands, smaller – bands or singing groups), fes-
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tivals and song and folk music, folk dance competitions.” (Grozdew-Kołacińska,
2014).
Special attention deserves the festival „Dawne Pieśni, Młode Głosy” [“Old
Songs, Young Voices”]. This is a special competition for the reason that it is the
words of Gloger’s dissertation Does the Polish folk still sing? – “this song and music is going to be a simple disgrace for us”, for the founder of the Music Society
“Słopiewnie” became a signpost to organize the festival. Since 2007, in Waniewo,
in the Podlasie voivodship, you have been able to hear how young people sing
old songs. You can hear the sounds of, among others, Podlasie, but also Kurpiowszczyzna, Belarus, Lithuania and Ukraine. Other examples of sharing with future
generations a piece of age beauty, good memory that forces you to contemplate,
think and feel are, among others “Sabałowe Bajania” [“Sabala’s Tales”] (competition for Storytellers, Instrumentalists, Singers or „Święto Dzieci Gór” [“Children’s
Day Festival”] (International Festival of Children’s Regional Bands), “Na Podlaską
Nutę” [“On Podlasie Note”] or a festival “Z Wiejskiego Podwórza” [“From the Village Yard”].10
Gloger in the dissertation Does the Polish folk still sing? saw that the world was
changing, he saw the beginnings of change, which today we call globalization, the
culture of consumption, the mass culture. With the non-existence of the Polish
state on the map, the more insistent he was on the inheritance of fathers for the
survival of national identity. This Gloger’s question about “singing” is also, above
all, a question about the need for community, sharing national treasures, such as
traditions, including songs that raise especially the memory of strong cards of micro and macro history, in times of crises and changes.
On the centenary of Poland’s celebration of independence, which fell on November 11, 2018, it is difficult not to verify the thinking about the national community, which also brings to mind the understanding of patriotism. And here the
collections of Gloger, material and intangible folk culture of the native land testify
to its authentic patriotism. Learning from his biography, appreciating the achievements, has value and sense. Gloger did not focus on the enemies of his non-existent homeland, on many centuries of prejudice, but on discovering wisdom in the
national cultural heritage, and therefore on constructive, good remembrance. In
this way he loved his homeland – not fighting armed directly but building up the
resources of history, saving the achievements of the past for the future. In addition,
the folklorist with his commitment, diligence, reliability at work, a sense of social
10
XXIII Festival of Many Cultures and Nations „Z Wiejskiego Podwórza” [“From the Village
Yard”] 2018, http://www.festiwalczeremcha.pl, accessed: 10.01.2018.
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responsibility, where at his own expense popularized disappearing traditions, is
the necessary authority in today’s the dilemma of values, uncertain authorities,
unhealthy individualism, and excess of useless information.11 Nowadays, one of
the hot problems is the rise of nationalist moods, right-wing views are becoming fashionable among young people, racist and patriotic behaviours are tragically
misunderstood; a bad understanding of bonding as grouping against the Other
noticeable is, therefore it is worth remembering about the attitude of Gloger. Writing even this text Does the Polish folk still sing? one has the impression that he
did not forget about the essence of education, which is the formation of pro-civic
bonds, in the sense of mutual sensibility, respect for memory, Christian-humanistic trust (Ingarden, 1987). He wanted that our future was built on things extracted
from the national past, that were good and beautiful and therefore human.
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Kowalczuk U. (2017), „Mapografia” Zygmunta Glogera. Kilka uwag o geografii historycznej ziem
dawnej Polski, Bibliotekarz Podlaski no. 1.
Zygmunt Bauman claimed that we do not fully understand the times in which we live. He
discusses new socio-cultural threats, such as artificially created needs, dominating cultural relativism, proclaiming the relativity of all truth, a world in which the need for authority or knowledge of
tradition is undermined, leading the fashion, consumption, successive blurring of the real boundaries and virtual reality. The postmodern world in which the child grows is opaque, reminiscent of
a road without signposts, where equally the adult and the adolescent feel often insecure and helpless.
Zygmunt Bauman uses the threshing metaphor to describe the world as full of chaff, in the sense of
junk, unnecessary, and not useful to knowledge (Bauman, 2011).
11

164

Anna Józefowicz

Ławski J. (2014), Zygmunt Gloger i wiek XIX, [in:] J. Ławski, J. Leończuk (eds.), Zygmunt Gloger – pisma rozproszone 1863–1876, vol. 1, Białystok, http://www.ksiaznicapodlaska.pl/images/20151029/Wstepy.pdf, accessed: 10.01.2019.
Ławski J. (2017), Edukacja i światopogląd. Uniwersytety Zygmunta Glogera, [in:] U. Kowalczuk,
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December 12, 2016 a group of eleven first-year students
of history organized at the Institute of History of Nicolaus
Copernicus University in Toruń (Poland) participated in the
field work carried out in the church Roman Catholic parish
of St. Jacob the Apostle in Toruń. During a visit in the temple the students performed an exercised to draw their attention: generally to the role of the imagination in the practice
of the historian’s research and training his own imagination
in whole live. First, the authoress described a process of the
exercise. Then she briefly pointed to the literature on the
role of the imagination. Later she discussed the work that
have arisen in the result of the exercise. Next she characterized the thoughts and impressions of students. She also outlined the importance of this exercise in a broader context.
At the end she summed up the whole article.
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uczestniczyła w zajęciach terenowych przeprowadzonych pod moim kierunkiem. Odbywały się one w kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem
św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Spotkanie wpisywało się w realizację przedmiotu o nazwie Wprowadzenie do historii, koordynowanego przez prof. dr. hab.
Kazimierza Maliszewskiego. Przychodząc na spotkanie, studenci (osoby w wieku od 19 do 21 lat) mieli zapoznać się z podstawowymi danymi dotyczącymi
historii i zabytków wskazanego kościoła1. Podczas wizyty w świątyni uczestnicy
zajęć wykonali ćwiczenie mające na celu zwrócenie ich uwagi na rolę wyobraźni
w praktyce badawczej historyka oraz kształtowanie własnej wyobraźni. Poprosiłam studentów, aby najpierw zapoznali się z wnętrzem i zewnętrzem świątyni,
a następnie spróbowali narysować jej całość lub fragment w wybranym przez
siebie okresie lub momencie historycznym. Zasugerowałam, by w swoich ujęciach zawarli nie tylko miejsce, ale także ludzi. Ze względu na różny poziom
zdolności rysunkowych studenci mieli wykonać także krótki opis w celu określenia, jaki okres historyczny wybrali oraz co chcieli przedstawić na wykonanym przez siebie rysunku. Istotne było to, aby przed przybyciem do kościoła
nie dowiedzieli się, na czym będzie polegało ich zadanie, ponieważ mogliby
wcześniej specjalnie do niego się przygotowywać, konsultować z innymi lub
częściowo zrealizować.
W ramach wstępu należy nadmienić, że rola wyobraźni (w tym wyobraźni historycznej) – w życiu człowieka2 i szczegółowo – w uprawianiu nauki3 jest zauważana i doceniana4. Jednym z przykładów jej wykorzystania jest działanie zawodowe historyka (Hajduk, 2014: 11–26; Woźniak, 2013; 2010). Piotr Przybysz i Piotr
Markiewicz w swoich ustaleniach badawczych łączących perspektywę biologiczną
z humanistyczną stworzyli model wyobraźni obejmujący trzy elementy: 1) quasi-wyobraźnię, 2) protowyobraźnię, 3) wyobraźnię właściwą. Pierwsza z nich generuje obraz mentalny czegoś, czego nie ma. Druga ma tę samą funkcję; dodatkowo
umożliwia wykrycie wieloznaczności bodźca niejednoznacznego. Ostatnia z nich
łączy cechy pierwszej i drugiej, a następnie je rozszerza. Prowadzi do powstania

1
O dziejach kościoła św. Jakuba w Toruniu zob. Kluczwajd (red.), 2010; 2009; Krantz-Domasłowska, Domasłowski, 2001; Brochwicz, 1988; Sudziński, 1988.
2
Przykłady prac wskazujących na rolę wyobraźni w różnych dziedzinach i na różnych etapach
życia zob. Jarczewska-Gerc, 2015; Kania, 2014; Kornhauser, Zając, 2012; Kowalski, 2011; Sztuka,
2010; 2001; Dyduch, 2007; Sajdera, 2003.
3
O roli wyobraźni w badaniach naukowych zob. Nowak, 2013; Kamińska, 2003; Podrez, Czyż,
2002; Krawczyńska, 1999; Beveridge, 1960; Chojnacki, 1928.
4
O odczytywaniu roli wyobraźni w ciągu wieków zob. Woźniak, 2013; Wróbel (red.), 2008;
Starobinski, 1972.
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wzrokowego obrazu, umożliwia jego transformację oraz swobodne posługiwanie
się elementami jego kompozycji. Według Przybysza i Markiewicza opisany proces polega na twórczym, zaawansowanym przekształcaniu bodźców wzrokowych
poprzez zaangażowanie wzrokowych danych sensorycznych, modułu uwagowego,
modułów pamięciowych, procesów decyzyjnych wysokiego poziomu. Całość zaś
zachodzi dzięki bodźcom: iluzyjnym, wyolbrzymionym, relacyjnym, empatyzującym (Przybysz, 2007: 136–139).
Kształtowanie wyobraźni, to znaczy poszerzanie umiejętności korzystania z niej, stanowi cel ćwiczeń praktykowanych w obrębie osobistego rozwoju5.
W związku z tym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie efektów pracy
studentów biorących udział w przeprowadzonym ćwiczeniu oraz omówienie znaczenia wykonanego zadania. W przedłożonym artykule najpierw krótko scharakteryzuję powstałe prace rysunkowe i komentarze do nich, następnie przedstawię
wrażenia i przemyślenia, jakie rzeczone ćwiczenie wywołało wśród studentów,
kolejno odniosę się do znaczenia niniejszego ćwiczenia w szerszych kontekstach
i środowiskach, to znaczy nie tylko związanych ze studentami pierwszego roku
historii UMK. Specjalne znaczenie będzie tutaj miała perspektywa interdyscyplinarna, co zostanie szerzej wyjaśnione poniżej.

Rysunki ukazujące istotne procesy i przemiany
Wykonane przez studentów rysunki, ze względu na ich treść i wymowę, można
podzielić na trzy grupy. Na pierwszy zbiór składają się prace w formie przypominającej zdjęcie wykonane w wybranym momencie historycznym. Studentka 1 wykonała obraz przedstawiający lokalną ludność zgromadzoną na zewnątrz kościoła,
przy drzwiach toruńskiej świątyni pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Ujęci na
rysunku ludzie szukają schronienia przed masowymi wywozami i mordami polskiej inteligencji jesienią 1939 roku6. Większość przedstawionych osób to kobiety
z dziećmi (jedno dziecko trzyma w rękach maskotkę)7.
Do II wojny światowej nawiązuje także praca Studentki 2, która przedstawiła spotkanie ludzi w tym kościele, pod przewodnictwem prezbitera, z okazji odzyskania niepodległości w 1945 roku. Jest to scena rozgrywająca się we wnętrzu
Opis konkretnych ćwiczeń zob. Modrak, 2016; [B.A.], Tunel. Znaczenie ludzkości… 2012.
Szerzej na temat wydarzeń przedstawionych na rysunku Studentki 1, zob. Grochowina, 2009;
Biskup, 2006; Jaszowski, 1971.
7
Rysunek i komentarz Studentki 1.
5
6
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świątyni. Bierze w niej udział wiele osób trzymających biało-czerwone flagi. Scena
ukazana jest z perspektywy retabulum ołtarzowego. Znaczące jest, że układ kościoła (a zwłaszcza prezbiterium) został narysowany we współczesnym ujęciu, a nie
w ustawieniu sprzed Soboru Watykańskiego II. Na środku widać stół ołtarzowy
odsunięty od retabulum, a po jego lewej stronie – ambonę. Przemawiający zaś
duchowny (być może biskup) stoi przodem do ludu. Tego typu ujęcie, jak przyznała Studentka, wynikło z tego, iż poddała się ona bodźcom wizualnym świątyni,
w której przebywała, zapominając o wyglądzie prezbiterium z 1945 roku, tj. sprzed
Soboru Watykańskiego II8.
Rysunek Studentki 3 różni się znacząco od wyżej omówionych. Pokazuje
gmach całego kościoła św. Jakuba w Toruniu, widziany z zewnątrz, z pewnej odległości. Przedstawia także rosnące dookoła drzewa i mur cmentarny. Poza tym
ukazuje kilka zakonnic zmierzających do wejścia głównego świątyni. Siostry mają
na sobie habity i welony, ręce trzymają złożone w modlitewnym geście, a na ich
szyjach wiszą krzyże. W opisie do szkicu Studentka 3 poinformowała, że w pracy
zawarła widok świątyni po 1345 roku, gdy kościołem zaczęły się opiekować cysterki9. Pomocą w wykonaniu niniejszego szkicu był dla Autorki pracy rysunek
zawarty w jednej z książek będących opracowaniem dziejów świątyni. Studentka
przyznała, że posłużyła się danymi z książki, ale, kierując się wyobraźnią, wprowadziła do swojego ujęcia pewne zmiany10.
Do wieków średnich nawiązuje również praca Studenta 1, ukazująca rusztowania i drabinę ustawioną we wnętrzu kościoła. Nad rusztowaniem widać szkic
tworzonego fresku. W opisie Student poinformował, iż pokazał prace prowadzone w drugiej połowie XIV wieku, mające na celu stworzenie malowidła przedstawiającego Chrystusa i Matkę Bożą w scenie Koronacji Najświętszej Maryi
Panny11.
Praca Studenta 2, podobnie jak rysunek Studentki 3, ukazuje kościół widziany
z zewnątrz. W pracy Studenta 2 ludzie zmierzają do środka świątyni; witani są
przed wejściem przez siostrę zakonną i księdza (ich status wyraża strój, tj. habit
i welon w przypadku siostry oraz sutanna i koloratka w przypadku księdza). Do
rysunku Student dołączył krótki opis historii świątyni, tłumacząc powód zawarcia
w szkicu wizerunków poszczególnych osób. Napisał, że kościół powstał w XIV–
XV wieku. Początkowo jego zarządzaniem zajmowały się cysterki, później beneRysunek i komentarz Studentki 2.
Szerzej o posłudze sióstr zakonnych w kościele św. Jakuba w Toruniu zob. Rozynkowski,
2015: 9–19; Wierzbicka, 2013: 7–35; Słyszewska, Nadolny, Wałkowski, 2010.
10
Rysunek i komentarz Studentki 3.
11
Rysunek i komentarz Studenta 1; zob. Wierzbicka, 2013.
8
9
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Ryc. 1. Rysunek Studenta 1

dyktynki, kolejno kler diecezjalny, a później, do XIX wieku, znów benedyktynki.
W XIX stuleciu kościół zmienił swój status i stał się świątynią parafialną. Wobec
tego szkic przedstawia dzień utworzenia parafii oraz wejście „szczęśliwych parafian, idących do swojej parafii”12.
Prace zawarte w tej grupie mają duży ładunek emocjonalny. Gesty postaci
(przytulanie się do siebie, uderzanie w drzwi kościoła) i mimika (ukazująca płacz
lub uśmiech) zdradzają strach, niepewność, ból albo radość. Zwłaszcza scena narysowana przez Studentkę 1 pełna jest niepokoju oraz dynamiki. Najmniej emocjonalne wydaje się ujęcie przedstawiające powstanie fresku. Istotne jest, że Autor
rysunku nie zawarł w szkicu żadnego twórcy malowidła. Niemniej ukazanie niedokończonego fresku i stojących rusztowań pokazuje procesualność powstawania
12

Rysunek i komentarz Studenta 2; zob. Kluczwajd, 2009.
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dzieła, które zostało wykonane dzięki danym twórcom. Wszystkie przedstawione w tej grupie prace wraz z komentarzami ukazują więc istotne dla wspólnoty
eklezjalnej procesy i przemiany, niekiedy wplecione w globalne dzieje (takie jak
wybuch i zakończenie II wojny światowej). W tej grupie dominuje więc historia
wyobrażana personalistycznie, podmiotowo-antropocentrycznie, to znaczy przez
pryzmat dziejów ludzi, ich działalność oraz kontekst życia13.

Rysunki wybranych dzieł sztuki
Do drugiej grupy rysunków należą te, które przedstawiają przede wszystkim wybrane dzieło sztuki znajdujące się w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
w Toruniu. Podobnie jak w poprzedniej, znalazło się w niej pięć prac. Pierwsza
dotyczy krucyfiksu Drzewo życia z czwartego ćwierćwiecza XIV wieku i jest autorstwa Studentki 4. Nadmienić należy, iż praca przedstawia jeden z najważniejszych
zabytków Torunia. W szkicu Studentka zawarła przede wszystkim widok krzyża
znaczących rozmiarów oraz ludzi modlących się u jego stóp. W opisie Studentka
krótko omówiła teologiczne znaczenie tego zabytku. Napisała, że był on postrzegany „jako wzorzec kulturowy, który symbolizował wieczne odradzanie się przyrody.
Dla chrześcijan drzewo krzyża jest miejscem, w którym śmierć stała się początkiem życia”14. Autorka napisała także o tym, że kopia wybranego przez nią dzieła
znajduje się w ołtarzu głównym katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie (zob. Waszak, 2013: 9–36).
Dzieło sztuki wybrane przez Studenta 3 także nawiązuje do średniowiecza.
Ukazał on malowidło z ujęciem św. Sebastiana, św. Doroty i św. Marcina z XIV
wieku. Święte postaci wyróżniają ich atrybuty zawarte w szkicu. Charakterystyczne dla tej pracy jest to, że przedstawia ona nie tylko wyabstrahowane dzieło sztuki
(jak w pozostałych przypadkach rysunków z tej grupy); ukazuje także wybrane
elementy architektury kościoła (łuki podporowe) w czasie budowy kościoła XIV–
XV wieku. Z boku szkicu autor zawarł również wizerunki ludzi znajdujących się
w świątyni (być może pielgrzymów)15.
Kolejny uczestnik zajęć, Student 4 przedstawił XVII-wieczną figurę Matki
Bożej trzymającej Krzyż Chrystusowy oraz róże. W komentarzu do szkicu Autor
O historii personalistycznej zob. Grabski, 2003: 739; Braudel, 1971: 158; Bloch, 1962: 50–52;
Wrzosek, 1995: 80–81, 103; Labuda, 2010: 126.
14
Rysunek i komentarz Studentki 4.
15
Rysunek i komentarz Studenta 3; zob. Wierzbicka, 2013.
13
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Ryc. 2. Rysunek Studentki 4

zawarł informacje na temat historii tego dzieła i jego znaczenia osadzonego w kontekście kultu NMP na ziemiach polskich w dobie nowożytności16.
Następna praca, autorstwa Studenta 5, odnosi się do malowidła Serca Jezusowego. Zawiera ona dwa rysunki: 1) współczesny; 2) z XVII wieku. W komentarzu
student stworzył opis historii alternatywnej, w ramach której – posługując się swoją wyobraźnią – zauważył, że w przeszłości w miejscu, gdzie obecnie znajduje się
wybrane przez niego malowidło, mógł znajdować się obraz Matki Bożej z równie
mocno wyakcentowanym ujęciem serca. Dzieło to mogło zostać zrabowane przez
wojska szwedzkie w czasie tak zwanego potopu szwedzkiego albo przez innego
okupanta (na przykład wojska niemieckie w czasie II wojny światowej). Student
16
Rysunek i komentarz Studenta 4; o znaczeniu kultu NMP i jej wizerunkach na ziemiach polskich w dobie nowożytności zob. Witkowska, 2013; Kusztelski, Kurzawa, 2012; Szwarocka, 2010.
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stwierdził, że zamiana malowidła mogła wynikać także z woli ludu Bożego lub
konkretnej osoby. Autor wypowiedzi uznał, iż bez informacji źródłowych można
tworzyć różne, mniej lub bardziej wiarygodne hipotezy17.
Ostatnia praca należąca do grupy rysunków przedstawiających przede
wszystkim wybrane dzieło sztuki z kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Toruniu wyraźnie różni się od pozostałych. Studentka 5 w szkicu zawarła
scenę poświęcenia barokowych organów w wyżej wymienionej świątyni w 1611
roku. Ujęcie to wyróżnia się spośród innych pod względem wielowymiarowości przesłania. Po pierwsze, ukazuje organy znajdujące się we wnętrzu kościoła
(widać tylną ścianę i fragmenty bocznych ścian budynku). Po drugie, Autorka
wykadrowała ujęcie tak, jak jest to możliwe w przypadku zdjęć fotograficznych.
Uwagę przyciąga pokaźny instrument, zaś na dole ujęcia minimalnie widać
wierzchołki głów wiernych, ponad którymi wznosi się krzyż procesyjny i dym
kadzidła. Jak uznała Studentka, procesja wiernych jest ledwie widoczna, „bo
ważniejsze są promienie padające z okna na organy – symbol błogosławieństwa
samego Boga”18. W lewym górnym rogu szkicu widać okno i padające przez nie
promienie. W związku z tym rysunek ukazuje nie tylko wyobrażenie wydarzenia z przeszłości (tj. poświęcenia organów), ale i teologiczne oraz cudowne znaczenie tego aktu wyrażone elementem naturalnym, jakim są promienie słońca.
W związku z tym należy mówić o artystycznym znaczeniu szkicu Studentki,
dużo bardziej zaawansowanym niż w przypadku pozostałych prac. Można się
domyślać, że po nałożeniu farby na szkic rysunek mógłby zyskać światłocieniowy element, jeszcze mocniej akcentujący treści, które Autorka pracy chciała
przekazać odbiorcy.
Przedstawione w niniejszej grupie rysunki i komentarze do nich stanowią dowód na istnienie wyobraźni historycznej koncentrującej się na przedmiotach i ich
dziejach. Jest to więc przedmiotowo-materialne ujęcie historii19. Zauważyć należy,
iż studenci nie wybrali żadnego naczynia, szaty czy mebla liturgicznego (na przykład kielicha lub konfesjonału), a skoncentrowali się na innych zabytkach sztuki
(figurze, malowidle, krzyżu, organach, elementach architektury). Uwagi wymaga
również fakt, iż w komentarzach do rysunków studenci zawarli wcześniej poznane
Rysunek i komentarz Studenta 5; o połączeniu narracji fikcjonalnej i niefikcjonalnej w uprawianiu historii zob. Struski, 2015; Zajas, 2011; Chmielewska, 2011: 48–49.
18
Rysunek i komentarz Studentki 5.
19
J. Michalski łączy zmianę narracji z przedmiotowo-materialnej na podmiotowo-antropocentryczną ze zmianą języka, jaka została zastosowana podczas obrad Soboru Watykańskiego II. W ramach badań historiograficznych zwraca się uwagę na analogiczne przemiany w narracji historycznej,
jakie nastąpiły w wyniku działania Szkoły Annales (zwł. za przyczyną L. Febvre’a i M. Blocha), a później F. Braudela; Grabski, 2003: 739; Michalski, 2004: 80.
17
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Ryc. 3. Rysunek Studentki 5

przez siebie dane na temat dziejów i znaczenia wybranych przedmiotów. Natomiast w jednym przypadku (tj. pracy Studenta 5) cały opis dzieła jest wynikiem
wyobraźni, stanowi więc tekst o charakterze hipotezy, bez oparcia na źródłach
i opracowaniach historycznych.

Komentarz bez rysunku
Oprócz dziesięciu wyżej omówionych prac rysunkowych i komentarzy do nich
pojawiła się również jedna wypowiedź pisemna bez szkicu. Student 6 wybrał,
a następnie omówił malowidło ścienne z XVI wieku, ukazujące Chrystusa Króla,
Maryję Królową Nieba i Ziemi oraz aniołów zawartych po ich bokach. Od początku trwania zadania Student 6 skoncentrował się na sporządzeniu tylko notatki.
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Opisał położenie, treść wybranego malowidła oraz jego znaczenie dla toruńskiego
mieszczanina-katolika postawionego wobec rozgrywającej się reformacji. Student
wyobraził sobie, że wychodzący z kościoła mieszczanin wyznania rzymskokatolickiego widział rzeczony malunek. W reakcji na jego treść zyskiwał poczucie bezpieczeństwa, wolności od herezji i przekonanie o własnym zbawieniu na Sądzie
Ostatecznym20.
Po zrealizowaniu zadania Student potwierdził, że celowo i świadomie nie
wykonał rysunku. Przyznał ponadto, iż wyobrażając sobie wyżej opisaną scenę, nie budował w myślach obrazu, tylko bezpośrednio konstruował przekaz
werbalny. W związku z tym należy zauważyć, iż w tym wypadku wyobraźnia
została użyta. Efekty jej zastosowania ukształtowały się od razu w słowach, nie
zaś w obrazach.

Wrażenia i przemyślenia studentów na temat
doświadczonego ćwiczenia
Podsumowanie ćwiczenia mającego miejsce podczas zajęć terenowych nastąpiło
dwa dni po spotkaniu w kościele, tj. 14 grudnia 2016 roku w czasie zajęć z Wprowadzenia do historii w uniwersyteckiej sali dydaktycznej. Studenci zapytani przeze
mnie o wrażenia i emocje, jakie im towarzyszyły podczas ćwiczenia, zauważyli, że
podczas pobytu w świątyni doświadczyli dużo ciekawszej formy uniwersyteckich
zajęć, niż ma to miejsce zazwyczaj w salach dydaktycznych. Szczegółowe dane na
temat ich percepcji rzeczonego ćwiczenia zostały zawarte w anonimowej ankiecie,
którą wypełnili 14 grudnia.
Ankieta zawierała osiem pytań:
1) Czy Pani/Pana zdaniem historykowi potrzebna jest wyobraźnia?
2) Czy ogólnie ćwiczenie wyobraźni historycznej uważa Pani/Pan za pożyteczne dla historyka?
3) Czy Pani/Pana zdaniem doświadczona przez Panią/Pana metoda na ćwiczenie wyobraźni historycznej była właściwa?
4) Jakie wrażenia, emocje, przemyślenia towarzyszyły Pani/Panu w trakcie
i tuż po wykonaniu ćwiczenia?
5) Czy w przyszłości planuje Pani/Pan powtórzenie takiego ćwiczenia?
6) Czy, a jeśli tak, to komu poleciłaby Pani/poleciłby Pan takie samo ćwiczenie?
20
Komentarz Studenta 6; o dziejach Torunia w dobie reformacji i kontrreformacji zob. Biskup,
1994; 1996.
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7) Czy wykonała Pani/wykonał Pan wcześniej (przed 12 grudnia 2016 roku)
podobne ćwiczenie? Jeśli tak to kiedy, gdzie i jaki był jego cel?
8) Czy studiuje lub studiowała Pani/studiował Pan inny kierunek studiów niż
historia? Jeśli tak, to jaki?
Studenci mieli odpowiadać zgodnie ze swoimi subiektywnymi odczuciami
i przekonaniami oraz poza podaniem odpowiedzi tak lub nie, uzasadnić swoje
zdanie. Wszyscy ankietowani (11 osób) pozytywnie odpowiedzieli na pierwsze
i drugie pytanie. Uznali, że zawodowy historyk powinien zajmować się faktami
oraz ich znaczeniem, dlatego wyobraźnia jest dla niego niezbędnym narzędziem
pracy. Pozwala mu metaforycznie przenieść się w czasie do badanej epoki, wyobrazić sobie wydarzenia, konteksty, zrozumieć przyczyny, intencje, afekty, motywacje
postaci historycznych. W związku z tym ogólnie należy ćwiczyć swoją wyobraźnię
historyczną w celu rozwijania własnej empatii, intelektualnych umiejętności oraz
innych sfer potrzebnych w codziennym życiu.
Jeśli chodzi o odpowiedź na trzecie pytanie zadane w ankiecie, wszyscy poza
jedną osobą uznali, że metoda na ćwiczenie wyobraźni historycznej, której doświadczyli, była właściwa. Jeden student przyznał, że ze względu na brak talentu
artystycznego bardziej skoncentrował się na formie rysunku niż na właściwym
celu, jakim było wykorzystanie wyobraźni. Z tego też względu ankietowany uznał,
że nie planuje w przyszłości powtórzyć ćwiczenia, ale poleciłby je osobom z umiejętnościami artystycznymi i zainteresowaniami historycznymi związanymi z wybraną epoką lub okresem.
Odpowiadając na czwarte pytanie ankiety, studenci napisali, że ćwiczenie wywołało w nich konkretne emocje. Poszczególni ankietowani wymienili: 1) ciekawość,
tajemniczość, refleksje, uczucie klimatu przeszłości; 2) przekonanie o uczestnictwie
w niestandardowym ćwiczeniu pozwalającym „przez dłuższą chwilę być obecną
w danym okresie”; 3) uczucie ciągłości dziejów oraz spuścizny minionych wieków,
przeświadczenie o nieudolności obecnych wieków wobec pomnika przeszłości;
4) uczucie pobudzenia własnej wyobraźni, początkowo lekki szok jako reakcja na
usłyszane polecenie, później zaś – w czasie jego wykonywania – pozytywne emocje;
5) zadowolenie, ciekawość, zainteresowanie, chęć powtórzenia podobnego ćwiczenia; 6) zdziwienie; 7) przejęcie formą i koncentrację na braku artystycznego talentu
uniemożliwiającego skupienie się na roli wyobraźni; 8) pozytywne emocje, wrażenia,
przemyślenia; 9) przekonanie o uczestnictwie w fantastycznym przeżyciu wynikające między innymi z przebywania w trudno dostępnym i ulubionym miejscu (kościele o poranku, w domyśle: bez ceremonii liturgicznych, z małą liczbą współobecnych
osób), doświadczenie długotrwałych refleksji wynikających z udziału w ćwiczeniu;
10) ciekawość, zainteresowanie budowlą, pozytywne wrażenia na temat metody ćwi-
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czeń i samego zadania podanego do realizacji; 11) odczucie uczestnictwa w wybranym przez siebie przeszłym momencie i wydarzeniu historycznym mającym miejsce
w kościele św. Jakuba w Toruniu.
Wśród odpowiedzi na piąte pytanie ankiety (Czy w przyszłości planuje Pani/
Pan powtórzyć zaproponowane ćwiczenie?) pojawiła się jedna negatywna odpowiedź, przy czym jej Autor uznał, że sam całkowicie nie wyklucza powtórzenia
ćwiczenia, ale nie poleciłby go innym. Pozostali ankietowani przyznali, że w przyszłości powtórzą zadanie, gdyż pomaga im ono rozwijać wyobraźnię. W jednym
przypadku Ankietowany zauważył, że rzeczone ćwiczenie poszerza granice umysłu. W innych wypowiedziach napisano, że dzięki rozwijaniu wyobraźni poprzez
zaproponowaną metodę można się wiele dowiedzieć o danym miejscu, zwiedzić
je, wczuć się w atmosferę obiektu. Jak wyżej zauważono, wszyscy poza jednym
studentem poleciliby realizację ćwiczenia innym osobom.
W odpowiedzi na szóste pytanie ankiety (Czy, a jeśli tak, to komu poleciłaby
Pani/poleciłby Pan takie samo ćwiczenie?) respondenci wskazali na kilka grup osób,
którym zaproponowaliby doświadczone przez siebie ćwiczenie. W sumie wymienili: wszystkich ludzi (bez określenia ich specyfiki), uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu humanistycznym, adeptów i pasjonatów historii, studentów
filologii i innych studiów humanistycznych, przyszłych pisarzy i poetów, osoby
z umiejętnościami artystycznymi, zawodowych historyków, nauczycieli historii,
osoby prowadzące zajęcia w danym miejscu (w domyśle: przewodników).
Jak wykazały odpowiedzi udzielone w ankiecie, prawie wszyscy studenci uczestniczyli w zaproponowanym im ćwiczeniu po raz pierwszy. Wyjątek stanowiły trzy
studentki (stanowiące 27% wszystkich ankietowanych). Jedna z nich napisała, że
w pierwszej klasie liceum, wraz z innymi ludźmi, pracowała wśród zabytków Gniewa (zamku, kościołów, rynku). Nie sprecyzowała, na czym polegała wspomniana
praca. Z kontekstu należy się domyślać, że jej zadaniem było sporządzenie rysunku
miejsca. Nie wiadomo jednak, czy były to zajęcia o kierunku artystycznym, zabytkoznawczym, historycznym czy innym. Druga Studentka podzieliła się informacją o tym, że podobne ćwiczenie wykonywała w ruinach zamku w Bobrownikach.
Celem realizowanego przez nią zadania było poszerzenie swojej wiedzy na temat
miejsca, w którym się znajdowała. Trzecia ankietowana zanotowała, że regularnie
uczęszczała do obiektów wojskowych (na przykład fortów), aby lepiej zrozumieć historię oraz taktykę poszczególnych działań.
Ze względu na domniemany wpływ innych paradygmatów badawczych, w których Ankietowani mogli potencjalnie intelektualnie się poruszać, w ósmym pytaniu
zostali oni zapytani o podjęcie innych kierunków studiów. Okazało się, że cztery osoby oprócz historii studiowały lub studiują także: 1) socjologię i kierunek na studiach
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oficerskich; 2) zarządzanie informacją i bibliologię (jest to jeden kierunek studiów);
3) prawo; 4) wojskoznawstwo. Student socjologii i studiów oficerskich zwrócił uwagę na niepotrzebną wizualizację przeszłości oraz kluczową rolę werbalizacji w pracy historyka, który zajmuje się tworzeniem opisu, a nie malowidła z wizerunkiem
przeszłych wydarzeń. Poinformował w ankiecie, że skoncentrował się na odczuciu
ciągłości wieków, wielkości minionych dziejów przewyższających teraźniejszość. Nie
uczestniczył wcześniej w podobnym zadaniu i nie poleciłby nikomu wykonania go.
Twierdził równocześnie, że historyk potrzebuje wyobraźni do dokonania syntezy
dziejów i budowania ciągu logiczno-narracyjnego. Student zarządzania informacją
i bibliologii pozytywnie odpowiedział na pytania 1–3, 5 i 8. W ankiecie napisał, że
nie wykonywał wcześniej podobnego ćwiczenia. W swoich odpowiedziach zawarł
poczucie uczestniczenia w ćwiczeniu jako czymś nowym, odkrywczym, istotnym
dla kształtowania jego umysłu, w interesującej propozycji dla innych osób. Student
prawa pozytywnie odpowiedział na pytania 1–2, 6 i 8. Ze względu na przekonanie
o własnym braku talentu rysunkowego negatywnie ocenił zaproponowaną metodę
ćwiczenia na kształtowanie wyobraźni historycznej. Studentka wojskoznawstwa zauważyła, że fizyczne przebywanie w obiektach wojskowych pomaga jej lepiej zrozumieć wydarzenia, jakie miały tam miejsce, oraz wczuć się w atmosferę obiektu. Pozytywnie odpowiedziała na pytania 1–3, 5 i 8. Polecała przeprowadzenie rzeczonego
zadania wszystkim osobom zajmującym się naukami humanistycznymi.

Szersze zastosowania omawianego ćwiczenia
Zarówno według wypowiedzi studentów, jak i w moim przekonaniu proponowane ćwiczenie rozwijające wyobraźnię (zwłaszcza wyobraźnię historyczną) ma
szanse powodzenia nie tylko wśród studentów pierwszego roku historii na UMK,
ale i u osób reprezentujących inne środowiska. Niniejszy tekst jest więc nie tylko
opisem przypadku przeprowadzenia ćwiczenia, ale i propozycją dla innych osób
prowadzących zajęcia wśród adeptów historii. Być może należy podjąć próbę przeprowadzenia podobnego ćwiczenia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w ramach różnych lekcji humanistycznych: historii, a także: zajęć plastycznych,
wiedzy o kulturze, języka polskiego, religii, łaciny i literatury antycznej. Decyzja
o tym należy do poszczególnych nauczycieli, którzy znają możliwości intelektualne i wychowawcze swoich podopiecznych21. Należy przyznać rację ankietowanym,
21
O wprowadzaniu interakcji ucznia ze środowiskiem kulturowo-historycznym podczas szkolnych lekcji historii zob. Dworakowski, 2004: 346–351; Bednarzak-Libera, 2004: 352–361.
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którzy zasygnalizowali, iż kształtowanie wyobraźni historycznej jest istotne również dla studentów różnych kierunków studiów, artystów oraz osób pracujących
w charakterze nauczycieli, przewodników, narratorów. W tym miejscu ujawnia się
interdyscyplinarny charakter ćwiczenia. Zwraca on uwagę na potrzebę kształtowania wyobraźni reprezentantów wielu dyscyplin naukowych i szerzej – odmiennych
środowisk. Równocześnie, duże znaczenie ma w tym kontekście wybór miejsca
przeprowadzenia ćwiczenia. Może nim być zarówno budynek (lub inny tekst kultury), jak i środowisko przyrodnicze (na przykład łąka, polana, las, rzeka), które
było areną, a zarazem świadkiem wydarzeń historycznych. Jednakże nadmienić
należy, że wybierając miejsce, uczestnicy ćwiczenia zostają wprowadzeni do konkretnej przestrzeni determinującej problematykę ujęcia. Dla przykładu: studenci
przebywający w świątyni w różnym stopniu odnosili się do swojej wiedzy i wyobrażeń o miejscu sakralnym. Nawiązywali więc do zagadnień z zakresu teologii, historii sztuki, wiedzy o sztuce, historii kultury, socjologii. Gdyby zostali zaproszeni
do uczestnictwa w rzeczonym ćwiczeniu na przykład w ruinach dawnego szpitala
powinni odnieść się do wiedzy z medycyny i jej historii, dziejów higieny, socjologii, budownictwa.
Kierując się wiedzą o roli wyobraźni w życiu człowieka, o której traktuje wymieniona we wstępie artykułu literatura przedmiotu, należy przyznać, że proponowane ćwiczenie mogłoby być interesujące dla każdego człowieka. Ma szansę
rozwijać go w interdyscyplinarnym ujęciu. Pewnym utrudnieniem w realizacji
zadania mogą być ograniczenia związane z niedoskonałym talentem malarskim
poszczególnych osób. Należy jednak pamiętać, że celem ćwiczenia nie jest stworzenie rysunku samego w sobie, tylko wykorzystanie wyobraźni w procesie tworzenia szkicu. Stąd też ćwiczenie powinno zostać przeprowadzone w atmosferze
zabawy i swego rodzaju eksperymentu22. Akcent winien zostać położony nie na
przedmiotowy efekt pracy (tj. rysunek i komentarz do niego), ale podmiotowe
oraz procesualne ujęcie doświadczenia przebiegającego w dużej mierze w umysłach uczestników ćwiczenia. Docelowo chodzi więc o podkreślenie kształtowania ich wrażliwości, empatii, ciekawości, dociekliwości, świadomości historycznej
i oczywiście wyobraźni. W ramach tak ujętych celów rzeczone ćwiczenie może
być interpretowane jako jeden ze sposobu uprawiania historii stosowanej23. Podążając za odpowiedzią udzieloną przez jedną z ankietowanych Studentek, udział
w ćwiczeniu jest także szansą na doświadczenie metaforycznej podróży w czasie, pozwalającej na zaobserwowanie wybranego wycinka przeszłości i powrót do
22
23

O roli eksperymentu w uprawianiu historii zob. Wiślicz, 2014: 59–66.
O historii stosowanej zob. Traba, 2014: 143–164.
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teraźniejszości. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Barbarę Szacką, jest
to jedno z pragnień werbalizowanych przez ludzi współczesnej kultury (Szacka,
2014: 173–185).
Wykonane przez studentów pierwszego roku historii UMK rysunki, komentarze do nich oraz wypowiedzi zawarte w ankiecie zwracają uwagę na jeszcze jeden
fakt. Otóż w ramach życia w kulturze obrazkowej większość osób zgodziła się na
wyobrażenie przeszłości za pomocą obrazu. Jedna osoba wykonała wyłącznie opis.
Niniejszy stan rzeczy świadczy o tym, że wyobraźnia działa na wielu polach, nie
tylko wizualnym, jak mogłoby się początkowo wydawać i jak zasugerowali P. Przybysz i P. Markiewicz (Przybysz, Markiewicz, 2007: 111–149). Wyobraźnia (w tym
także ta historyczna) działa również w obszarze werbalizacji, słuchu oraz zmysłu
dotyku bez użycia wzroku (świadczą o tym utwory muzyczne i rzeźby wykonane
przez osoby niewidome oraz słabo widzące). Nie bez znaczenia pozostaje także
wiedza na temat danej dziedziny, pozwalająca tworzyć dzieła. Dla przykładu: napisanie utworu muzycznego na papierze bez sprawdzania brzmienia poszczególnych
harmonii i wartości rytmicznych jest możliwe, ponieważ wspomniane harmonie
i długości trwania dźwięku są określane przez matematyczne wielkości. Dzięki obliczeniom można więc zidentyfikować dźwięki wchodzące w skład danej tonacji,
interwału oraz długość ich trwania w takcie. Przedstawiony przykład wpisuje się
w koncepcję, w myśl której źródłem wyobraźni może być wiedza, bez dodatkowych bodźców sensorycznych. Należy jednak zauważyć, iż człowiek w naturalnym
procesie pozyskuje tę wiedzę poprzez słuchanie, patrzenie, dotykanie, smakowanie, wąchanie. Rola zmysłów w kształtowaniu człowieka jest więc bezdyskusyjna.

Podsumowanie
W niniejszym artykule omówiono ćwiczenie przeprowadzone wśród studentów
pierwszego roku historii UMK, mające miejsce w rzymskokatolickim kościele
parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Toruniu. Na podstawie wykonanych prac rysunkowych, komentarzy do nich oraz wypowiedzi udzielonych
w anonimowej ankiecie można ocenić, że cel ćwiczenia został osiągnięty. Studenci
uzmysłowili sobie ważną rolę wyobraźni w życiu człowieka, a zwłaszcza w pracy
historyka. Równocześnie ćwiczyli własną wyobraźnię historyczną. Zapisane przez
ankietowanych wrażenia pozwalają mieć nadzieję na to, że powtórzą oni rzeczone
ćwiczenie (w tym samym lub innym miejscu) oraz zaproszą do niego inne osoby.
Jak zauważono w przedłożonym artykule, opisywane ćwiczenie jest propozycją urozmaicenia zajęć dydaktycznych, zaktywizowania studentów, jak również
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uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może być także przeprowadzone w ramach
żywych lekcji historii, popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego, praktykowania samorozwoju. Zaprezentowana metoda aktywizacji pozostaje niedoskonała.
Niemniej pozytywne uwagi na jej temat pozwalają mniemać, iż stosunkowo proste
i niskobudżetowe zadanie może przynieść uczestnikom głębokie, metodologiczne
przemyślenia.

Wykaz źródeł
Rysunek i komentarz Studentki 1.
Rysunek i komentarz Studentki 2.
Rysunek i komentarz Studentki 3.
Rysunek i komentarz Studentki 4.
Rysunek i komentarz Studentki 5.
Rysunek i komentarz Studenta 1.
Rysunek i komentarz Studenta 2.
Rysunek i komentarz Studenta 3.
Rysunek i komentarz Studenta 4.
Rysunek i komentarz Studenta 5.
Komentarz Studenta 6.
Laddach A., Ankieta przeprowadzona po zajęciach terenowych i ćwiczeniu wyobraźni historycznej, Toruń, 14 grudnia 2016 r.
Rysunki, komentarze i ankieta udostępnione będą w cyfrowym otwartym Repozytorium UMK.
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The Path of Insight is a spiritual path of Tibetan Buddhism
tradition. The fundamental part consists of three elements,
such like: preliminary practices, the tranquility meditation
and the penetrating insight meditation. However, counted
three parts one ought to perceive as aspects of one process aiming to realize of the soteriology purpose. The
achievement of the non-dual state has its own development process, which consists experience of the non-dual
state, stabilise it and then development of it. Outline of
development process is contained in the Path o Insight and
relies on exceeding of subjective-objective divisibility. It is
perceived as an effect of the ignorance of true nature of the
individual. The achievement of the non-dual state, that is
nature of the mind (tib. sems nyid) constitutes the purpose
of the Path of Insight and it is described by concept-symbol
called mahamudra.

Niniejsze rozważanie ma na uwadze dokonanie ogólnej charakterystyki Drogi
Wglądu, która stanowi jedną z podstawowych praktyk medytacyjnych w buddyzmie
tybetańskim. Choć poruszone kwestie odnoszą się do całej tybetańskiej tradycji duchowej, to podjęte tu zagadnienie i kategoryzacja są szczególnie związane z prze* ORCID https://orcid.org/0000-0002-1017-2549.
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kazem nauk obecnych w szkole kagju (tyb. bka’ brgyud)1 buddyzmu tybetańskiego.
Zagadnienie to wpisuje się w rozważania z obszaru mistyki lub mistycyzmu, gdyż
ma na uwadze typ doświadczenia utożsamiany z najwyższą prawdą, rzeczywistością
ostateczną lub absolutną oraz drogą do niej wiodącą, czyli ogół praktyk mających na
celu uzyskanie jej bezpośredniego doświadczenia (Podsiad, Więckowski, 1983: 218–
219). Podjęte tu rozważania opierają się głównie na charakterystyce Drogi Wglądu
oraz jej strukturze zawartej w tekście IX Karmapy Wangcziuk Dordże (IX Karmapa
Wangcziuk Dordże, 1993), a także innych tekstach historycznych oraz współczesnych komentarzach tematycznie związanych z rozważanym zagadnieniem.

Ogólne założenia tantry buddyjskiej
Charakterystyka Drogi Wglądu wymaga pewnego wprowadzenia w ogólne założenia tantryzmu, co umożliwi przedstawienie kontekstu ideologicznego, w którym
realizuje się rozważane zagadnienie. Na wstępie należy stwierdzić, jak słusznie
zauważył Michael von Brück, że buddyzm tybetański stanowi niezwykle skomplikowany zbiór przekonań religijno-filozoficznych oraz zawiera bogaty zestaw
środków do realizacji celu soteriologicznego, pozwalających osiągnąć go szybciej
niż na gruncie innych ścieżek duchowych. Wspomniany autor pisze, określając
wadżrajanę (s. vajrayāna – „pojazd diamentowy” albo „pojazd gromu”), że jest ona
(…) niezwykle zawiłą religią o subtelnych systemach filozoficznych, szczegółowych poglądach psychologicznych i dokładnie opisanych symbolach, technikach wizualizacji, które
mają wyzwolić w człowieku siły zdolne go przeobrazić i w ten sposób rozbudzić w nim holistyczną świadomość, pozwalając mu osiągnąć stan buddy na krótszej drodze, tzn. w tym
życiu. (Brück, 1997a: 47)

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu efektywniejszych i specyficznych metod
zawartych w tantrach, czyli tekstach tantryzmu mających status pism objawionych. W innym miejscu cytowany autor wskazuje, że buddyzm tybetański rozumie tantrę (tyb. rgyud) jako kontinuum, które na podobieństwo matrycy świadomości obejmuje zarówno zwykłe osoby, jak i buddę, zaś jego podstawę tworzy
rzeczywistość „jasnego światła” (tyb. ‘od gsal). Ma on dwa aspekty, mianowicie:
(1) obiektywny, który stanowi pustka (s. śūnyatā, tyb. stong pa) rzeczywistości
Dla terminów tybetańskich zastosowano transliterację Wyliego i zostały poprzedzone skrótem
„tyb.”, natomiast dla terminów z sanskrytu przyjęto formę powszechnie stosowaną w piśmiennictwie
naukowym oraz poprzedzono literą „s.”. W przypadku niektórych pojęć użyto formy spolszczonej lub
takiej, jaka występuje w cytowanym źródle.
1
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w stosunku do inherentnej egzystencji, oraz (2) subiektywny, którym jest świadomość mądrościowa doświadczająca tej pustki (Brück, 1997b2: 474). Ponadto, dokonując pewnej precyzacji tego założenia, należy wskazać, iż ogólny pogląd tantry
głosi, że wszystkie pary przeciwieństw w przejawionym bycie ostatecznie dopełniają się do jedności, co jest wykorzystywane w sadhanie (s. sādhanā) – tantrycznej
praktyce duchowej. Mircea Eliade przedstawia tę kwestię w następujący sposób:
(…) rzeczywistość absolutna, prapodstawa, mieści w sobie wszelkie dwoistości i biegunowości zjednoczone, złączone ponownie w stanie w stanie zupełnej jedności (advaya). (…)
Celem sadhany tantrycznej jest zespolenie obydwu skrajnych przeciwieństw w duszy i ciele
ucznia. (Eliade, 1997: 221)

Prapodstawę stanowi Adibudda (s. Ādhi-Buddha – „Pierwotny Budda”).
Wszystkie istoty mają naturę buddy, będącą podstawą oświecenia, natomiast absolut przejawia się w różnych aspektach rzeczywistości, przez co różne jej formy
mogą zostać wykorzystane do osiągnięcia wewnętrznej integracji, doprowadzającej do ukonstytuowania świadomości wyrażającej absolut, czyli urzeczywistnia
niedualnego stanu umysłu (Zotz, 2007: 160). Konieczność egzystencji, przebywania w stanie uwarunkowanym – sansarze – jest skutkiem niewiedzy (s. avidyā,
tyb. ma rig pa) o swojej prawdziwej inherentnej naturze. Ponadto pogląd tantry
realizuje zasadę identyczności umysłu, czy też świadomości i szeroko rozumianej
energii (s. prana, tyb. rlung), gdzie różne stopnie jej subtelności są nośnikiem do
odpowiadających im stanów świadomości. Użyte środki do opanowania elementu energii, czyli inicjowania subtelnych i bardzo subtelnych energii, noszą nazwę
Drogi Metod, natomiast praktyki nakierowane bezpośrednio na opanowanie i rozpoznanie natury umysłu realizuje Droga Wglądu, znana także jako Droga Wyzwolenia (Chang, 1987: 18–22). Należy zauważyć, że obydwie Drogi prowadzą
ostatecznie do urzeczywistnienia mahamudry (dosł. „Wielka Pieczęć” lub „Wielki
Symbol”, s. mahāmudrā, tyb. chakgya chenpo), czyli celu soteriologicznego, choć
niekiedy także samą Drogę Wglądu określa się jako praktykę mahamudry (Lama
Tashi Namgyal, 2003: 1). Status tego pojęcia oddaje kluczowy dla wadżrajany
pogląd, wskazujący na zasadnicze znaczenie stanu niedualnego oraz pozorność
wszelkich opozycji w bycie. Odnośnie do rozumienia tego pojęcia na gruncie tantryzmu tybetańskiego gesze Ngawang Dargye wskazuje, że:
Ukryta etymologia tybetańskiego określenia mahamudry, cziag dzia czienpo, jest następująca: cziag oznacza „pustkę”, dzia (gya) „wyzwolenie z samsary”, a czien po to „wielkie
osiągnięcie zjednoczenia” (skt. juganaddha), czyli zespolenie urzeczywistnienia pustki
i wyzwolenia z samsary. (Ngawang Dargye, 1995: 5–6)
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Podobne wyjaśnienia znajdujemy na przykład w Mahāmudrātilaka-tantra,
w którym to chak odnosi się do świadomości pustki, gya oznacza prawdziwą naturę
rzeczywistości, która przekracza uwarunkowaną (dwoistą) egzystencję, natomiast
chenpo symbolizuje jedność obydwu aspektów (Dakpo Tashi Namgyal, 2006: 92).
Na przekroczenie podmiotowo-przedmiotowej opozycji charakteryzującej dualne istnienie wskazuje również Guhyasamāja-tantra. Ponadto, kładzie akcent na
brak substancji (s. anatman), ostateczną jedność sansary i nirwany, a także jedność
zręcznych środków (s. upaya) i mądrości (s. prajña), którą realizuje, jak określa, ta
„najwyższa z medytacji” (Dakpo Tashi Namgyal, 2006: 92). Odnośnie do nietantrycznego rozumienia pojęcia mahamudry, czyli poziomu sutr, różnicy w zasadzie
nie można uchwycić przy literalnym porównaniu, dopiero po uwzględnieniu szerszego zakresu znaczeniowego kwestia ta ujawnia odmienny poziom rozumienia
pustki (s. śūnyatā) i istotną różnicę, jaką niosą ze sobą specyficzne metody tantr.
Wyjaśnia to gesze Ngawang Dargye:
Pomiędzy pustką, którą można zrozumieć metodami tantr, a tą rozumianą metodami sutr
nie ma żadnej różnicy. Różnica polega na tym, co rozumie pustkę. W przypadku tantr
rozumie się ją na najsubtelniejszym poziomie świadomości, który został skierowany do kanału centralnego. W przypadku sutr [pustkę] rozumie się na mniej subtelnych poziomach
świadomości. (Ngawang Dargye, 1995: 6)

Cytowany autor odnosi się tutaj do założenia o istnieniu i inicjowaniu subtelnych energii jako podłoża do odpowiadających im stanów świadomości, które
to metody mogą być wykorzystane, choć nie należą do głównej praktyki Drogi
Wglądu. Jak wynika z powyższego, głównym zadaniem, przed jakim stoi człowiek,
w myśl założeń tantry buddyjskiej, jest przekroczenie opozycji podmiotowo-przedmiotowej i zrealizowanie stanu niedualnego. Zgodnie z założeniami tantry
wskazane tu dwa elementy ostatecznie muszą być zintegrowane w jednostce, co
wymaga zastosowania odpowiednich środków i realizacji stosownych praktyk, takich jak prezentowana tu Droga Wglądu. Jej ogólną charakterystykę przekazuje
Lama O. Nydahl, dokonując przy tym wskazania co do stosowanych środków oraz
natury samego doświadczenia.
Używa ona zarówno metod operujących pojęciami, jak też bezpośrednich, które pozwalają
utrzymać umysł w jednym miejscu i uspokoić go. Dzięki temu w pewnej chwili przeżywający, to, co jest przeżywane i sam akt postrzegania stopią się w jedno i pojawi się przejrzysty
wgląd. (Lama O. Nydahl, 1999: 19)

Wobec powyższego Droga Wglądu zmierza do odkrycia ostatecznej podstawy
umysłu (s. citta, tyb. sems), czyli urzeczywistnienia natury umysłu (s. cittata, tyb.
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sems nyid), która nie jest jedynie wiedzą teoretyczną, lecz bezpośrednim przeżyciem będącym skutkiem indywidualnego doświadczenia medytacyjnego.

Praktyki wstępne
Właściwą praktykę poprzedzają stosowne praktyki wstępne (s. pūrvaka, tyb. sngon ’gro). Pełnią funkcję przygotowawczą i można je przyrównać do fundamentu, na którym zostanie zbudowane przyszłe oświecenie. Głównie na celu mają
oczyszczenie umysłu z konceptualnych barier oraz zgromadzenie zasługi, która
umożliwi powodzenie w praktyce zasadniczej. Choć mają status „wstępnych”, stanowią niezbędne wprowadzenie, zarazem fundament dla dalszej praktyki, czyniąc
ją efektywną. Formalna nazwa praktyk wstępnych może być myląca. Nie należy
ich uważać za mniej wartościowe, po których wykonaniu zapomina się o nich. Te
ćwiczenia mogą być kontynuowane po rozpoczęciu praktyki zasadniczej, a przynajmniej niektóre z nich, na przykład Guru Joga. Praktyki wstępne dzielą się na
nadzwyczajne i zwykłe. W sumie jest ich osiem, po cztery w każdej z wymienionych kategorii. Do tej pierwszej należą:
− przyjęcie schronienia i rozwinięcie oświeconej postawy bodhicity (s. bodhicitta) – jest to związane włączeniem Trzech Klejnotów w swoje życie.
Schronienie przyjmuje się: w Buddzie – celu, Dharmie (s. dharma) – Drodze i Sandze (s. sangha) – wspólnocie tych, którzy wypełniają nakazy Dharmy (ponadto w wadżrajanie przyjmuje się dodatkowo Schronienie w Trzech
Korzeniach, tj. w Lamie, Jidamie i Strażnikach Dharmy) (Tenga Rinpocze,
1994: 129, 134). Natomiast bodhicita to postawa umysłu mająca na celu
oświecenie (Tenga Rinpocze, 1994: 123);
− medytacja Wadżrasattwy (s. Vajrasattwa, tyb. rdo rje sems dpa) polega na
wizualizacji nad głową swojego mistrza w postaci Wadżrasatwy, czyli bóstwa medytacyjnego (jest to forma przyjmowana przez buddów w celu
oczyszczenia i usunięcia zaciemnień) wraz recytacją stu- lub sześciosylabowej mantry, którą trzeba powtórzyć 100 tysięcy razy;
− ofiarowanie mandali – ma na celu zgromadzenie zasługi umożliwiającej
dotarcie do wytyczonego celu, reprezentuje całkowite oddanie się ucznia
oświeceniu, wykonuje się ją wizualizując bądź za pomocą odpowiednich
przedmiotów wraz powtórzeniem 100 tysięcy razy określonej sentencji;
− Guru Joga – jest to najbardziej prywatna praktyka, to znaczy ustala się wtedy osobisty związek z swoim nauczycielem, lepszy kontakt z rdzennym guru
umożliwia skuteczniejszą współpracę, przez co postęp na ścieżce duchowej
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jest efektywniejszy; polega na wizualizowaniu swojego guru nad głową
w odpowiedniej formie (samego bądź z orszakiem na przykład wszystkich
dotychczasowych guru linii przekazu) wraz z medytacją, iż rdzenny nauczyciel jednoczy w sobie i uosabia ich wszystkich oraz Trzy Klejnoty (Budda,
Dharma i Sangha), następnie praktykujący jednoczy się ze swoim guru,
„rozpuszczając” go w sobie wraz z odpowiednią sentencją (Beru Khyentse
Rinpocze, 1993: 10–20).
Zwykłe praktyki wstępne dostarczają tematy do rozmyślań, które mają uwrażliwić praktykującego na sytuację, w jakiej się obecnie znajduje, ukazać problem,
jaki przed nim stoi, tak, by stare nawyki zastąpić nowymi, które będą zbliżały do
oświecenia. To rodzaj filozoficznej refleksji nad sensem życia i prawdziwą naturą
rzeczywistości. Opisują one zastaną sytuację człowieka, pomagając mu ją sobie
uświadomić i, poprzez uwypuklenie jej zasadniczych cech, zachęcić do wejścia na
ścieżkę duchową, która pozwoli przekroczyć wskazane uwarunkowania. Tworzą
je pewne tematy do rozmyślań, jak również ujawniają wspólne dla wszystkim tło,
wskazując na cechy rzeczywistości uwarunkowanej, czyli sansary. Jak pisze Beru
Khjentse Rinpocze: „Są one wspólnym podłożem, tworzą kontekst dla wszystkich
praktyk buddyjskich i pomagają ustalić motywację“ (Beru Khyentse Rinpocze,
1993: 10).
Dany przedmiot rozmyślań zawiera się w nazwie praktyki. Jest ich cztery i są
to: refleksje nad śmiercią i nietrwałością, prawem przyczyny i skutku (prawem
karmana), wadami sansary (stanu uwarunkowanego pełnego cierpienia) oraz cennym ludzkim odrodzeniem.
Nadzwyczajne praktyki wstępne są już zakotwiczone w systemie, wymagają
już podjęcia regularnej praktyki wymagającej formalnego zaangażowania. Beru
Khjentse Rinpocze, dokonując ogólnej charakterystyki nadzwyczajnych praktyk
wstępnych, pisze, że:
Celem praktyk wstępnych jest wyeliminowanie, czyli oczyszczenie się z przeszkód, które
mogą utrudniać praktykę oraz nagromadzenie zasługi, która przyniesie powodzenie. To
pierwsze spełniają pokłony, medytacja Wadżrasattwy, a to drugie – ofiarowanie mandali
i Guru Joga. (Beru Khyentse Rinpocze, 1993: 10)

Należy stwierdzić, że uczą one dyscypliny oraz są formalnym włączeniem do
sanghi, mają też za zadanie doskonalenie pewnych wewnętrznych właściwości,
takich jak wyrzeczenie i pobożność (Khenchen Thrangu Rinpoche, 2003: 128),
które wpływają na wypracowanie dyspozycji umożliwiającej realizację praktyki
zasadniczej.
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Medytacja uspokojenia umysłu
Medytacja uspokojenia umysłu (s. śamatha, tyb. zhi gnas) rozpoczyna praktykę zasadniczą Drogi Wglądu. Ma pewne zalecenia dotyczące ciała, ale przede wszystkim
składa się z kilku technik mentalnych. Odnośnie tych pierwszych właściwa postawa fizyczna wspomaga praktykę medytacyjną. Jest to tak zwana siedmioczęściowa
pozycja Wajroczany (Khenchen Thrangu Rinpoche, 2003: 26–27; Ngawang Dargye,
1995: 9), która umożliwia odpowiedni przepływ energii (s. prana, tyb. rlung) w kanałach energetycznych (s. nadi, tyb. rtsa), co ma wpływ na skuteczność samej praktyki.
Pierwszym ćwiczeniem medytacji uspokojenia umysłu jest skupienie uwagi
na przedmiocie. Może to być dowolny obiekt zmysłowy, na którym należy koncentrować się jak najdłużej, aż do pojawienia się oznak zmęczenia czy irytacji.
Ażeby przedmiot ten widzieć cały czas jednakowo wyraźnie, bez momentów rozproszenia, trzeba odciąć się od pojawiających się myśli i powściągnąć aktywność
umysłową. W wyborze obiektów należy kierować się własnymi upodobaniami; jak
podaje Karmapa może nim być nawet obiekt wyobrażony: „Możesz także skupić
się na napisanej lub wizualizowanej przed sobą białej sylabie OM, czerwonej AH
i niebieskiej HUM, (…) lub – jeśli ci to bardziej odpowiada – na białej, czerwonej
i niebieskiej kropce” (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 34).
Po wypracowaniu już pewnych umiejętności w koncentrowaniu się na obiekcie widzianym wskazane jest przyjąć za przedmiot uwagi jakiś dźwięk lub zapach.
Następnym etapem tej praktyki jest skupienie bez obiektu, które Karmapa tak
charakteryzuje: „Odnośnie skierowania umysłu na brak podstawy, czyli obiektu,
należy z otwartymi oczami patrzeć obojętnie wprost przed siebie i nie kierować
umysłu na żaden przedmiot” (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 39).
By móc zrealizować zalecenie „bycia obojętnym”, konieczne jest wyzbycie się nadziei, obaw co do efektów praktyki, osądów bieżącej sytuacji i wszelkich mentalnych
wędrówek. Nie ma to być jednak stan odrętwienia czy otępienia; polega on raczej na
czujnej uważności wobec tego, co się dzieje, bez „lgnięcia” do czegokolwiek. Ostatnim ćwiczeniem praktyki uspokojenia umysłu jest koncentracja na oddechu. To
ćwiczenie wykorzystuje założenie o nierozdzielności świadomości i energii. Z uwagi
na to, że za pomocą technik oddechowych można kierować całym złożonym systemem energii, na których „porusza się” umysł, uspokojenie oddechu i jego kontrola
„automatycznie” wywierają podobny skutek na pojawiające się stany świadomości.
Można się tutaj posłużyć metodą liczenia oddechów. Gdy nabierze się wprawy, należy najpierw próbować oddychać z chwilowym wstrzymaniem powietrza w płucach
przed każdym wydechem, by ostatecznie używać techniki oddychania wazowego.
Ten rodzaj oddychania poza innymi jeszcze właściwościami charakteryzuje się zdol-
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nością do zatrzymywania (kondensowania) powietrza wewnątrz ciała przez dłuższy
czas (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 41).
Główny problem, na jaki adept napotyka w praktyce uspokojenia, jest utrzymanie zadanego stanu skupienia umysłu, który warunkuje także szybkość postępu. Z początku największym zagrożeniem dla praktykującego będzie skłonność
do wędrowania myślami i bycia „gdzieś indziej” oraz zajmowania umysłu czymkolwiek, tylko nie przedmiotem praktyki. Cytowany autor zaleca z początku krótkie, ale częste sesje, by nie doprowadzić do nadmiernego zmęczenia i znudzenia
ćwiczeniem. Kolejnym niebezpieczeństwem jest przywiązywanie się do efektów
praktyki oraz związane z tym nadzieje i obawy. Jest to inny rodzaj „wybiegania”
umysłowego od bycia „tu i teraz”, który uniemożliwia odpowiednią koncentrację.
Przeciwdziałaniem może być rozpoznanie tych koncepcji „u ich podstawy” jako
odciągających od samego przedmiotu praktyki. Wreszcie przeszkadzającym w postępie podczas ćwiczenia jest umysł nadmiernie napięty lub zbyt „poluzowany”.
W pierwszym przypadku „chwyta” zbyt mocno przedmiot praktyki, a w drugim
ma tendencję do bycia ospałym i nieuważnym. Lama Ole Nydahl, odnosząc się do
przeszkód w praktyce medytacyjnej, podkreśla sugestywnie, że:
Przede wszystkim umysł może pozostawać tak długo uspokojony, jak długo jest w pełni
świadomy. W przeciwnym wypadku duchowym doświadczeniem praktykującego może
stać się nie przeżycie świetlistości iskrzącego się diamentu, lecz skłonna do osądów pogoń
za myślami lub tępy efekt „matowej szyby”. (Lama O. Nydahl, 1999: 19)

Jeśli zaobserwuje się takie objawy zbytniego napięcia bądź nadmiernego „poluzowania”, to żeby zmniejszyć te pierwsze, Karmapa zaleca wizualizację czarnej,
świetlistej kulki wielkości śliwki u podstawy kręgosłupa. W przypadku zaś pojawienia się otępienia, to, aby pobudzić umysł do większej uważności, należy, zgodnie z sugestią, wizualizować podobną kulkę, tyle że białą, i umieścić pomiędzy
brwiami lub stosować ćwiczenia fizyczne (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993:
37). Praktykę należy kontynuować, dopóki nie osiągnie się takiego uspokojenia
umysłu, w którym nie wychodzi on ze stanu uwagi w momencie pojawiania się
myśli bądź wykonywania jakichkolwiek czynności oraz stan ten utrzymuje się
w sposób „bezwysiłkowy”. Zwięzły opis celu praktyki i napotykanych trudności
w trakcie praktyki brzmi następująco:
Zgodnie ze swą definicją uspokojenie umysłu to stan, w którym umysł przestaje wędrować,
bez względu na to, czy są to myśli, czy chwytanie się definiujących charakterystyk. Jest to
umiejscowienie umysłu w jednoupunktowionej koncentracji nad niekonceptualną naturą
rzeczy i uwolnienie się od mentalnego otępienia, poruszenia i zamglonego umysłu. (IX
Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 45).
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Taka umiejętność umożliwia utrzymanie stabilizacji umysłu niezależnie od
okoliczności, w jakich się człowiek znajduje.
Zgodnie z powyższym, a także, idąc za sugestią Khenchen Thrangu Rinpocze,
główną przeszkodą w medytacji uspokojenia umysłu jest niemożność utrzymania
obecności „tu i teraz”, bez ruchu myśli („mentalnego wędrowania”). Wspomniany
autor zaleca, żeby nie wspominać przeszłości, jak również przywoływać przyszłości. Jak się wydaje, problem jest złożony: (1) dotyczy to powszechnej skłonności
pożądania rzeczy i sytuacji przyjemnych oraz awersji do tych doświadczeń nieprzyjemnych, które wywołują cierpienie, a także (2) istnieje pewna stała skłonność do konceptualizacji w ogóle. Z perspektywy medytacji uspokojenia umysłu
dotyczy to wszelkiej przedmiotowej treści, jaka się pojawia w obrębie sześciu świadomości, czyli świadomości zmysłów oraz świadomości mentalnej (traktowanej
także jako zmysł) (Khenchen Thrangu Rinpoche, 2003: 28–30).
Medytacja uspokojenia umysłu ma trzy fazy rozwoju, które można określić
także jako części, na które się dzieli. Pierwsza dotyczy usiłowania „uchwycenia
umysłu, który nie został jeszcze uchwycony”; dotyczy to osób doświadczających
wielu niesubtelnych myśli, które starają się osiągnąć stan bez przeszkadzającej
aktywności mentalnej podczas trwania formalnej sesji medytacyjnej. Stan umysłu realizującego pierwszą fazę medytacji uspokojenia porównuje się do wartko
płynącego górskiego wodospadu, co symbolizować ma wielość i ruch przepływających przez umysł myśli (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 42; Khenchen
Thrangu Rinpoche, 2003: 51).
Kolejna faza ma celu utrzymanie uspokojenia umysłu również w trakcie praktyki medytacyjnej. Na tym etapie nieuporządkowany ruch myśli zmniejsza się,
według Karmapy praktyka wtedy przypomina łagodnie płynącą potężną rzekę,
która może podlegać jakimś czasowym zaburzeniom, jednak szybko się uspokaja.
W tej fazie wysiłek adepta jest skierowany na przeciwdziałanie powstającym zakłóceniom, to znaczy na rozpoznawanie ruchu myśli jako sytuacji niepożądanej
i neutralizowaniu jej przez uświadomienie sobie ich istnienia i niepodążanie za
nimi. Wtedy „(…) wszystkie myśli, zarówno subtelne, jak i niesubtelne, zachodzą
(jak słońce) i stabilizują się w równowadze niekonceptualnego stanu” (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 42).
Trzecia faza polega na rozwinięciu tego, co było celem podczas fazy drugiej
i przeniesieniem jej poza czas formalnej sesji medytacyjnej. Pierwsze dwie fazy
odnoszą się do wyznaczonego czasu medytacji, natomiast podczas fazy trzeciej
poszerza się czas medytacji, wykorzystując przy tym nabyte umiejętności. Uspokojenie umysłu przestaje mieć swoje ograniczenia i w sposób naturalny wydłuża się poza ramy sesji medytacyjnych, stając się coraz bardziej „bezwysiłkowe”.
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Sposób postępowania sprowadza się do utrzymania stanu umysłu pomiędzy
zbytnim napięciem a poluzowaniem i wymaga początkowo krótkich, a zarazem
częstych sesji, które nie pozwolą na utratę przejrzystej obecności, jak również
niedopuszczenia do zmęczenia i znudzenia. W przeciwnym razie praktyka staje
się nieefektywna. Jak się wydaje, kluczowym momentem dla medytacji uspokojenia umysłu jest umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się myślami.
Karmapa stwierdza, że:
Nigdy nie osiągniesz niekonceptualnego stanu poprzez blokowanie konceptualnych myśli.
Same myśli weź za obiekt medytacji i skup się właśnie na nich. Konceptualne myśli rozpuszczą się same przez się. Kiedy zanikną, powstanie niekonceptualny stan. (IX Karmapa
Wangcziuk Dordże, 1993: 44)

Każda myśl, bowiem ma swoją treść, dotyczy „czegoś”, co może powodować podążanie i „lgnięcie” do takiego obiektu psychicznego, ale z drugiej strony,
sztuczne blokowanie aktywności mentalnej nie prowadzi do osiągnięcia pożądanego skutku, gdyż sam akt blokowania jest również aktywnością mentalną. To
raczej pewna zdolność uważności, która potrafi uchwycić myśl w momencie jej
powstania, uświadomienie tego, czym jest, spowoduje zniknięcie jej, gdyż, jak to
wskazuje Karmapa, jest jedynie mentalnym fenomenem. Jest to rzeczywista zdolność a zarazem osiągnięcie celu medytacji uspokojenia umysłu.

Medytacja przenikającego wglądu
Druga część praktyki Drogi Wglądu, czyli medytacja przenikającego wglądu (s.
vipaśjana, tyb. lhag mthong), polega na rozpoznaniu prawdziwej natury umysłu
z perspektywy pięciu obserwacji, czyli analitycznego wglądu w stany lub sytuacje, w jakich może się znaleźć umysł. Badania, jakie się przeprowadza w tej
praktyce, można próbować czynić równolegle z praktyką uspokojenia umysłu.
Jednak bez umiejętności utrzymywania umysłu w stabilności i jednoupunktowieniu, mimo zmieniających się warunków, nie ma szans na skuteczną, a nie tylko powierzchowną praktykę przenikającego wglądu. Jest tak ze względu na to, że
poziom urzeczywistnienia jednej wpływa bezpośrednio na efektywność drugiej.
Umiejętność utrzymania jednoupunktowienia umysłu w każdych warunkach
wznosi adepta na odpowiedni poziom rozpoznawania nawet najsubtelniejszych
koncepcji pojawiających się w umyśle, co z kolei warunkuje skuteczność poznania jego prawdziwej natury podczas przeprowadzonego analitycznego wglądu
w badanych sytuacjach.
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Pozycją wyjściową do rozpoczęcia praktyki jest również pozycja medytacyjna,
z tym, że sposób patrzenia jest odmienny: „Twoje oczy nie powinny mrugać, falować tam i z powrotem ani zmieniać miejsca skupienia, lecz powinny intensywnie
patrzeć w pustą przestrzeń bezpośrednio przed siebie lekko do góry” (IX Karmapa
Wangcziuk Dordże, 1993: 48).
Po sprowadzeniu umysłu do „nagiej niekonceptualności” ma miejsce badanie ustabilizowanego umysłu, pierwszej z owych „sytuacji”. Następuje drobiazgowa analiza mająca na celu uchwycenie jakichś określonych właściwości. Pojawia się szereg pytań o naturę umysłu: jaki ma kształt, kolor i wygląd; czy jest
wewnątrz czy na zewnątrz; czy naturę stanowi całkowita czerń, nicość czy żywa
jasność itd. Konkluzją do przeprowadzonych badań wobec postawionych pytań
jest stwierdzenie:
Natura ustalonego umysłu jest przejrzystą, żywą świetlistością, a nie całkowitą nicością.
W tym ustalonym stanie istnieje przejrzysta, otwarta, lśniąca, łagodnie płynąca świadomość, której nie można zidentyfikować jako tego lub tamtego. (…) Nie można jej ująć
słowami ani powiedzieć, że jest taka czy też inna. (IX Karmapa Wangcziuk Dordże,
1993: 57)

Nie ma koloru ani kształtu, nie jest rzeczą lecz sprawia za to, że wszystkie rzeczy jawią się „przejrzyste i nieprzesłonięte”. Ta świadomość, mimo że nierozpoznana, była cały czas obecna (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 57).
Druga analizowana sytuacja dotyczy umysłu „poruszającego się”, co ma miejsce wtedy, gdy obecne są myśli w umyśle. Badanie sposobu pojawiania się i zanikania wszelkich form mentalnych oraz koncepcji intelektualnych prowadzi do
stwierdzenia, „iż nie istnieje (…) różnica w naturze [umysłu] pomiędzy myślą
a obiektem myśli, pomiędzy umysłem ustabilizowanym i poruszającym się, pomiędzy przeszłym i teraźniejszym umysłem, pomiędzy przeszłymi i teraźniejszymi myślami” (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 61).
Kolejne dwa badania, jakie podejmuje praktykujący w medytacji przenikającego wglądu, to stosunek umysłu do zjawisk oraz stosunek umysłu do własnego
ciała. Dogłębna analiza obiektów pięciu zmysłów doprowadza do odkrycia, iż nie
są one ani czymś oddzielnym od postrzegającego je, ani nie są z nim tożsame i wymykają się jednoznacznemu określeniu. Do takiej samej konkluzji dochodzi się,
gdy analizowany jest umysł w stosunku do ciała. Jak stwierdza Karmapa:
Podobnie ciało i umysł nie są ani tym samym, ani czymś różnym od siebie. Są one nierozdzielne jak odbicie księżyca w wodzie, będąc jednością przejrzystości i śunjaty, przejawienia i śunjaty. (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 63)
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Beru Khyentse Rinpocze, komentując to porównanie, wyjaśnia naturę tego
zjawiska:
Gdyby odbicie księżyca w kałuży i woda były tym samym, to jeśli położyłbyś na nim rękę,
zjawisko powinno nadal tam być. Gdyby były czymś różnym, powinieneś móc zabrać zjawisko z kałuży jak kawałek papieru. (Beru Khyentse Rinpocze, 1993: 63)

Rozpoznanie pierwotnej nierozdzielności umysłu i zjawisk oraz umysłu i ciała
jest kolejnym wglądem w prawdziwą naturę umysłu.
Ostatnia analiza w Medytacji Przenikającego Wglądu dotyczy natury ustabilizowanego i „poruszającego” się umysłu. Zadanie praktykującego polega na zbadaniu, czy obydwa są tym samym, czy czymś różnym. Karmapa wyjaśnia: „Istnieje
wielka różnica pomiędzy poruszającym się umysłem, który może o wszystkim pomyśleć i fantazjować w nieskończoność, a ustabilizowanym umysłem, który pozostaje bez ruchu” (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 55).
Adept, koncentrując swoje wysiłki na badaniu natury myśli, powinien dojść do
odkrycia, że obydwa te stany powstają na przemian: „kiedy umysł jest ustabilizowany, nic się nie porusza, a kiedy się porusza, nie jest ustabilizowany”. To z kolei
prowadzi do konkluzji, iż w rzeczywistości natura samego umysłu nie zmienia się,
mimo, z jednej strony, obecności myśli, a z drugiej – ich braku. Karmapa wyjaśnia
to zagadnienie, posługując się przykładem: „Podobnie jak woda i fale, to [ten] sam
umysł funkcjonuje i działa” (IX Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 55).
Autor sugeruje, że umysł wchodzi w nieskończenie wiele różniących się od
siebie stanów, jednak te wszystkie aktywności zachodzą zawsze w obrębie tegoż
umysłu, jak gładka bądź wzburzona powierzchnia wody nie zmienia samej wody
i nie jest to jakaś „inna” woda. Badanie wyróżnionych sytuacji rozpoczyna pewien
proces. Postęp w medytacji przenikającego wglądu realizuje się za sprawą drogi
rozwoju zwanej czterema jogami mahamudry, które zarazem są elementami czterostopniowej ścieżki wskazującej na określone poziomy realizacji. Możemy wymienić następujące poziomy (Ray, 2002: 279–283):
− jednoupunktowienia – spełnienie tej jogi oznacza umiejętność przebywania
w stanie niezakłóconej koncentracji, bez względu na to, jaką podejmuje się
aktywność oraz niezależnie od okoliczności, jakie się wydarzają; oznacza
także pierwsze rozpoznanie natury umysłu;
− prostoty – joga realizuje naturalny stan esencji umysłu, wolny od wszelkich
konceptualnych odniesień, włączając w to najróżniejsze kategorie, takie jak
„istnienie” i „nieistnienie”, co prowadzi do ich przewartościowania wraz ze
zrozumieniem, że wzajemnie siebie potrzebują do określenia sensu oraz
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rozpoznanie, iż wewnętrzny świat myśli oraz zewnętrzny świat zjawisk są
jednakowo puste, czyli nie posiadają inherentnego bytu (s. śunya);
− jednego smaku – zrealizowanie tego poziomu oznacza, że wielość form ma
tę samą naturę, niezróżnicowaną w swojej pustości; rozpoznania, iż „sansara” i „nirwana” są tym samym, przekroczenie opozycji podmiot–przedmiot,
a także podział w tym względzie uznaje się za pozorny. Rzeczy i zdarzenia
w świecie nie mają substancji, przez co „smakują” zawsze tak samo, to doświadczenie bez „punktu odniesienia”. Poziom ten wykracza już poza ramy
formalnej praktyki medytacyjnej i dotyczy także wszelkich czynności dnia
codziennego;
− nie-medytacji – spełnienie tej jogi oznacza nieustanną realizację jedności
przejawienia i pustki, świetlistości i pustki, błogości i pustki – przekroczenie
jakichkolwiek dualności; stanowi rozwinięcie jogi poziomu „jednego smaku”. Joga „nie-medytacji” jest „zrealizowaniem owocu, czyli celu praktyki,
w którym to, co się osiąga, wykracza poza ograniczenia narzucone przez
zmysły, (…) nie doświadcza jakiegokolwiek podziału w czasie i przestrzeni
jako czegoś rzeczywistego. Działa, korzystając z wszechwiedzy umysłu i pomaga istotom w trwały sposób tu i teraz” (Lama O. Nydahl, 1999: 23).
Medytacja przenikającego wglądu w pierwszym rzędzie rozpatruje sytuację,
w której analizie podlega ustabilizowany umysł, czyli obiekty przynależne do zmysłów ciała, i nie występuje aktywność mentalna. Pod zagadnienie badania natury
umysłu ustabilizowanego podlegają także przeprowadzone analizy sytuacji umysłu
w stosunku do zjawisk i w stosunku do ciała. W gruncie rzeczy badania te mają na
celu wskazanie na zależność między podmiotem a możliwym obiektem doświadczenia. Zasadniczą trudnością podczas tego badania, na jaką wskazuje Karmapa,
jest to, że doświadczenie podmiotowo-przedmiotowej jedności, czyli postulowanej jedności świetlistości (a także przejrzystości, błogości, przejawienia) i pustki może zostać skonceptualizowane. Efektem czego zostaje jedynie wytworzony
subtelny obraz tejże jedności, który nie jest bezpośrednim doświadczeniem tego
stanu, a jedynie wytworzonym wyobrażeniem wraz z towarzyszącym przekonaniem o rozpoznaniu natury umysłu (s. cittata, tyb. sems nyid). Posiadanie jedynie
intelektualnego wzorca blokuje skutecznie dalszy rozwój, który, pożądany dla początkującego, będzie przeszkodą na dalszym etapie praktyki. W tradycji tybetańskiej wprowadzenia do natury umysłu dokonuje mistrz, czyli rdzenny nauczyciel,
który wybiera do tego odpowiedni moment, tak, ażeby nie stało się to za wcześnie. Rdzenny nauczyciel pomaga uczniowi w rozpoznaniu natury umysłu bądź
wprowadza go do niej. Uczeń musi być gotowy, to znaczy musi umieć spoczywać
w niekonceptualnym stanie uspokojenia umysłu bez mentalnego obrazowania.
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Kwalifikowany nauczyciel jest w stanie dostrzec to przez bezpośrednie lub jeszcze niebezpośrednie doświadczenie, które, jeśli jednak zostanie utwierdzone jako
właściwy stan niedualny, może stać się subtelną przeszkodą, skutecznie zasłaniając
to, co ma właśnie zostać odkryte. Beru Khjentse Rinpocze, opisując wspomnianą
trudność, zauważa, że: „Konceptualizacja braku właściwości niekonceptualnego
stanu umysłu to przejście do skrajności, która czyni z nieistnienia «rzeczy»” (Beru
Khjentse Rinpocze, 1993: 61), natomiast w innym miejscu czytamy: „Istnieje wyłącznie blask przejawienia i śunjaty bez (prawdziwie istniejącego) obiektu” (IX
Karmapa Wangcziuk Dordże, 1993: 53).
W rzeczy samej pięć rozpatrywanych sytuacji, które podlegają badawczej
analizie, sprowadza się do dwóch stanów: umysłu ustabilizowanego oraz umysłu
będącego w ruchu, czyli kiedy występuje aktywność mentalna. Istotą pierwszego
z wymienionych stanów jest rozpoznanie natury umysłu niezależnie od pojawiających się zjawisk i sytuacji, natomiast w drugim przypadku rozpoznanie natury
umysłu będącego w ruchu, gdy występuje aktywność mentalna i koncepcje są subtelnymi zjawiskami wymagającymi rozpoznania ich natury. Karmapa konkluduje
na temat obydwu stanów umysłu, stwierdzając kategorycznie, że:
Nie ma nawet najdrobniejszej różnicy pomiędzy niekonceptualnym stanem a stanem prawdziwego wglądu w fakt, iż ruch myśli, ustabilizowany umysł i sama natura myśli, wszystkie
trzy razem są przejrzyste, puste i świetliste. Utrzymywanie tych dwóch (jako różnych od
siebie) stanowi interwencję umysłu, który ich nie rozpoznaje. (IX Karmapa Wangcziuk
Dordże, 1993: 62)

Ostatnia uwaga w powyższym cytacie, w zamyśle autora, dotyczy właśnie sytuacji istnienia pewnej subtelnej aktywności umysłowej, która sztucznie dzieli za
pomocą wytworzonej koncepcji to, co pierwotnie jest nierozdzielne. To samo zdarzenie można scharakteryzować z dwóch punktów widzenia, uzyskując taką samą
diagnozę, mianowicie: (1) gdy patrzymy od strony treści aktu, to jest on fałszywy,
gdyż przedstawia sytuację, która w rzeczy samej nie istnieje, a tylko wydaje się taką,
oraz (2) samo istnienie tego aktu zakrywa to właśnie, co ma zostać odkryte i rozpoznane. Jak widać z powyższego, warunkiem rozpoznania tego stanu jest wpierw
doświadczenie natury umysłu w stanie ustabilizowanym, zaś następnie uświadomienie sobie, że w przypadku pojawienia się myśli sytuacja zasadniczo nie zmienia
się. Można powiedzieć, że z perspektywy wglądu w naturę umysłu nadal występuje
ta sama relacja podmiotowo-przedmiotowa, jedynie ujawnia się w swej dynamice
wytwarzania, czyli aktywności umysłu. Po prostu, w tej sytuacji myśli same w sobie
wzięte w medytację stają się pierwotną świadomością. Jak się wydaje, zdolność do
uprzedmiotowienia własnej aktywności mentalnej jest kluczowa, gdyż powoduje,
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że nie ma konceptualizacji natury umysłu oraz istnieje zrozumienie tego, co powstało jako ruch myśli. Analiza badawcza umysłu poruszającego się cechuje się
większą trudnością poznawczą ze względu na subtelność pojawiających się myśli
oraz ich dużą zmienność. Wskazana trudność polega na tym, że rozpoznanie natury umysłu będącego w ruchu jest zdolnością do niepodążania za myślami, które
powstają, i ulegania im. To znaczy, mówiąc inaczej, pojawia się subtelne lgnięcie
do treści myśli jako do obiektów i sytuacji, jakie myśli zawierają.
Zatem, podsumowując dotychczasowe rozważania dotyczące medytacji
przenikającego wglądu, gdy przyjrzymy się przeprowadzonym badaniom wyróżnionych sytuacji, należy stwierdzić, że problem rozpoznania natury umysłu
będącego w ruchu wydaje się kluczowy. Karmapa podejmuje tę kwestię po raz
drugi w kontekście zagadnienia rozpoznania naraz natury ustabilizowanego
i poruszającego się umysłu. Co do swej istoty, zagadnienie to nie różni się od już
analizowanych, a jedynie większą złożonością uwzględniającą dwa stany umysłu,
które dotąd były badane oddzielnie, a które teraz należy rozpoznać jako posiadające tę samą naturę. Właściwie to ta sytuacja dopiero odzwierciedla rzeczywistą
codzienną praktykę życiową, w której na przemian występują momenty braku
myśli i obecności myśli, czyli jakiejś aktywności psychicznej, z tym, że w całej
swej dynamice oraz złożoności i subtelności form. Z perspektywy struktury aktu
poznawczego składową przedmiotową tworzą na przemian obiekty zmysłowe
lub mentalne, które z punktu widzenia nauk buddyjskich mają swój nietrwały
(s. anitja) i niesubstancjalny (s. anatman) status, czyli są puste (s. śunya) i tym
samym mają taką samą poznawczą treść.

Podsumowanie
Do syntetycznego przedstawienia rozważanych tu zagadnień posłuży schemat
ukazujący pewne ogólne zależności i elementy struktury związane z Drogą Wglądu. Schemat ten jest pewnym uproszczeniem, choć w zamyśle ma być pomocny
w przedstawieniu kluczowych kwestii tu rozpatrywanych i ukazać je w szerszym
kontekście doktrynalnym.
Zadanie, które stoi przed człowiekiem, formułują zwykłe praktyki wstępne,
wskazując konieczność wejścia na ścieżkę rozwoju duchowego. Nadzwyczajne praktyki wstępne skutkują już formalnym związkiem z daną linią przekazu nauk oraz
stanowią niezbędne przygotowanie do praktyki głównej. Drogę Wglądu, określaną
także jako Droga Wyzwolenia, oprócz wspomnianych praktyk wstępnych tworzą
medytacja uspokojenia umysłu oraz medytacja przenikającego wglądu. Choć istnie-
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Mahamudra, stan niedualny, natura umysłu
Jedność:
świetlistości i pustki,
błogości i pustki,
przejawienia i pustki,
zręcznych środków i mądrości
Rozwój poznania aż do osiągnięcia
stanu „nie-medytacji”
podmiot i przedmiot postrzegane jako jedno
droga do przekroczenia stanu uwarunkowanego opuszczenia sansary

Aspekt podmiotowy/subiektywny,
ruch myśli, aktywność
Konceptualizm,
wyobrażenie o trwałym
podmiocie i przedmiocie
Koncepcje i afekty powinny
zanikać, podlegać sublimacji

dualna egzystencja, stan uwarunkowany
opozycja podmiotowo-przedmiotowa
konieczność przebywania w sansarze
niewiedza, pożądanie/awersja

Aspekt pustki/obiektywny,
wszelka przedmiotowa
treść
Przedmiot intencjonalny,
wielość form i obrazów
Przedmiot doświadczenia
powinien się wysubtelniać

je formalny podział na trzy części, to przedstawione tu techniki i praktyki medytacyjne należy postrzegać jako jeden proces służący do osiągnięcia stanu niedualnego,
określanego także mahamudra. Oznacza to doświadczenie natury umysłu, rozpoznanie i urzeczywistnienie go, czyli przekroczenie opozycji podmiotowo-przedmiotowej w sensie poznawczym, a następnie ustabilizowanie, pogłębienie i rozwinięcie
tego doświadczenia na wszystkie zdarzenia dnia codziennego. Celem rozwoju indywidualnej praktyki duchowej jest osiągnięcie stanu „nie-medytacji”, który pozwala
adeptowi spoczywać w naturze umysłu w sposób ciągły, niezależnie od okoliczności
oraz własnej aktywności zewnętrznej i wewnętrznej.
Jak się wydaje, największym problemem jest opanowanie i zrozumienie natury „umysłu poruszającego się”, która dotyczy kultywowania różnych koncepcji,
powstawania i ruchu myśli, a także występowania wszelkich poruszeń emocjonalnych. Kwestia ta ze względu na to, do jakiego etapu praktyki się odnosi, przybiera nieco inne znaczenie. W przypadku medytacji uspokojenia umysłu znaczną
trudność stanowi pojawianie się niekontrolowanej różnorakiej aktywności mentalnej, gdyż stanowi ona właśnie zaprzeczenie tego, co jest celem samej praktyki.
W przypadku medytacji przenikającego wglądu, ze względu na to, iż cel praktyki
ma ostatecznie poznawczy charakter, problemem w osiągnięciu powodzenia jest
utrzymywanie subtelnych koncepcji w umyśle i przywiązywanie się do jakichś
abstrakcyjnych pojęć. Dotyczy to także pewnych wyobrażeń dotyczących ostatecznego celu praktyki – jego stymulacji – pożytecznej i uzasadnionej jedynie na
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początkowym etapie praktyki medytacyjnej. Przy tym żadne akty psychomentalne
nie powinny być negowane bądź blokowane, traktuje się je bowiem jako spontaniczną aktywność umysłu, za którą się nie „podąża” ani której się nie odrzuca,
gdyż wszystko staje się „drogą” i może być wykorzystane jako środek do celu.
Cel rozwoju praktyki medytacyjnej, czyli postępu realizowanego na podstawie Drogi Wglądu, stanowi wzrost koncentracji, jednoupunktowienia oraz wzrost
swoistej mocy i głębi poznania własnej, prawdziwej, wewnętrznej natury, aż do
osiągnięcia postulowanego spełnienia w „bezwysiłkowy” sposób. Inaczej, to sublimacja doświadczeń, zarówno w aspekcie podmiotowym, jak i przedmiotowym,
co oznacza proces rozwoju doświadczenia, w którym wysubtelnia się odniesienie do siebie, jak również staje się coraz bardziej subtelny możliwy przedmiot
doświadczenia, aż do stanu, gdy jedynym „przedmiotem” doświadczenia jest jedność podmiotowo-przedmiotowa. Samo doświadczenie natury umysłu nie znajduje adekwatnego opisu, choć narracja koncentruje się na przekraczaniu opozycji
podmiotowo-przedmiotowej w różnych aspektach i na różnych poziomach urzeczywistnienia tego stanu, co można sprowadzić do zdolności do uprzedmiotowienia obiektów zmysłowych, wszelkich koncepcji oraz jakichś własnych wyobrażeń.
Wobec powyższego, szczególna trudność jest związana właśnie z tymi ostatnimi.
Przekroczenie tego poziomu oznacza odkrycie sensu, poznanie i doświadczenie
tego, do czego odnoszą najbardziej wyabstrahowane kategorie systemu, co jest
równoznaczne z osiągnięciem postulowanego przez dany system religijny bądź
filozoficzno-religijny zakładanego celu soteriologicznego. W odniesieniu do podjętych tu rozważań jest to jednoznaczne z urzeczywistnieniem mahamudry, czyli
zrealizowaniem celu Drogi Wglądu.
Poruszone powyżej kwestie związane z Drogą Wglądu w mistyce buddyzmu
tybetańskiego wpisują się w optykę teoriopoznawczą, podmiotowo-przedmiotową, czyli horyzontalną, w której każda sytuacja rozpatrywana jest zawsze z perspektywy podmiotu poznającego w relacji do możliwego przedmiotu doświadczenia. W tym również nie jest adekwatne stosowanie podziału na doświadczenie
wewnętrzne i zewnętrzne, gdyż całość zdarzeń jest postrzegana jako nieoddzielna
od podmiotu rozumianego w sposób absolutny. Adept sakralizuje tak rozumiany
podmiot, utożsamiając się z nim w praktyce medytacyjnej, i odkrywa w sobie kondycję absolutu, który z założenia przekracza wszelkie narracje i postulowane przez
te narracje możliwe doświadczenia. Stąd też wszelkie postulowanie, świadomie lub
nieświadomie, jakiejś rzeczywistości pozapodmiotowej jest niewłaściwe ze względów soteriologicznych. Wymusza to także z tych samych powodów konieczność
przekładania wszelkich terminów ontologicznych na terminy teoriopoznawcze.
Postuluje się przy tym, co najwyżej, pewnego rodzaju „słabą”, a nawet „chwilową”
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ontologię, która powstaje ze względu na predykatywny charakter języka. Z tego
względu język, czyli jakakolwiek narracja, zamyka w pojęcia i nadaje pewien pozór trwałości temu, do czego odnosi. Ponadto „zabezpiecza” to (brania za trwałe
tego, co nietrwałe) odgórne założenie o wrodzonej nietrwałości oraz konieczności
zmiany (s. anitya, tyb. mi rtag pa) wszystkiego, co istnieje.
Podejście buddyjskie ma pewien znaczący rys autosoteriologiczny i subiektywny, w przeciwieństwie na przykład do chrześcijaństwa lub, bardziej ogólnie, religii teistycznych obecnych w kulturze Zachodu, które mają swoje oparcie w Biblii
hebrajskiej. Z perspektywy zaprezentowanej tu Drogi Wglądu tak zwane religie
Księgi popadają w poznawczy dualizm, przez co nie są jeszcze miarodajne soteriologicznie. Niewątpliwie literalne odczytanie założeń własnego systemu wierzeń
lub choćby akcentowanie różnic systemowych rodzi pokusę wartościowania oraz
hierarchizowania dróg duchowych i religii. Stąd też w dobie współczesności, dynamicznego przenikania się kultur i światopoglądów kwestia ta jawi się jako wyzwanie dla przedstawicieli różnych religii. Dana mistyka zaś, jeśli doświadczenie
duchowe, do jakiego prowadzi, jest prawdziwe, to winno wyrażać się w działaniu,
które sprzyja dialogowi oraz służy poszanowasniu innych tradycji.
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Wstęp
W ostatnich dekadach badacze reprezentujący nauki społeczne i zajmujący się sportem sporo uwagi poświęcili sportowym przekazom medialnym. Ich analizy wykazały niedoreprezentowanie w nich sportu kobiet. Zarówno w mediach drukowanych,
jak i przekazach telewizyjnych dominowały informacje o sporcie mężczyzn (Fink,
2015; Kane, 2013; Cooky et al., 2015; Jakubowska, 2015, Dziubiński et al., 2019).
Jeżeli w mediach pojawiały się informacje o sporcie kobiet, to dotyczyły dyscyplin,
które odtwarzały tradycyjnie rozumianą kobiecość; koncentrowano się na wyglądzie
fizycznym i prezencji zawodniczek (tenis, gimnastyka artystyczna, jazda figurowa na
łyżwach itp.) (Sherry, 2016). Natomiast analizy jakościowe wskazywały, iż o sporcie
kobiet pisze się w odmienny sposób niż o sporcie mężczyzn. Sport kobiet często
opisywano w ironiczny sposób, trywializowano wysiłek zawodniczek (Bruce, 2013).
Według części badaczy nowe media1, których nie dotyczą ograniczenia miejsca i czasu przekazu medialnego, mogą stanowić szansę dla szerszego opisu sportu kobiet.
W związku z brakiem w polskiej literaturze przedmiotu badań na temat sportowych
przekazów w Internecie, postanowiono sprawdzić, czy ilość miejsca poświęcona na
sport kobiet i sport mężczyzn w nowych mediach jest porównywalna. To, jak portretowane są zawodniczki, jest istotne również ze względu na zainteresowanie dziewcząt sportem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.
Sport jest instytucją społeczną, która została stworzona przez mężczyzn i dla
mężczyzn (Whitson, 1989; Kimmel, 1989). Poprzez sport dokonywano naturalizowania różnicy płciowej i tym samym podtrzymywano nierówności społeczne
(Messner, Dworkin, 2002: 17–29). Wizerunki odnoszących sukcesy zawodniczek,
szanowanych w społeczeństwie, potencjalnie mogłyby wpływać na podejście do
niego dziewcząt i kobiet oraz uprawomocniać ich zainteresowania czy czynić bardziej aktywnymi (Messner, 1998). Wielu badaczy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zwracało uwagę na fakt, iż sukcesy kobiet w sporcie mogłyby wpłynąć na
płciową strukturę społeczeństwa (Cooky, 2009). Zawodniczki, które ze względu
na swój fizyczny potencjał odnoszą sukces, osłabiają wciąż funkcjonującą narrację o „naturalnym braku zainteresowania sportem” wśród dziewcząt (Sabo et al.,
W pracy korzystam z definicji nowych mediów z pracy Dziennikarstwo wobec nowych mediów: „Nowe media to techniki, technologie, a także instytucje służące komunikacji, wykorzystujące
metody cyfrowe do rejestracji, zapisywania, przechowywania danych, tworzenia i transmisji przekazów. Nowe media charakteryzują się hipertekstualną strukturą przekazu i odbioru, możliwością
programowania (…), interaktywnością, kumulatywnością, globalnym zasięgiem i jednocześnie indywidualizacją dostępu” (Bauer, 2009: 126). Porównania dotyczące mediów tradycyjnych i nowych
można również znaleźć w: McQuail, 2012: 57–59, 149–153.
1

Sport w nowych mediach. Przekazy medialne w wybranych dyscyplinach

205

2004) oraz przyczyniają się do „rozmontowywania” nierówności płciowych w społeczeństwie, tworzonych na podstawie założeń o różnicy płciowej. Przekazy sportowe w nowych mediach wydają się kluczowe, ponieważ w szczególności dziewczęta i chłopcy czerpią swoją wiedzę w znacznym stopniu z Internetu i informacje
pozyskane w tym medium mają wpływ na ich ocenę tego, co „kobiece” i „męskie”
(Subrahmanyam et al., 2001).

Założenia teoretyczne
Sport i media masowe są ze sobą blisko związane i od siebie wzajemnie zależne2. Media stanowią potężną instytucję społeczną mogącą w zasadniczy sposób
wpływać na opinie odbiorców w wielu dziedzinach. Biorąc pod uwagę, iż znaczną
większość wydarzeń sportowych konsumenci odbierają w zmediatyzowanej formie, a nie partycypując w wydarzeniach sportowych „na żywo”, istotniejsze wydają
się treści przekazywane przez media.
Niniejsze badanie korzysta z teorii „ram” przekazów informacyjnych (framing),
przedstawione po raz pierwszy przez Ervinga Goffmana w 1974 roku (Goffman,
1974). W ostatnich latach wiele badań dotyczących kwestii niedoreprezentowania
sportu kobiet w mediach wykorzystywało teorię ram. Jak pisze Denis McQuail za
Robertem Entmanem: „rama definiuje problemy, diagnozuje przyczyny, narzuca
oceny moralne”. Stosowanie ram pozwala na „całościową interpretację odrębnych
faktów”, nie jest jednak wolne od pewnej, czasami niezamierzonej, stronniczości
(McQuail, 2012: 374). Zatem media podejmują wybrane wątki, a następnie nadają
im określone znaczenie. Pełnią zatem funkcję „strażników” (gatekeepers) określonego sposobu przedstawiania wydarzeń. Decyzje dotyczące tego, co pokazać bądź
opisać, a co pominąć, kształtują zdanie odbiorców. Jak zwraca uwagę Eagleman,
jeżeli przekaz medialny na dany temat jest ujednolicony oraz od lat niezmienny,
to pomijane kwestie stają się niewidoczne (Eagleman et al., 2014). Badaczka przekazów medialnych dotyczących sportu kobiet Mary J. Kane zwróciła uwagę, iż pomijanie doniesień ze sportu kobiet jest tworzeniem fałszywej narracji, iż jest on
Istotne jest również powiązanie mediów i sportu z czynnikami ekonomicznymi. Obecnie dużo
uwagi poświęca się bowiem nierozerwalnemu powiązaniu w społeczeństwach zaawansowanego kapitalizmu czynników kulturowych z czynnikami ekonomicznymi. Media są siłą napędową dla czynników ekonomicznych (ponieważ przyciągają kapitał), równocześnie rozpowszechniają i wzmacniają bieżącą narrację o sporcie przyciągając więcej odbiorców i kapitału (Rowe, 2004: 68–79). Bliską
relację między mediami, sportem a ekonomią oddają terminy: sport-media complex czy media/sport
production complex.
2
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nieinteresujący i niewarty uwagi odbiorcy (Kane, 2013). Podnoszona przez część
badaczy strategia ambiwalencji (Fink, Kensicki, 2002; Bruce, 2013) w opisach
sportu kobiet, polegająca na: „przekazie, który na pierwszy rzut oka wydaje się
pozytywny, ale w rzeczywistości zawiera wyrazy, frazy bądź tematy, które subtelnie
lekceważą kobiety” (Eagleman, 2015; tłum. własn.), sprawia, iż sport kobiet jest
oceniany gorzej niż sport mężczyzn.

Medialne przekazy sportowe
Przedstawiane systematycznie od lat wyniki badań dotyczące medialnych przekazów sportowych są w znacznej mierze ze sobą zgodne. Szczególnie dobrze zanalizowane zostały przekazy podczas igrzysk olimpijskich chociażby ze względu na
największą na świecie widownię. W tych badaniach wskazuje się na promowanie
sportowców, chociaż w każdych kolejnych igrzyskach startuje więcej kobiet. Igrzyska w Londynie były pierwszymi, w których każda reprezentacja miała w składzie
zarówno zawodniczki, jak i zawodników. Kobiety startowały również we wszystkich konkurencjach. Przewiduje się, iż w Rio de Janeiro zawodniczki będą stanowiły 45% startujących na igrzyskach (International Olympic Committe, 2016).
Z analiz Andrew Billingsa w amerykańskiej stacji NBC transmitującej Igrzyska
w Vancouver mężczyźni otrzymali trzy piąte czasu antenowego po wykluczeniu
konkurencji, w których kobiety startowały razem z mężczyznami (na przykład
pary w łyżwiarstwie figurowym) (Angelini, MacArthur, Billlings, 2012), w Turynie około 60% (Billings, et al., 2008), a w Salt Lake City około 65% badanego czasu
antenowego (Billings, Eastman, 2003). Natomiast podczas letnich Igrzysk Olimpijskich (w latach 1996, 2000, 2004) różnice w czasie antenowym poświęconym na
sport kobiet i sport mężczyzn są jedynie kilkuprocentowe (4–5%). Różnicę między
igrzyskami zimowymi z lat 1998, 2002, 2006 a igrzyskami letnimi Billings tłumaczy większą liczbą dyscyplin, w których kobiety konkurują podczas igrzysk letnich
(Billings, 2008b: 112–118).
Kolejnym wytłumaczeniem faktu częstszych przekazów na temat sportu kobiet podczas igrzysk niż w pozostałej części sezonu jest kwestia reprezentowania
danego kraju, a nie dowartościowania kobiecości w sporcie (Wensing, Bruce, 2003;
Hedenborg, 2013). Badania czasu pomiędzy igrzyskami wskazują już na znaczne niedoreprezentowanie sportu kobiet. Z badań longitudinalnych Cheryl Cooky,
Michaela Messnera i Michel Musto (2015) wynika, iż przekazy na temat kobiecego
sportu w amerykańskich stacjach telewizyjnych w 2009 roku zmalały do 1,6%, co
jest najniższym poziomem od dwudziestu pięciu lat, a w 2014 roku utrzymywały
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się na poziomie 3,2%. Inne badania przekazów telewizyjnych potwierdzają uzyskane przez badaczy wyniki (Martin et al., 2016; Turner, 2013; Billings, Young, 2015).
Badania mediów drukowanych podczas igrzysk olimpijskich początkowo również wskazywały na niedoreprezentowanie przekazów na temat sportu kobiet. Coraz częściej jednak wyniki przedstawiają proporcjonalny przekaz na temat sportu
kobiet i sportu mężczyzn. Zarówno badania sprawdzające przekaz medialny w Kanadzie i Wielkiej Brytanii (Vincent et al., 2002), jak i pięciu europejskich krajach
nie odnotowały istotnych statystycznie różnic (Capranica et al., 2005). Co ciekawe, O’Neill i Mulready pokazali, iż po igrzyskach przekaz dotyczący sportu kobiet
wraca do liczby sprzed igrzysk (O’Neill, Mulready, 2014). Pomiędzy igrzyskami
również w mediach drukowanych stwierdzono znaczne niedoreprezentowanie informacji o sporcie kobiet (Godoy-Presland, 2014; Harris, Clayton, 2002; Crolley,
Teso, 2007; Bishop, 2003). Od lat nieproporcjonalna liczba przekazów o sporcie
kobiet pozwala badaczom podtrzymywać podstawioną pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku tezę o symbolicznej anihilacji kobiet w mediach (Tuchman,
1979; Kane, 2013; Fink, 2015).
W Polsce jak dotąd przeprowadzono dwa badania dotyczące przekazów sportowych w mediach drukowanych. Honorata Jakubowska w polskiej części projektu
badawczego The International Sports Press Survey 2011 (kwiecień–lipiec) przeanalizowała 815 artykułów z polskich gazet: Gazety Wyborczej, Głosu Wielkopolskiego
oraz Gazety Codziennej: Fakt (Jakubowska, 2015). Ponad 85% publikowanych informacji dotyczyło sportu mężczyzn, w tym 60% wiadomości poświęconych było sportom drużynowym. W przypadku kobiet proporcje były odwrotne: 73% przekazów
odnośnie sportu kobiet dotyczyło dyscyplin indywidualnych. Badanie wiadomości
z Gazety Wyborczej z lat 2010–2013 Dziubińskiego i współautorek pokazało znaczną
przewagę informacji o sporcie mężczyzn (Dziubiński et al., 2019). Z przeanalizowanych 2997 artykułów jedynie 12% dotyczyło sportu kobiet, a 84% sportu mężczyzn.
Opisywane badanie jest również zgodne z wynikami badań Jakubowskiej odnośnie
opisywania w mediach określonych dyscyplin w sporcie kobiet i mężczyzn. Informacje o sporcie kobiet dotyczyły w 88% dyscyplin indywidualnych, a informacje
o sporcie mężczyzn w 72% dotyczyły dyscyplin drużynowych.

Przegląd literatury dotyczącej analiz jakościowych
medialnych przekazów na temat sportu
Toni Bruce, podsumowując lata badań nad przekazami medialnymi, wskazała powtarzające się „zasady” czy schematy dotyczące sposobu portretowania zawodni-
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czek (Bruce, 2013). Sport kobiet jest „produkowany” w gorszy sposób, angażuje
mniej środków finansowych i technicznych, co powoduje, że przekaz jest znacznie
mniej ciekawy niż ten dotyczący sportu mężczyzn (Greer et al., 2009). Mała liczba
dziennikarek pracujących w działach sportowych również wzmacnia przekonanie,
iż sport to męska domena (Miloch, Pedersen, Smucker, Whisenant, 2005). Chociażby badanie The International Sports Press Survey w części poświęconej Polsce
wskazuje, iż dziennikarki sportowe stanowią 8% wszystkich dziennikarzy (Jakubowska, 2015). Badania Edwarda Kiana i Marie Hardin wskazywały, że płeć dziennikarza może mieć wpływ na sposób portretowania sportu kobiet (Kian, Hardin,
2009). Mężczyźni częściej wzmacniali stereotypy płciowe, opisując zawodniczki.
Rzadziej również niż kobiety opisywali sport kobiet. Inne badania wskazują, iż
zatrudnienie większej liczby dziennikarek nie uczyni dużej różnicy. Niekoniecznie
musi mieć to związek z faktem niechęci dziennikarek wobec sportu kobiet, ale
ich obawą przed oskarżeniami o „faworyzowaniem” zawodniczek oraz niechęcią
wydawców do przedstawiania sportu kobiet (Hardin, Shain, 2005; Kian, 2007). Jak
bowiem zwróciły uwagę Marie Hardin i Stacie Shain, w pracy zawodowej dziennikarki sportowe muszą cały czas negocjować między kobiecością a utrwaloną
kulturowo postawą profesjonalnego dziennikarza. Aby być uważane za profesjonalistki, często muszą „odciąć się” od swojej tożsamości płciowej (Hardin, Shain, 2006; Schoch, Ohl, 2011). Badanie Bridget Gee i Sarah Leberman pokazało,
iż tekst o sporcie kobiet musi sprostać wyższym kryteriom, aby zostać zaaprobowanym do druku (Gee, Leberman, 2011). Praktyki dziennikarskie charakteryzuje
również przywiązanie do opisywania dyscyplin „odpowiedniej” dla każdej z płci
(sex-typing) (Cronk, Theberge, 1994). Informacje odnośnie sportu kobiet dotyczą
dyscyplin indywidualnych i niekontaktowych, natomiast te o sporcie mężczyzn
dyscyplin kontaktowych i sportów zespołowych.
Toni Bruce wskazuje również na sposób nazywania zawodów sportowych. Zawody mężczyzn nazwane są po prostu „mistrzostwami świata”, natomiast zawody
kobiet to „mistrzostwa świata kobiet”. W ten sposób wskazuje się, które wydarzenia są pierwowzorem i tym, co standardowe w sporcie (Crolley, Teso, 2007; Bruce,
2013). Pisząc o zawodniczkach, normą jest odnoszenie się do ich pozasportowego
życia, do ról matki, żony czy partnerki (Daddario, 1994). Zawodniczki porównuje
się również do męskich „odpowiedników”. Wzmacnia to męską „wielkość” i przekonanie, iż to, co męskie, w sporcie jest normą. W mediach niezmiennie chętniej opisuje się zawodniczki w heteroseksualnych związkach. Jak wskazuje Bruce,
połączona z przymusową heteroseksualnością jest praktyka kładzenia nacisku na
portretowanie zawodniczek reprezentujących tradycyjny ideał kobiecości (smukła
sylwetka, biały kolor skóry, emocjonalność, zależność od innych) (Fink, Kensicki,
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2002). „Zasada” ta łączy się również z seksualizacją zawodniczek. Media często
przedstawiają zawodniczki jako obiekty seksualne, a nie przez pryzmat ich sportowych umiejętności (Bissel, Duke, 2007).
Bruce dostrzega także nowe tendencje w opisywaniu zawodniczek. Fotografie
prasowe coraz częściej portretują je w akcji, podczas rywalizacji w sporcie, a nie
w kontekście pozasportowym. „Przebijają” się również opisy zawodniczek jako
wzorowych obywatelek godnych uznania czy wzorów do naśladowania. Jednak
zdarza się, iż takie opisy dotyczą jedynie rodaczek, a zawodniczki innej narodowości opisuje się za pomocą „starych zasad” (Bruce, 2013).

Przekazy medialne w nowych mediach
Nieporównywalnie mniej jest badań dotyczących przekazów medialnych w nowych
mediach. Wielu badaczy sugerowało, iż Internet, który nie dzielił przestrzennych
ograniczeń z mediami drukowanymi i telewizją, będzie pozwalał na sprawiedliwszy
przekaz odnośnie sportu kobiet. Będąc nowym medium, mógłby wprowadzić zmiany do utartego schematu raportowania (bądź brak tegoż) i postrzegania rywalizacji
kobiet. Również dyskusja na temat „płci” Internetu i dzielonych przez część badaczy
i badaczek przekonań, iż Internet tworzy i podtrzymuje sprzyjające kobietom środowisko (van Zoonen, 2003) sprawiła, iż w tym medium zaczęto widzieć możliwość
zmiany schematu w relacjonowaniu sportu w mediach. Odmiennego zdania jest
Wendy Griswold (2013: 206). Według badaczki interakcje w Internecie nie muszą
prowadzić do zmiany stereotypów płci użytkowników nawet pomimo dostępu do
różnorodnych doświadczeń i sposobów życia ludzi z całego świata. Komunikowanie w nowych mediach może również pogłębiać tradycyjne przekonania poprzez
udostępnienie kolejnego miejsca, w którym można je upowszechniać (blogi, czaty
itp.) Griswold konkluduje, że z obecnych badań wiemy raczej, że Internet pozwala
ludziom sądzić i robić to, co dotąd sądzili i robili, tylko z większą skutecznością.
Ponadto zwrócono uwagę, iż nowe media zmieniają sposób zbierania informacji,
ich edycji oraz dostępu do nich przez konsumentów. Dodatkowo z nowych mediów
najczęściej korzystają osoby młode, co mogłoby się wiązać z ich większą otwartością
na treści w tradycyjnych mediach pomijane (Real, 2006).
Wyniki badań odnośnie przekazów sportowych w nowych mediach nie są tak
spójne, jak przedstawione powyżej badania dotyczące mediów tradycyjnych. Część
analiz wskazuje, iż przekazy w Internecie przedstawiają zawodniczki i zawodników
w odmienny sposób niż media drukowane i telewizja, dlatego nie można utrzymać
tezy, iż przekaz na temat sportu podtrzymuje męską supremację. Kian i współpra-
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cownicy, badając zawartość stron ESPN.com oraz SportsLine.com podczas turniejów koszykarskich, nie znaleźli różnic w opisywaniu zawodników i zawodniczek
typowych dla przekazów w tradycyjnych mediach (Kian et al., 2009). Więcej opisów wyglądu fizycznego czy ubioru oraz pozasportowych ról życiowych dotyczyło
mężczyzn. Badacze stwierdzili natomiast, iż „przytłaczająca większość” zawartości
stron relacjonowała zawody mężczyzn. Eagleman wraz ze współpracownikami
badała zawartość stron internetowych w sześciu krajach podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie pod kątem ewentualnych stronniczych przekazów odnośnie
płci i nacji (Eagelman et al., 2014). Również te badania wspierają tezę o bardziej
równościowym charakterze relacjonowania sportu w Internecie. Autorzy znaleźli
jedynie kilka różnic pomiędzy przekazami dotyczącymi kobiet i mężczyzn. Lauren Burch i współpracownicy przeprowadzili analizę stron internetowych podczas
Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku. Nie stwierdzili istotnych statystycznie różnic
w ilości miejsca poświęconego na sport kobiet i sport mężczyzn proporcjonalnie
do liczby startujących zawodniczek i zawodników (Burch et al., 2012).
Dianne Jones analizowała stronę internetową australijskiego nadawcy ABC
News podczas kolejnych igrzysk olimpijskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jej
badania pokazały, iż różnice w opisie sportu kobiet i mężczyzn wciąż występują.
Do opisu sportu kobiet używano częściej infantylizującego języka i stereotypów
płci oraz przedstawiano zawodniczki jako „pasywne przedmioty”, a nie „aktywnych sportowców” (Jones, 2010, 2004, 2006). Rzadko opisywano zawodniczki
w dyscyplinach drużynowych (utożsamianych z „męskimi”) (Jones, 2006), natomiast liczba przekazów poświęconych sportowi kobiet była większa niż w mediach
tradycyjnych, przedstawiano również więcej dyscyplin (Jones, 2004; 2006).
Jones przebadała również zawartość stron internetowych ABC (Australia), BBC
(Wielka Brytania), CBC (Stany Zjednoczone) i TVNZ (Nowa Zelandia) podczas
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Wykryła istotnie statystycznie więcej
informacji, fotografii oraz głównych tematów odnośnie sportu mężczyzn niż sportu
kobiet. Nie tylko głównym tematem igrzysk były historie dotyczące zawodników;
zawodniczki były przedstawiane zgodnie ze stereotypowym podejściem jako słabe
fizycznie, emocjonalne oraz zależne od pomocy innych (Jones, 2013).

Cel badań
W związku z brakiem w polskiej literaturze przedmiotu badań na temat sportowych przekazów w nowych mediach celem badań było sprawdzenie, czy liczba
przekazów medialnych w wybranych dyscyplinach w sporcie kobiet w nowych
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mediach podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro jest porównywalna z liczbą przekazów o sporcie mężczyzn.
Celem szczegółowym było zbadanie, czy w nowych mediach utrzymywana
jest tendencja do opisywania sportu kobiet głównie w dyscyplinach uważanych
za kobiece (female appropriate), a sportu mężczyzn w dyscyplinach uważanych za
męskie (male appropriate).
Dotychczasowe wyniki badań mediów tradycyjnych wskazują bowiem, iż sport
kobiet relacjonuje się głównie w dyscyplinach, które podtrzymują tradycyjnie rozumianą kobiecość (Jakubowska, 2014: 459–470; Koivula, 2001). W badaniu analizowano materiały dotyczące gimnastyki sportowej i artystycznej, uważanej za dyscyplinę „kobiecą”, pływania, uważanego za dyscyplinę „neutralną” pod względem płci
sportowców, oraz podnoszenia ciężarów jako dyscypliny uważanej za „męską”. Klasyfikując dyscypliny w ten sposób, skorzystano z badań Nathalie Koivuli (2001) oraz
Honoraty Jakubowskiej (2014: 463–470). W badaniu Koivuli respondenci wskazali
na precyzję, estetykę i kobiecość jako najważniejsze cech dyscyplin „kobiecych”.
Natomiast za dyscypliny męskie uważa się przede wszystkim dyscypliny wymagające brutalności, kontaktowości, siły i agresji (sporty drużynowe oraz sztuki walki).
Honorata Jakubowska wymienia cztery zasadnicze wskaźniki świadczące o tym, że
dany sport uchodzi za „męski”: kontaktowość, wskaźniki motoryczne (siła, wytrzymałość i szybkość), skłonność do ryzyka i niebezpiecznych zachowań (sporty motorowe, sporty ekstremalne) oraz tworzenie homospołeczności (podtrzymywanie
męskich więzi). Dotychczasowe badania pokazują, iż w mediach większość miejsca
lub czasu antenowego zajmują właśnie dyscypliny uważane za „męskie”. Podział na
sporty kobiece i męskie uzupełniają tak zwane dyscypliny neutralne (na przykład
badminton, pływanie, tenis, żeglarstwo, siatkówka), postrzegane jako nadające się
dla każdej z płci. Respondenci w badaniu Koivuli stwierdzili, iż najważniejsze cechy
wpływające na fakt, że sport jest postrzegany za „neutralny”, to: precyzja, szybkość,
fair play/wysoki poziom moralności.
Jakubowska za pomocą wywiadów fokusowych zbadała w Polsce, jak bardzo
utrwalony jest podział na dyscypliny „męskie” i „kobiece”. Wszyscy respondenci
wymienili gimnastykę jako sport kobiecy, podobnie jak pływanie synchroniczne.
Za sport męski badani jednogłośnie uznali również podnoszenie ciężarów (Jakubowska, 2014: 459–469).
Drugim celem szczegółowym było zbadanie różnic w badanym materiale ze
względu na płeć opisywanych sportowców. Kolejnym celem szczegółowym było
sprawdzenie, czyjego autorstwa były analizowane przekazy. Natomiast ostatnim –
sprawdzenie, czy badany materiał odnosił się do Polaków, czy sportowców spoza
granic kraju.
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Metoda i próba badawcza
W badaniu wykorzystano metodę analizy treści. Pozwala ona badać różnego rodzaju dane służące do komunikacji: słowne, obrazkowe i symboliczne. Analiza
treści jest powszechnie wykorzystywaną metodą w porównywaniu treści medialnych odnoszących się do sportu kobiet i mężczyzn (Cooky, 2015; Jakubowska,
2015). Zaliczana jest do metod niereaktywnych, czyli takich, w wyniku stosowania których nie wpływa się na otaczającą rzeczywistość społeczną. Badania
niereaktywne pomagają uniknąć również typowych błędów badaczy korzystających z metod reaktywnych, czyli narzucania własnej woli osobom badanym,
a więc wypaczania wyników badań (Babbie, 2009: 358–375). Analiza treści jest
także metodą, z której korzysta się najczęściej, chcąc odpowiedzieć na pytania
dotyczące przekazów: „kto mówi, co, do kogo, dlaczego, jak i z jakim skutkiem”
(Babbie, 2009: 358).
Materiał badany stanowiły artykuły zamieszczone na stronach internetowych
w dniach 5–21 sierpnia 2016 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Zdecydowano się na przeanalizowanie przekazów medialnych z igrzysk olimpijskich, ponieważ jest to największa sportowa impreza świata, trafiająca poprzez
media do większości ludzi (Billings, 2008b: 5–6). Ze względu na liczbę śledzących
to wydarzenie fanów można również stwierdzić, iż igrzyska mają znaczy wpływ na
kształtowanie opinii na temat sportowców. Są one również szansą dla zawodniczek
na przedstawienie swoich umiejętności, podczas igrzysk bowiem zainteresowanie
sportem kobiet jest większe niż standardowo (Billings, 2008b: 107). Igrzyska olimpijskie cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. Są transmitowane przez
publiczną telewizję przez większą część dnia. Ostatnie igrzyska w Rio de Janeiro
transmitowane były w trzech programach publicznej telewizji (program I i II oraz
TVP Sport oraz streamingu dwunastu specjalnych kanałów z relacjami sportowymi). Jakiś fragment igrzysk obejrzało 28 mln Polaków, czyli 80% osób mających
dostęp do odbiornika telewizyjnego (Businnes Insider, 2016). Biorąc pod uwagę,
iż 65% Polaków regularnie korzysta z Internetu, nie ma powodu, aby przypuszczać, iż przekazy sportowe w Internecie nie cieszyły się również zainteresowaniem
(CBOS, 2016).
Za jednostkę analizy uznano artykuł zamieszczony na sportowych stronach
internetowych wybranych do analizy. Analizie zostało poddanych: 106 artykułów z gimnastyki, 408 artykułów z pływania, 105 artykuły z podnoszenia ciężarów (tabela 1). Przeanalizowane zostały artykuły z pięciu najpopularniejszych
internetowych serwisów informacyjnych dotyczących sportu na podstawie ana-
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lizy Megapanel PBI/Gemius za grudzień 20153, tj.: eurosport.onet.pl; sport.tvp.pl;
sportowefakty.wp.pl; sport.interia.pl; sport.pl.
Z analizy wyłączone zostały materiały zawierające jedynie materiały wizualne
(wideo i zdjęcia), pominięto również materiały nieodnoszące się bezpośrednio do
wydarzeń podczas igrzysk w Rio de Janeiro (w tabeli nazwane artykułami neutralnymi), a podnoszące treści okołosportowe (prawo w sporcie, wywiady z lekarzami,
działaczami itp.). Wyłączonych zostało łącznie 168 artykułów. Publikacje te dotyczyły w głównej mierze wykrycia środków niedozwolonych w próbkach do testów
antydopingowych braci Zielińskich oraz Krzysztofa Szramiaka i wywiadów oraz wypowiedzi związanych z tą sprawą. Nie brano także pod uwagę wypowiedzi działaczy
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów oraz Polskiego Związku Pływackiego.
Tabela 1. Liczba artykułów dotyczących danej dyscypliny sportowej na danej stronie internetowej
Strony internetowe
www.eurosport.onet.pl

Gimnastyka

Pływanie

Podnoszenie ciężarów

22

98

22

www.sport.tvp.pl

21

71

18

www.sportowefakty.wp.pl

36

91

34

www.sport.interia.pl

16

73

18

www.sport.pl

11

75

13

106

408

105
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Do analizowania materiałów stworzono arkusz kodowania. W części ilościowej zbierano informacje na temat: płci sportowców, opisywanej dyscypliny, długości artykułów (badając liczbę słów), płci dziennikarza piszącego dany artykuł
(o ile artykuł był podpisany). W części jakościowej wyznaczono cztery kategorie
kodowania, stworzone na podstawie najczęściej opisywanych w literaturze przedmiotu różnic między portretowaniem sportu kobiet i mężczyzn. Pierwsza kategoria kodowania dotyczyła opisów wyglądu fizycznego i seksualności sportowców
(akcentowanie urody lub stroju). Druga odnosiła się do ról pozasportowych (matki, żony, dziewczyny, córki). Kolejna dotyczyła sarkastycznego czy infantylizującego języka stosowanego przy opisie sportu kobiet, a ostatnia – do stereotypowego
sposobu odnoszenia się do zwycięstw bądź porażek (podkreślanie słabych występów, roli trenerów, zależności zawodników od innych osób, sposób tłumaczenia
porażek itp.).
3

http://media2.pl/badania/131499-Megapanel-grudzien-2015-kategorie-tematyczne/17.html
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Wyniki badań – analiza ilościowa
Przeanalizowano 106 artykułów dotyczących gimnastyki, czyli dyscypliny uważanej za „kobiecą”. 58 artykułów (55%) dotyczyła kobiet, zaś 47 artykułów (44%)
odnosiło się do mężczyzn (tabela 2).
Tabela 2. Liczba artykułów dotyczących gimnastyki z podziałem na płeć
Strony internetowe

Sport kobiet

Sport mężczyzn

eurosport.onet.pl

11

11

0

sport.tvp.pl

11

10

0

sportowefakty.wp.pl

20

15

1

sport.interia.pl

10

6

0

sport.pl
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Neutralne

6

5

0

58

47

1
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Płeć autora tekstu udało się ustalić w 36 z 106 tekstów. W pozostałych przypadkach autor nie został podany lub autorstwo przypisywane było całej redakcji
sportowej. Wśród omawianych 36 tekstów 15 z nich (42%) napisanych zostało
przez kobiety, zaś pozostałe 21 przez mężczyzn.
Należy również wspomnieć o znamiennie dużej liczbie artykułów nawiązujących treścią do sportowców obcokrajowców. Publikacji takich było 99 w stosunku do 7 odnoszących się do gimnastyków z Polski. Takie proporcje są zasadniczo
odmienne od przedstawianej dotąd tendencji do opisywania szczególnie podczas
igrzysk olimpijskich głównie swoich rodaków.
Z przeanalizowanych 408 artykułów dotyczących pływania 62% dotyczyło mężczyzn, a 35% odnosiło się do kobiet (tabela 3). Za treści neutralne pod względem płci
sportowców uznano 11 przekazów, stanowiących 3% wszystkich artykułów.
Tabela 3. Liczba artykułów dotyczących pływania z podziałem na płeć
Strony internetowe

Sport kobiet

Sport mężczyzn

eurosport.onet.pl

35

63

0

sport.tvp.pl

25

44

2

sportowefakty.wp.pl

33

55

3

sport.interia.pl

25

46

2

sport.pl
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Neutralne

26

45

4

144

253

11

215

Sport w nowych mediach. Przekazy medialne w wybranych dyscyplinach

Znaczna część artykułów dotyczących pływania w pięciu analizowanych portalach sportowych była niepodpisana (141) bądź jako autora wskazano całą redakcję (149 pozycji). Z pozostałego materiału dziennikarze napisali 87 artykułów
(21%), zaś kobiety 31 (8%). 119 artykułów dotyczyło występów Polaków podczas
Igrzysk Olimpijskich w Rio, a 289 obcokrajowców.
105 artykułów dotyczyło podnoszenia ciężarów, czyli sportu zakwalifikowanego jako „męski” (tabela 4). Większa część artykułów – 66 (63%) – dotyczyła
mężczyzn. Spośród pozostałych publikacji 37 (35%) w swojej treści nawiązywała
do rywalizacji kobiet, zaś 2 (2%), to artykułu neutralne.
Tabela 4. Artykuły dotyczące podnoszenia ciężarów z podziałem na płeć
Strony internetowe

Sport kobiet

Sport mężczyzn

Neutralne

eurosport.onet.pl

9

13

0

sport.tvp.pl

7

11

0

12

21

1

sport.interia.pl

5

13

0

sport.pl

4

8

1

37

66

2

sportowefakty.wp.pl
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Autorstwo artykułów poddanych analizie w 72 przypadkach zostało przypisane zespołowi redakcyjnemu lub autor tekstu nie został podany wcale. W ramach
pozostałych 33 publikacji 30 treści były dziełem dziennikarzy. Pozostałe 3 artykuły
zostały napisane przez dziennikarki.
Treści analizowanych artykułów w znamiennej większości – 89 publikacji (85%)
– dotyczyły obcokrajowców. Pozostałe 16 treści (15%) odnosiło się do rodaków.

Wyniki badań – analiza jakościowa
W analizowanym materiale tylko w jednym wypadku podkreślano urodę zawodniczki, a mianowicie węgierskiej pływaczki Zsuzsanny Jakabos. Opisywanie
wyglądu fizycznego Jokobos nie miało nic wspólnego z jej predyspozycjami do
uprawiania pływania. Tytuły doniesień prasowych również akcentowały wygląd
zawodniczki i mogły stanowić „zachętę” do przeczytania artykułów.
Każde pojawienie się ślicznej Węgierki na basenie olimpijskim wywołuje poruszenie na
trybunach obiektu w Rio de Janeiro.
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Zjawiskowa Jakabos od dawna cieszy się dużą popularnością na Bałkanach, gdzie często
pojawia się na okładkach kolorowych magazynów (10.08.2016 www.sportowefakty.wp.pl,
Nie zdobywa medali, ale zachwyca urodą. Piękna „Zsu” budzi męskie zmysły).

W pozostałym materiale omawianie cech fizycznych zawodników i zawodniczek nie nosiło znamion seksualizacji, ale wskazywało na ich szansę odniesienia
sukcesu w danej dyscyplinie sportu.
Eksperci przewidują, że młoda Amerykanka może zdominować tę dyscyplinę sportu na
następne lata. Ma bowiem coś, czego nie mają inne zawodniczki, oprócz oczywiście odpowiedniej budowy ciała – przy wzroście zaledwie 142 cm, waży 45 kilogramów, a składa
się z prawie samych mięśni. (14.08.2016 www.sportowefakty.wp.pl, Rio 2016: ucieleśnienie
American Dream. Simone Biles przełamuje bariery i rekordy)
Phelps ma rozpiętość ramion równą 2,04 metra, jego numer obuwia to 48,5. Idealne parametry dla pływaka. Chyba nie było jeszcze człowieka, który w tak oczywisty i elegancki
sposób potrafi poruszać się w wodzie. (8.08.2016, www.eurosport.onet.pl, Kompletny człowiek)

Należy jednak zwrócić uwagę na powtarzające się kilkakrotnie, szczególnie
w przypadku niekwestionowanych gwiazd Igrzysk w Rio Simone Biles i Katie
Ledecky, przedstawianie ich zdolności fizycznych w odniesieniu do możliwości
mężczyzn. Sprawia to wrażenie, iż wyznacznikiem ich wielkości jest bycie „jak
mężczyźni”. Taki sposób portretowania zawodniczek wzmacnia przekonanie, iż
wzorami sportowców są zawsze mężczyźni.
Ma dopiero 19 lat i zaledwie 145 centymetrów wzrostu, a już nie sposób uniknąć porównań
jej skromnej osoby do wielkiego, legendarnego Muhammada Alego. (15.08.2016, www.
sport.tvp.pl, Więcej niż sport: Biles jak Ali - symbol i nadzieja „czarnej” Ameryki)
Ma metr czterdzieści cztery, ale stoi ramię w ramię z Phelpsem i Boltem. (11.08.2016, www.
sport.pl, Igrzyska olimpijskie Rio 2016. Gimnastyka. Nadleciała Simone Biles).
Nauczył jej tego były trener Yuri Suguiyama, który uznał też, że Ledecky może nogami
młócić jak mężczyzna – potężnie i szybko. Dzięki temu w pełni można wykorzystać jej siłę
i furię. (13.08.2016, www.sport.pl, Rio 2016. Katie Ledecky poza konkurencją, wirtualnie
ściga się z mężczyznami)

W badanym materialne nie odnotowano relacjonowania życia pozasportowego zawodniczek ani zawodników. Nie poświęcono również miejsca na informowanie o relacjach rodzinnych sportowców. Ponadto nie znaleziono, poza jednym
przykładem, sposobów opisu marginalizujących czy wyśmiewających sportow-
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ców. Wyjątkiem było nazwanie mistrzyni olimpijskiej Penny Oleksiak „dzieckiem”
i „księżniczką”.
Dlatego w nauce pomagają jej starsze zawodniczki, pochodząca z Quebeku Sandrine Main
ville pomaga jej we francuskim, a studiująca psychologię Chantal van Landeghem w całej
reszcie. Dziecko prześcignęło opiekunki w niecały tydzień. Olimpijska pływalnia dostała
kolejną księżniczkę. (14.08.2016, www.sport.pl, Rio 2016. Nadchodzi nieporadna Penny
Oleksiak - gwiazdka całej Kanady).

W analizowanych artykułach nie znaleziono również stereotypowych tłumaczeń niepowodzeń sportowców (jak wcześniej wspomniana emocjonalność, brak
zaangażowania, słabość mentalna itp.). W materiałach podkreślano za to siłę zawodników i wyrażano dla nich uznanie. Szczególnie widoczne było to w artykułach dotyczących podnoszenia ciężarów, czyli dyscypliny uważanej za „męską”.
Jednak i w pływaniu doceniono klasę Katinki Hosszu, często powtarzając jej przydomek Iron Lady, jednoznacznie odsyłający czytelnika do wytrzymałości i siły zawodniczki.
Co za moc! Tak na igrzyskach walczyły najsilniejsze kobiety świata.
Najsilniejsze kobiety świata dźwigały ogromne ciężary (zwyciężczyni – 307 kg w dwuboju).
Kosztowało je to mnóstwo wysiłku. Wystarczy spojrzeć na ich twarze. (15.08.2016, www.
sportowefakty.wp.pl, Rio 2016: co za moc! Tak na igrzyskach walczyły najsilniejsze kobiety
świata)
Emocje w olimpijskim konkursie podnoszenia ciężarów w kategorii powyżej 105 kilogramów, gdzie rywalizują wielcy siłacze, rozpoczęła się już od zmagań w grupie B. (17.08.
2016, www.eurosport.onet.pl, Rio 2016: Łasza Tałachadze mistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów w kategorii powyżej 105 kilogramów)

Na wyniki analizy jakościowej mogła mieć wpływ długość artykułów (tabela 5). Większość materiałów była bardzo krótka. Nie dawało to możliwości do
tworzenia bogatych w szczegóły historii. Często relacjonowano jedynie przebieg
rywalizacji i sprawozdawano wyniki. Należy zwrócić również uwagę, iż o sporcie
kobiet napisano więcej artykułów średnich i długich tylko odnośnie gimnastyki.
Natomiast na temat pływania i podnoszenia ciężarów więcej artykułów średnich
i długich dotyczyło sportu mężczyzn. Jest to zgodne z opisaną w części teoretycznej tendencją do poświęcania większej ilości miejsca na opisy sportu kobiet
w dyscyplinach „kobiecych”, a sportu mężczyzn w dyscyplinach uważanych za
„męskie”.
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Tabela 5. Długość analizowanych artykułów
PŁYWANIE
Krótkie (≤200)

Średnie (200–550)

Długie (≥550)

Sport kobiet

100

34

10

Sport mężczyzn

139

101

13

GIMNASTYKA
Krótkie (≤200)

Średnie (200–550)

Długie (≥550)

Sport kobiet

42

12

4

Sport mężczyzn

40

6

1

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW
Krótkie (≤200)

Średnie (200–550)

Długie (≥550)

Sport kobiet

25

12

0

Sport mężczyzn

35

27

4
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Dyskusja
Wyniki ilościowej części badań wskazują, iż w analizowanych trzech dyscyplinach
wciąż więcej pisze się o sporcie mężczyzn (336 artykułów – 60,5% ) niż sporcie
kobiet (239 – 39,5%). Pomimo iż analizowany materiał dotyczył letnich igrzysk
olimpijskich, gdzie zarówno w prasie (Capranica et al., 2005) jak i telewizji (Angelini, MacArthur, Billlings, 2012; Billings et al., 2008; Billings, Eastman, 2003) nie
notowano różnic w ilości miejsca/czasu w przekazach sportowych poświęconych
każdej z płci, to odnośnie trzech analizowanych dyscyplin jest ona znaczna. Natomiast odsetek artykułów dotyczących sportu kobiet jest wyższy niż w niektórych
analizach dotyczących mediów tradycyjnych w czasie pomiędzy igrzyskami (Jakubowska, 2015; Dziubiński, et al. w recenzji; Godoy-Pressland, 2014; Cooky et
al., 2015; Harris, Clayton, 2002; Crolley, Teso, 2007). Należy jednak pamiętać, iż
w niniejszej pracy analizowano jedynie trzy dyscypliny.
Zwraca również uwagę, iż w dyscyplinie „kobiecej”, czyli gimnastyce, pisze się
więcej o sporcie kobiet niż o sporcie mężczyzn. Pozwala to podtrzymywać tezę
na temat tak zwanego sex-typing przekazów sportowych (Cronk, Theberge, 1994).
W pływaniu, a w szczególności w podnoszeniu ciężarów, więcej pisano już o sporcie mężczyzn (więcej było również dłuższych artykułów na temat zawodników).
Biorąc jednak pod uwagę, iż w mediach tradycyjnych prawie wcale nie poświęcano
miejsca na sport kobiet w dyscyplinach męskich (Jakubowska, 2015; Dziubiński
et al., 2019; Cooky et al., 2015), liczbę przekazów odnośnie startów zawodniczek
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w podnoszeniu ciężarów można uznać za pewien sygnał pozytywnych z punktu
widzenia sportu kobiet zmian. Szczególnie, iż w analizie jakościowej nie znaleziono materiałów dezawuujących wysiłki zawodniczek, a podczas ostatnich igrzysk
polska reprezentacja kobiet w podnoszeniu ciężarów znacznych sukcesów nie odniosła.
Jedynie w części można znaleźć odpowiedź na pytanie o płeć dziennikarzy piszących o wybranych dyscyplinach podczas igrzysk w Rio. Znacznie więcej podpisanych materiałów napisali dziennikarze, jednak duża liczba informacji niedająca
się jednoznacznie określić jako praca dziennikarza czy dziennikarki nie pozwala
sformułować jednoznacznych wniosków.
W przeciwieństwie do większości badań prowadzonych w czasie igrzysk w mediach tradycyjnych wyniki niniejszych badań wskazują na relacjonowanie zmagań
sportowców niezależnie od ich kraju pochodzenia. Tradycyjnie większą liczbę
przekazów odnośnie sportu kobiet niż w pozostałych częściach sezonu tłumaczono faktem, iż starty reprezentantów kraju traktowane są jako wyraz kondycji danego kraju (Bruce, Wensing, 2003). Andrew Billings w swoich badaniach dowiódł,
iż Amerykanie w stacji NBC byli portretowani częściej i w lepszym świetle niż
nie-Amerykanie (Billings, 2008b: 99–105; Billings et al., 2008a). Również Hendenborg (2013), analizując szwedzki przekaz medialny podczas igrzysk w Londynie, stwierdziła, iż jest on raczej „nacjonalistyczny niż internacjonalistyczny”.
Niniejsze badanie, podobnie jak badanie Eagleman i współpracowników (2014)
dotyczące nowych mediów, nie wykazało tendencji do portretowania głównie rodaków bądź ich faworyzowania. Może być to związane z brakiem przestrzennych
ograniczeń dotyczących zamieszczenia określonej liczby przekazów.
Zaprezentowane wyniki badań dotyczących sposobu portretowania zawodniczek podczas Igrzysk w Rio nie potwierdzają wyników prezentowanych przez
Jones (2013, 2006, 2004). Nie stwierdzono bowiem, aby portretowano zawodniczki w sposób dewaluujący czy stosowano ironiczny komentarz. Nie opisywano ich
również w rolach pozasportowych, co było dotąd jedną z częstszych tendencji
(Bruce, 2013; Fink, 2015). Poza pojedynczymi przypadkami nie traktowano również zawodniczek jako obiektów seksualnych. Jedyną ze „starych zasad”, którą charakteryzowały się przekazy o sporcie kobiet, było porównywanie reprezentantek
do ich „męskich odpowiedników” (Bruce, 2013). Pomimo tych przypadków należy uznać „za krok naprzód” sposób prezentacji sportu kobiet. Szczególnie w podnoszeniu ciężarów docenienie wyników zawodniczek jest pozytywnym sygnałem
uprawomocnienia miejsca kobiet w sporcie. Zatem wyniki badań wspierają badanie Kian i współpracowników (2000), gdyż w badanym materiale nie znaleziono
specyficznego dla stereotypowych przekazów podkreślania różnicy płci.
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Badanie ma oczywiście swoje ograniczenia. Przede wszystkim należy do nich
zanalizowanie jedynie trzech dyscyplin sportu. W przyszłości należałoby przeprowadzić analizę wszystkich przekazów sportowych publikowanych w wybranych
portalach podczas Igrzysk Olimpijskich. Należałoby również sprawdzić przekaz
sportowy w nowych mediach w pozostałych częściach sezonu. Na tle tych ustaleń
łatwiej byłoby ocenić wygenerowane wyniki podczas Igrzysk w Rio. Brak większej
liczby polskich badań na temat przekazów sportowych w sposób znaczący utrudnia wyciąganie wniosków z wyników badań. Porównywanie danych z polskich
mediów z analizami treści z innych krajów w sposób oczywisty wikła się bowiem
w problemy natury metodologicznej.

Wnioski
Niniejsze badanie dotyczyło niezbadanego, jak dotąd, w polskiej praktyce badawczej, obszaru sportowych przekazów medialnych w nowych mediach. Przedstawione wyniki analizy treści wskazują zarówno na niedoreprezentowanie artykułów
o sporcie kobiet, jak i występowanie typowej dla sportowych przekazów medialnych tendencji do pisania o sporcie kobiet przede wszystkim w dyscyplinach uważanych za „kobiece”, natomiast o sporcie mężczyzn w dyscyplinach uważanych za
„męskie” i „neutralne”. Natomiast analiza jakościowa wykazała, iż właściwie nie
występowały uprzedzenia ze względu na płeć w opisie zawodniczek i zawodników.
Fakt ten oraz (porównywalnie z innymi wynikami badań) znaczna liczba przekazów o sporcie kobiet pozwala liczyć, iż nowe media mogą sprzyjać sportowi kobiet.
Jest to nie tylko istotne, biorąc pod uwagę zagadnienie promocji zdrowego trybu
życia i zachęcanie dziewcząt do uczestnictwa w kulturze fizycznej, ale również ze
względu na dążenie do równości płci w społeczeństwie i promowanie wizerunków
aktywnych fizycznie dziewcząt. Przedstawianie zawodniczek jako silnych, wytrzymałych i odnoszących sukcesy może przyczynić się do zrywania ze stereotypem
„słabej płci”. Rozpoznanie w mediach i uznanie, które się z tym wiąże mogłoby
doprowadzić do dekonstrukcji stereotypów płci.
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Problematyka edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w tym kraju
podejmowana była wielokrotnie przez pedagogów specjalnych (Bełza, 2015; Kasprzak, 2017, 2018, 2019a, 2019b; Sovák, 1986; Souralová, 2001; Ludíková, 2003;
Vašek, 2003; Proházková, 2005; Pipeková, 2006; Vítková, 2006). W swoim artykule
chciałbym poruszyć temat osób z niepełnosprawnością sprzężoną, które bez wątpienia stanowią bardzo zróżnicowaną grupę, przede wszystkim poprzez współwystępowanie różnych rodzajów i stopni niepełnosprawności. Nie jest to artykuł
przeglądowy, mający na celu podsumowanie dotychczasowego dorobku czeskiej
pedagogiki specjalnej w zakresie badań nad niepełnosprawnością sprzężoną, a jedynie szkic opisujący dotychczas przeprowadzone badania.
Niepełnosprawność sprzężona – na co wskazuje Barbara Marcinkowska –
może być analizowana z dwóch różnych perspektyw: pierwszej – szerokiej,
uwzględniającej koncepcje człowieka oraz założeń modelu wyjaśniania zjawiska niepełnosprawności, i drugiej – wąskiej, jako konceptualizacji niepełnosprawności opartej na teoretycznych założeniach charakterystycznych dla
danej dziedziny i dyscypliny naukowej (2016: 10). Lucie Proházková definiuje
niepełnosprawność sprzężoną jako zjawisko wieloobjawowe, wieloczynnikowe
oraz wieloprzyczynowe, które objawia się znaczącymi deficytami poznawczymi
w obszarze komunikacji oraz porozumiewania się (2005: 26–31). Natomiast Andrzej Twardowski podkreśla, że „niepełnosprawność sprzężona nie jest prostą
sumą składających się na nią upośledzeń, ale stanowi swoistą, odrębną i złożoną
całość” (2001: 131). Marzenna Zaorska wskazuje natomiast na nieadekwatny
sposób określania złożonych i poważnych stanów uszkodzenia/uszkodzeń organizmu ludzkiego (niepełnosprawność złożona, wielozakresowa, wieloraka,
sprzężona, a w niektórych przypadkach współobecna). Badaczka wskazuje tym
samym na konieczność odmiennego ujęcia podanych terminów, między innymi
przez przyjęcie za ich podstawę analizy ich znaczeń kryterium jakościowych i/
lub jakościowych ich charakterystyk (Zaorska 2014: 103). W tym kontekście autorka wyróżnia niepełnosprawność:
(1) złożoną, która ujmowana jest w kategoriach jakościowych i odnosić się
może zarówno do uszkodzeń/niepełnosprawności charakteryzujących się
obecnością jednej, jak i dwóch lub więcej wad organicznych;
(2) wielozakresową, ujmowaną w kategoriach ilościowych i sugerującą obecność konsekwencji uszkodzenia/uszkodzeń w co najmniej dwóch lub więcej zakresach funkcjonowania jednostki (między innymi w zakresie funkcjonowania fizycznego, psychicznego i/lub społecznego);
(3) wieloraką, łączącą zarówno charakterystyki ilościowe, jak i jakościowe istniejącego/istniejących uszkodzenia/uszkodzeń.
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Wskazuje nie tylko na powagę i złożoność konsekwencji uszkodzenia/uszkodzeń, ale także na ich obecność w wielu zakresach funkcjonowania jednostki nim/
nimi dotkniętej (Zaorska 2014: 103; 2012: 10). Marzenna Zaorska twierdzi, że
w kwestii terminologicznej określenie „niepełnosprawność sprzężona” sugeruje
obecność co najmniej dwóch (diady), trzech (triady) lub więcej uszkodzeń organizmu (tetrawad) (Zaorska 2012: 9). Czynniki etiologiczne powodujące niepełnosprawność sprzężoną są bardzo zróżnicowane. Połączone wady mogą wystąpić
w każdym okresie rozwoju osobniczego. Mogą mieć swoje źródło w czynnikach
dziedzicznych, a także wrodzonych. Dagmara Opatřilová wyróżnia następujące
wieloczynnikowe złożone uwarunkowania powodujące niepełnosprawność sprzężoną: zakażenia, zatrucia, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego (OUN), zaburzenia
chromosomalne, czynniki środowiskowe; uszkodzenia mechaniczne mózgu, dysfunkcje centralnego układu nerwowego jako efekt zaburzonego przebiegu ciąży,
porodu (Opatřilová, 2005: 12).

Kontekst niepełnosprawności sprzężonej
w Republice Czeskiej
Postkomunistyczne zmiany społeczne, jakie zaszły Republice Czeskiej po 1989
roku, nie były ograniczone jedynie do zwykłych przemian gospodarczych, czy
także zmian w ekonomii, technologii i edukacji. W ciągu ostatnich dwóch dekad
nastąpił gwałtowny rozwój nowych technologii, który budowany był na warunkach „informacyjnego wieku”, odnosił się przede wszystkim do postindustrialnej
fazy kapitalizmu. Pomysł gospodarki wolnorynkowej uzyskał powszechną aprobatę i stał się podstawą do budowania współczesnych państw demokratycznych.
Motto antykomunistycznej „aksamitnej rewolucji” w Czechosłowacji z 1989 roku
– „Powrót do Europy” – oznaczał powrót do wspólnoty europejskiej i budowanie
dostatniego społeczeństwa. W Republice Czeskiej przejście od komunizmu do demokracji uważane jest za sukces. System polityczny jest stabilny, standard życia
Czechów stale rośnie. Pomimo tych wszystkich sukcesów zapomina się o osobach
z niepełnosprawnościami – najbardziej pokrzywdzoną grupą transformacji ustrojowej po 1989 roku (Kasprzak, 2019b).
W Republice Czeskiej obowiązują następujące przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnością:
− zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách [ustawa nr 108/2006 Sb.
w sprawie usług socjalnych]: niepełnosprawność rozumie jako fizyczne, in-
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telektualne, słuchowe, wzrokowe lub mieszane ograniczenia, które powodują uzależnienie osoby z niepełnosprawnością od pomocy drugiej osoby;
− zákon č. 198/2009 Sb. o rouvné zacházem a právních prostředcích ochrany pied diskriminací (antydiskriminací zákon) [ustawa nr 198/2009 Dz.U.
w sprawie równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją ze zmianami]: niepełnosprawność oznacza fizyczne, sensoryczne, intelektualne lub
inne ograniczenie, które uniemożliwia tym osobom korzystania z prawa do
równego traktowania w obszarach zawartych dalej w ustawie. Wspomniane
ograniczenie musi być długotrwałe, trwać co najmniej rok;
− zákon č. 155/1995 Sb. důchodovém pojištění [ustawa nr 155/1995 Dz.U.
o ubezpieczeniu emerytalnym], która określa niepełnosprawność jako niekorzystny, długoterminowy stan zdrowia, mający negatywny wpływ na
zdrowie i życie.
W czeskiej analizie przedmiotu podkreśla się pewne niespójności wynikające
ze stosowania terminu „niepełnosprawność”. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma jednej
definicji niepełnosprawności w tym kraju, nastąpiła natomiast wyraźna zmiana
paradygmatu, w którym definicja osoby z niepełnosprawnością nie uwzględnia
ich słabości, natomiast akcentuje ich potencjał, wsparcie i udzielaną im pomoc.
Aby nazwać stan, w którym u danej osoby występuje połączenie dwóch lub więcej dowolnych rodzajów niepełnosprawności, w czeskiej literaturze przedmiotu
stosowanych jest kilka analogicznych terminów: niepełnosprawność wieloraka
(vícenásobné postižení), połączona niepełnosprawność (kombinované postižení).
Oba te terminy, traktowane przez specjalistów jako synonimy, zgodne są z najnowszymi trendami w pedagogice specjalnej. W Czechach niepełnosprawność
sprzężona (kombinowané postižení) oznacza pojawienie się kilku niepełnosprawności u danej osoby. Należy podkreślić, iż każda niepełnosprawność może
przybierać różne formy i stopień nasilenia. Według Miloša Sováka (1986: 231)
niepełnosprawność sprzężona oznacza pojawienie się u tej samej osoby kilku
wad, które współdziałają ze sobą i bezpośrednio wpływają na nieprawidłowości
w rozwoju psychospołecznym i psychosomatycznym. Marie Vitková (2006: 302)
niepełnosprawność sprzężoną rozumie jako całościowy kompleks ograniczeń osoby we wszystkich dziedzinach jej życia. Osoba ma zredukowane zdolności emocjonalne, poznawcze oraz komunikacyjne. Podkreśla, że nie jest możliwe przypisanie
jej tak zwanych „głównych objawów niepełnosprawności”.
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany [Rządowy Komitet ds. Osób Niepełnosprawnych] w opracowanym przez siebie Národním plánu vytváření rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 [Narodowym
Programie Stworzenia Równych Szans dla Osób z Niepełnosprawnością], opubli-
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kowanym w 2010 roku na lata 2010–2014, opisuje niepełnosprawność jako „długotrwały, niekorzystny stan zdrowia, który nie ulega znaczącej poprawie i wyeliminowaniu. To sytuacja, która w większości jest niezależna od woli człowieka”.
Republika Czeska w 2009 roku przyjęła konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością. Przyjmując ten dokument, kraj ten zobowiązany jest do realizacji wszystkich praw i wolności człowieka, przede wszystkim w oparciu o integrację tych osób w społeczeństwie. Liczba osób z niepełnosprawnością sprzężoną
stanowi w tym kraju niewielką część populacji i od dawna stale wzrasta. Ze względu na różnorodność niepełnosprawności sprzężonej nie można dokładnie ustalić
ich liczby. Należy zdać sobie sprawę, że niepełnosprawność sprzężona nie jest prostą sumą różnych niepełnosprawności. Jak podkreśla Libuše Ludíková (2005: 42),
problematyka połączonych niepełnosprawności to jedna z najbardziej skomplikowanych dziedzin w pedagogice specjalnej, która nie jest szczegółowo opisana.
Biuletyn Ministerstwa Edukacji nr 8/1997 określa:
iż o dziecku z niepełnosprawnością sprzężoną mówimy wtedy, gdy ma dwie lub więcej
niezależnych form niepełnosprawności, która każda będzie nieść za sobą konsekwencje
włączenia ich do szkoły specjalnej. (Věstník MŠMT ČR č. 8/1997)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Ministerstwo
Edukacji, Szkolnictwa i Sportu Republiki Czeskiej] niepełnosprawność sprzężoną
podzieliło na trzy podstawowe grupy:
1) niepełnosprawność intelektualna w tej grupie jest czynnikiem decydującym:
a) niepełnosprawność intelektualna + wady sensoryczne (zaburzenia integracji sensorycznej) – niepełnosprawność intelektualna + zaburzenia
mowy,
b) niepełnosprawność intelektualna + autyzm,
c) niepełnosprawność intelektualna + zaburzenia psychiczne;
2) dominującym czynnikiem jest niepełnosprawność ruchowa oraz zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia mowy, które łączą się ze sobą;
3) dominującym czynnikiem jest autyzm i jego podstawowe cechy: autyzm +
niepełnosprawność intelektualna:
a) autyzm + wady sensoryczne (zaburzenia integracji sensorycznej),
b) autyzm + niepełnosprawność ruchowa,
c) autyzm + zaburzenia mowy.
Natomiast Lili Monatová (1995: 59) prezentuje trochę odmienny podział osób
z niepełnosprawnością sprzężoną:
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1) pierwotna niepełnosprawność (choroby przewlekłe, niepełnosprawność
ruchowa, niepełnosprawność intelektualna);
2) połączenie niepełnosprawności intelektualnej oraz ruchowej z wadami słuchu, mowy i zaburzeniami psychicznymi;
3) najpoważniejsze niepełnosprawności:
a) niepełnosprawność ruchowa z wadami wzroku,
b) niepełnosprawność ruchowa z wadami słuchu,
c) jednoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu z zaburzeniami mowy,
d) mózgowe porażenie dziecięce z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną oraz zaburzeniami mowy.
Štefan Vašek (2003) dokonuje podziału osób z niepełnosprawnością sprzężoną
na trzy grupy objawów, które związane są z: (1) niepełnosprawnością intelektualną, (2) głuchoślepotą – jednoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu, (3) zaburzenia
zachowania w połączeniu z innymi niepełnosprawnościami. Aby znaleźć odpowiednie podejście i zrozumienie trudności wynikających z pojawienia się niepełnosprawności sprzężonej, należy przytoczyć cztery modele (koncepcje) opisane
przez De Jonga (Broeakaert, 1999: 410).
Tabela 1. Cztery modele (koncepcje) niepełnosprawności sprzężonej
MODEL SPISU
model sčítání (skládání)

Niepełnosprawność sprzężona występuje wówczas, gdy u danej
osoby występują dwie lub więcej wady, których ciężkość równa jest
sumie indywidualnych trudności, jaką niesie za sobą dana niepełnosprawność.

MODEL MNOŻENIA
model násobení

W tym modelu, również dwie lub więcej wady tworzy niepełnosprawność sprzężoną, jednakże ich ciężkość wzrasta znacznie szybciej aniżeli w poprzednim modelu.

MODEL KROKÓW
model schodu

W tym modelu centralne miejsce zajmuje specyfika funkcjonowania
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Przy planowaniu interwencji należy najpierw zdefiniować problemy danej osoby i na tej podstawie określić kolejne etapy „krok po kroku” w celu wyeliminowania lub złagodzenia stwierdzonych niepełnosprawności.

MODEL KRĘGU
model kruhu

W tym modelu dwie lub więcej wady wywierają wpływ na funkcjonowanie organizmu osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
a także między sobą.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Broekaert, 1999; Zikl, 2005

Opisane modele stają się warunkiem znalezienia odpowiedniego podejścia do
najbardziej zróżnicowanej grupy osób z niepełnosprawnością.
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Edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną
w Republice Czeskiej
Edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Republice Czeskiej realizowana jest w zależności od stopnia niepełnosprawności. W ostatnich dwóch dekadach
powstały liczne organizacje pozarządowe, społeczne, charytatywne, religijne oraz
stowarzyszenia obywatelskie organizujące pomoc w dostępie do edukacji osobom
z niepełnosprawnością sprzężoną. Biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach pedagogiki
specjalnej coraz częściej mamy do czynienia z tymi osobami, należy szukać odpowiednich możliwości edukacyjnych, które pozwolą osiągnąć możliwie najwyższy
stopień niezależności.
Edukacja osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną skoncentrowana
jest głównie w szkołach wieczorowych. Jak podkreśla Jarmila Pipeková (2006: 283),
„szkoły wieczorowe są bardzo ważne dla dalszego rozwoju osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną, przyczyniając się do pogłębienia kontaktów społecznych oraz odpowiedniego spędzania wolnego czasu przez te osoby”. Kształcenie
zawodowe dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Republice Czeskiej realizowane jest w publicznych i niepublicznych instytucjach. Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną mogą korzystać z edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej
w domu lub w specjalnych instytucjach opieki (np. placówki opieki społecznej).
Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi mają zagwarantowaną edukację
na podstawie takich dokumentów jak:
− Listina základních práv a svobod v čl. 33. Ústavy České republiky [Karta
Podstawowych Praw i Wolności] (prawo do edukacji zapisane jest w art. 33
Konstytucji Republiki Czeskiej) jest częścią porządku konstytucyjnego Republiki Czeskiej, oparta jest przede wszystkim na Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka z 1948 roku przyjętej przez rząd Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Artykuł 33 przewiduje, iż każdy obywatel ma prawo do
bezpłatnej edukacji, bezpłatnej nauki na uczelniach wyższych czy utworzenia szkół niepublicznych;
− Národní program rozvoje vzdělávání v ČR – „Bílá kniha” [Narodowy
Program Rozwoju Edukacji w Republice Czeskiej „Biała Księga”]: jest wynikiem analiz i ocen czeskiego systemu edukacyjnego po 1989 roku. Podkreśla, że priorytetem powinien być rozwój społeczno-gospodarczy Republiki Czeskiej, ponieważ „ma decydujący wpływ na kapitał ludzki”. Powstały
na podstawie uchwały czeskiego rządu nr 277 z dnia 7 kwietnia 1999 roku
Narodowy program stał się punktem wyjścia do budowy zasad edukacji
i systemu kształcenia w Republice Czeskiej. W odniesieniu do osób z nie-
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pełnosprawnością sprzężoną ma tworzyć i wspierać środowisko sprzyjające
integracji. Konieczne jest zapewnienie edukacji dla dzieci z bardzo ciężkimi
stopniami niepełnosprawności, które wcześniej zostały wyłączone z systemu edukacji;
− Zákon ze dne 19. března 2015, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyššim odborném [Ustawa z dnia
19 marca 2015 roku zmieniająca ustawę nr 561/2004 Dz.U. o nauczaniu
w przedszkolu, szkole podstawowej, szkołach zawodowych i innych] określa
wsparcie dla dzieci, młodzieży i studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, między innymi indywidualny program edukacyjny, korzystanie
z urządzeń wspomagających, specjalnych podręczników oraz pomocy dydaktycznych;
− Výhláška ze dne 2 června 2016 kterou se měni výhlaška č. 72/2005 Sb.
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zažizeních [Dekret z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniający zarządzenie
nr 72/2005 Sb. o udzielaniu w szkołach poradnictwa szkolnego] w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością określa, na kogo ukierunkowane jest
poradnictwo szkolne: między innymi na uczniów z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami wzroku lub słuchu, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością sprzężoną;
− Výhlaška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se specialnimí vzdělávacími
potřebamí a ráků nadáných [Dekret nr 27/2016 Sb. w sprawie kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów zdolnych] reguluje zasady kształcenia dzieci, uczniów i studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Określa środki wsparcia, indywidualny plan edukacyjny
dla ucznia, zapewnia pomoc asystenta nauczyciela, wprowadza możliwość
komunikowania się za pomocą Czeskiego Języka Migowego (zapewnia tłumacza oraz transkrypcję dla uczniów niesłyszących). Rozporządzenie wdraża
procedury związane z zapewnieniem wsparcia finansowego dla szkół.
Od czasu objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci niepełnosprawnych w Republice Czeskiej mówi się o „dzieciach, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Kategoria uczniów dotkniętych niepełnosprawnością sprzężoną w dyskursie edukacyjnym podzielona jest na trzy grupy (Zákon č. 561/2004 Sb., §16.):
pierwsza, dla której wspólną cechą jest niepełnosprawność intelektualna oraz dodatkowe niepełnosprawności (wady sensoryczne, mowy); druga składa się z osób,
u których występuje kombinacja uszkodzeń i wad sensorycznych (na przykład
dzieci głuchoniewidome); trzecią grupę stanowią uczniowie ze spektrum autyzmu
(cechami autystycznymi).
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Tabela 2. Najważniejsze zasady w edukacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną

ZASADA JASNOŚCI
Zásada názornosti

Odnosi się przede wszystkim do szkół specjalnych. Ważne
jest, aby zdać sobie sprawę, iż dzieci z niepełnosprawnością
sprzężoną mają poważne problemy z uogólnianiem pojęć.
Uczniowie zdobywają wiedzę poprzez pomoce dydaktyczne, dzięki którym poprzez wzrok, słuch, dotyk postrzegają
świat wokół siebie.

ZASADA
PROPORCJONALNOŚCI
Zásadou přiměřenosti

Polega na wyborze odpowiedniej metody, treści i struktur
nauczania, by były odpowiednie do wieku, umiejętności
i stopnia niepełnosprawności poszczególnych uczniów.

ZASADA ŚWIADOMOŚCI
I AKTYWNOŚCI UCZNIA
Zásada uvědomělosti
a aktivity žáků

Świadomość zdobywania nowej wiedzy jest ważne dla
przyszłych doświadczeń ucznia. Proces ten należy rozpocząć jak najwcześniej. Należy zapoznać ucznia z tym, co
czeka go w klasie, jakie zadania będzie musiał wykonać,
jak będzie mógł wykorzystać nową wiedzę oraz jak może
poszerzyć swoje zainteresowania.

ZASADA SPÓJNOŚCI
Zásada soustavnosti

Szczególnie ważna dla nauczycieli, którzy powinni wybrać
taki sposób nauczania, aby mogli ugruntować dotychczasową wiedzę i umiejętności społeczne.

ZASADA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA
Zásada individuálního přístupu

Pozwala na zmniejszenie liczny uczniów w klasach oraz
udział dwóch nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych.

ZASADA TRWAŁOŚCI
Zásada trvalosti

Odnosi się do umiejętności i nawyków, które osoby z niepełnosprawnością sprzężoną muszą stale ćwiczyć. Nauczyciel powinien stworzyć warunki, by uczeń mógł zastosować nabyte umiejętności w życiu społecznym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Valenta, Müller, 2013

Kwestia edukacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną od dość niedawna
swoje miejsce znajduje w nowoczesnych koncepcjach kształcenia specjalnego oraz
pedagogiki specjalnej. W Republice Czeskiej naukowe podejście do osób z niepełnosprawnością sprzężoną powstało pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku.
Podejmowano wówczas problematykę oceny, która (z wielu) niepełnosprawności
ma decydujący wpływ na zaburzone funkcjonowanie społeczne takiej osoby. Na
tej podstawie zostały opracowane konkretne procedury kształcenia osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Ówczesne wyniki badań teoretycznych i empirycznych dowiodły, że osoby mające dwie lub więcej niepełnosprawności nie mogą
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zostać uznane za sumę „zwykłych” niepełnosprawności, wobec której stosowana
jest określona kombinacja metod i podejść edukacyjnych. Rezultatem tych badań
był postulat mówiący o zupełnie nowym i unikalnym rodzaju niepełnosprawności, którą należy traktować kompleksowo oraz ze szczególną uwagą. Štefan Vašek,
(2003: 9) definiuje pedagogikę specjalną osób z niepełnosprawnością sprzężoną
jako dyscyplinę, która jest „względnie kompleksowym systemem wiedzy naukowej o edukacji (wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się) osób z niepełnosprawnością
sprzężoną, które z wielu powodów wykazują specjalne potrzeby edukacyjne. Ta
dziedzina nauki ma swoje teoretyczne, ale też praktyczne podłoże”.
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną jest gorącym tematem
w dyskusji. W porównaniu do poprzednich lat, kiedy występowały negatywne
przekonania do edukacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną, obecnie zauważamy procesy integracyjne w edukacji tych osób. Współcześnie w Republice Czeskiej dominuje tendencja skupiająca się przede wszystkim na samoopiece, komunikacji alternatywnej i realizacji ról społecznych. Akcentowane jest indywidualne
podejście, prowadzące do zindywidualizowanego nauczania, które musi obejmować zespół specjalistów różnych dziedzin (pedagogów specjalnych, psychologów,
lekarzy, pracowników socjalnych).

Podsumowanie
Co dziesiąty1 obywatel Republiki Czeskiej jest osobą niepełnosprawną. Duża
część tych osób mieszka w małych miastach czy wsiach, pozostając bez dostępu
do edukacji. Zagadnienie niepełnosprawności sprzężonej dla ogółu społeczeństwa czeskiego nadal w dużym stopniu jest nieznane. Wynika to przede wszystkim
z niskiej świadomości, wiele osób uważa niepełnosprawność sprzężoną za coś abstrakcyjnego. Kierunek i dynamika przemian w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną dostarcza cennych wskazówek dotyczących potrzeby systemowych zmian, przede wszystkim integracji tych osób z resztą społeczeństwa.
W świetle głównej idei przyświecającej tej pracy, przedstawiając zaobserwowane
zmiany w społeczeństwie czeskim, za korzystne uznam te, które budują środowisko sprzyjające tworzeniu otwartej edukacji dla tych osób. Za niekorzystne uznać
należy te czynniki, które ten proces hamują – mam tu na myśli przede wszystkim
uprzedzenia społeczeństwa czeskiego wobec osób „odmiennych”. Kierunki zmian
1
Całkowita liczba osób niepełnosprawnych w Republice Czeskiej wynosi 1 077 673. Wyniki na
podstawie badań: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení (2015).
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jakie zachodzą w Republice Czeskiej w podejściu do osób z niepełnosprawnością
sprzężoną są zgodne z duchem dokumentów międzynarodowych, odnoszących się
do praw osób niepełnosprawnych (między innymi Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych czy Deklaracji Praw Człowieka).
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passing through the complex process of puberty any more,
however, they do not always have a mature identity. They
find themselves in a period characterised by intense exploration. The article attempts to describe the specifics of this
stage, additionally presenting an overview of studies on the
mode of coping with issues of identification characterising
the early adulthood period.

* ORCID https://orcid.org/0000-0001-6748-8467.
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Wstęp
W literaturze często spotykamy się ze strukturą ujmującą życie człowieka w trzy fazy.
Z taką teorią spotykamy się choćby w pracy Anny Brzezińskiej, która za Erikiem
Eriksonem wspomina o etapie dzieciństwa, młodości oraz dorosłości (Brzezińska,
2003: 1–3). Czy nadal jednak ten powszechny podział można postrzegać jako wyczerpujący? Problematyczną w tej kwestii okazuje się grupa studentów, bowiem,
z jednej strony, biorąc za wyznacznik wiek, bez zastanowienia przypisujemy temu
gremium miano dorosłych. Jednakże, mając na uwadze fakt, iż etap dorosłości związany jest także z pewnymi specyficznymi cechami, a mówiąc dokładniej – z przypisanymi zadaniami, (według Piotra Olesia są to: założenie rodziny, podjęcie aktywności zawodowej, branie odpowiedzialności za siebie i innych oraz autonomia wobec
podejmowanych decyzji i wobec własnej emocjonalności – Oleś, 2011: 17–19), to
grupa, o której mówimy, w dużej mierze nie może być przypisana do fazy, jaką jest
dorosłość. Nie spełnia ona bowiem owych wymagań. Ponadto okazuje się, iż w dobie
ponowoczesności, w której przyszło nam egzystować, mamy do czynienia ze zjawiskiem odraczania wejścia w dorosłość. Okres studiowania wydłuża się niekiedy
i nawet do 35. roku życia (Wysocka, 2013: 69–96). Badacze wyodrębniają zatem kolejny etap rozwoju i umieszczają go między dojrzewaniem a dorosłością, nadając mu
nazwę „wschodzącej dorosłości”. Czym ona się charakteryzuje oraz z jakimi problemami natury tożsamościowej borykają się współczesne młode jednostki? – na te
i inne pytania odpowie niniejszy artykuł.

Faza pomiędzy adolescencją a dorosłością
Jak wspomniano już wcześniej, w psychologii na ogół spotykamy się z teorią, która dzieli ludzkie życie na trzy etapy: dzieciństwa, młodości oraz dorosłości. Idąc
dalej, tworząc bardziej szczegółowy schemat, Anna Brzezińska wskazuje na okresy
stanowiące składowe wyżej wymienionych etapów:
III. wiek niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny i szkolny = etap dzieciństwa;
III. dorastanie = etap młodości;
III. wczesna dorosłość, środkowa dorosłość, późna dorosłość = etap dorosłości.
Psycholożka asocjuje dzieciństwo z etapem życia wyznaczonym na wiek od
0 do 12 lat, dorastanie określa jako czas pomiędzy 10./12. a 18./20. rokiem życia,
natomiast dorosłość wytycza na okres od 18/20 lat aż do śmierci (Brzezińska, 2003:
1–3). Obierając ten kierunek myślenia, należałoby przypisać młodzież akademicką, będącą w wieku 19–26 lat, do etapu dorosłości. Czy jednak jest to adekwatne
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do realiów i specyfiki funkcjonowania człowieka w ponowoczesności, której jesteśmy świadkami?
Ewa Wysocka przedstawia nieco inną strukturę cyklu życia człowieka, proponując cztery główne jego etapy: dzieciństwo, młodość, dorosłość oraz starość.
Koniec okresu dorastania (młodości) równoznaczny jest, według autorki, z osiągnięciem dookreślonej (dojrzałej) tożsamości, niezależności, poczucia pełnej odpowiedzialności (nie tylko za siebie, ale też za innych) i odrzucenia wszelkiego
egocentryzmu (Wysocka, 2010: 49–53). P. Oleś zwraca uwagę na podobne kryteria
stanowiące o dorosłości, mówi o realizacji życiowych zadań (w tym założeniu rodziny, podjęciu aktywności zawodowej), braniu odpowiedzialności za siebie i innych oraz autonomii wobec podejmowania decyzji i wobec własnej emocjonalności (Oleś, 2011: 17–19). Dorosłość jest zatem postrzegana jako swoista dojrzałość.
Z kolei według Marii Czerepaniak-Walczak (Czerepaniak-Walczak, 2007: 1) predyktorem dla osiągniętej dojrzałości jest rozstrzygnięcie pewnych sprzecznych
wobec siebie napięć charakterystycznych dla adolescencji. Mowa tu o dylematach:
− entuzjastyczna partycypacja w zbiorowej egzystencji vs potrzeba samotności;
− posłuszeństwo autorytetom vs bunt przeciwko wzorcom;
− prospołeczność vs egoizm i egocentryzm;
− zaangażowanie vs bierność;
− optymizm i snucie marzeń vs pesymizm i brak poczucia sensowności;
− oczarowanie wobec postawionych sobie zadań vs poczucie beznadziejności;
− ekstaza vs otępienie1.
W ramach kryteriów dorosłości nie sposób nie wspomnieć o czynnikach, które obecnie uznaje się za najbardziej obiektywne wobec diagnozowania tegoż etapu
rozwoju. Psychologowie zajmujący się kwestią wchodzenia w dorosłość wyróżniają takie wskaźniki jak: wyprowadzenie się z rodzinnego domu i prowadzenie własnego gospodarstwa, zamknięcie procesu edukacji, zawarcie związku małżeńskiego
(stworzenie trwałego związku intymnego), posiadanie dzieci, a także podjęcie stałego zatrudnienia wiążącego się z pracą w pełnym wymiarze godzin (Brzezińska,
Piotrkowski, Kaczan, Rękosiewicz, 2011: 71).
W świetle badań Anny Brzezińskiej, Radosława Kaczana, Konrada Piotrowskiego oraz Małgorzaty Rękosiewicz można śmiało stwierdzić, że choć młodzież
akademicka mieści się w przedziale wiekowym wskazującym na wczesną dorosłość (koncepcja Erika Eriksona), to jednak, biorąc pod uwagę specyfikę czasów
Warto dodać, iż, jak pisze M. Czerepaniak-Walczak, coraz więcej młodych ludzi łączy naukę
z pracą zarobkową, co, w połączeniu z brakiem rozstrzygnięcia napięć prowadzących do osobliwego
przeciążenia, może zaburzyć proces dochodzenia do dojrzałości. Z badań M. Czerepaniak-Walczak
wynika, iż 24% uczącej się młodzieży (w wieku 19–25 lat) uczy się, równocześnie pracując.
1

240

Alicja Ławiak

współczesnych, nie wkroczyła jeszcze na tenże etap. Główną przyczyną odroczenia wejścia w dorosłość jest proces kształcenia, który niewątpliwie ulega ciągłemu
wydłużeniu.
Nowo wyodrębnioną fazę, której nadano miano „wyłaniającej się dorosłości”
(Brzezińska, Piotrkowski, Kaczan, Rękosiewicz, 2011: 71) lub „wschodzącej dorosłości” (Wysocka, 2013: 69–96) definiuje się jako czas rozpoczynający się około 18. roku życiu, trwający najczęściej do około 25./26. roku życia (Brzezińska,
Piotrkowski, Kaczan, Rękosiewicz, 2011: 71–71) (zgodnie z niektórymi źródłami
niekiedy nieco dłużej, czasem nawet do 35. roku życia (Wysocka, 2013: 69–96)),
znajdujący się pomiędzy adolescencją a dorosłością. „Zostawiając za sobą zależność charakterystyczną dla dzieciństwa i dorastania oraz nie podejmując jeszcze
trwale dorosłych ról społecznych i związanych z nimi zobowiązań, osoby w tej fazie przejściowej poświęcają czas na poznawanie możliwych kierunków aktywności
życiowej i dokonują intensywnej eksploracji, przede wszystkim w obszarze związków intymnych, pracy i ideologii” (Brzezińska, Piotrkowski, Kaczan, Rękosiewicz,
2011: 70–71).

Tożsamość u progu dorosłości
Odroczenie wejścia w dorosłość to nie tylko wydłużenie procesu kształcenia, lecz
również opóźnienia związane z procesem krystalizowania tożsamości. Młodzież
akademicka, nie dość, że nie podejmuje ról społecznych typowych dla okresu dorosłości2, to w dużej mierze nie czuje się dorosła (Rękosiewicz, 2016: 314).
Proces formowania się tożsamości (zgodnie z koncepcją Jamesa Marcii) zachodzi w dwóch etapach – eksploracji oraz zobowiązania, które jak dotąd przypisywano do charakterystyk okresu dorastania. Eksploracja polega głównie na odkrywaniu siebie pośród rozmaitych aktywności, zaś zobowiązanie – na podjęciu
decyzji o działaniach istotnych dla jednostki. Zatem człowiek odnajduje siebie po
przejściu fazy testów – którymi sam poddaje własną osobę. W najbardziej pożądanym przypadku, zyskując odpowiedź na pytanie „Kim jestem?”, wkracza w okres
dorosłości (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2016: 266). Wniosek ten inspiruje do
przemyśleń, szczególnie w obliczu badań i twierdzeń Anny Brzezińskiej, Radosła2
Jak przedstawia w swojej pracy Hanna Liberska (2003), do zadań wczesnej dorosłości (przypadającej według badaczki na wiek 23–34 lata) należą: wybór życiowego partnera/partnerki oraz uczenie się z nim/nią wspólnego życia, podjęcie ról rodzinnych powiązane z posiadaniem potomstwa,
wychowywanie tegoż potomstwa, prowadzenie gospodarstwa domowego, podjęcie kariery zawodowej oraz obowiązku obywatelskiego, jak również znalezienie grupy towarzyskiej.
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wa Kaczana, Konrada Piotrowskiego oraz Małgorzaty Rękosiewicz. Otóż okazuje
się, iż eksploracja (przewidziana we wcześniejszych badaniach na wiek od 11/12
do 14/15 lat) przypada wówczas na okres wyłaniającej się dorosłości. Co istotne,
u osób pracujących wykazano niższy jej wskaźnik niżeli wśród studentów. Przy
okazji również zauważono u jednostek, które nie podjęły studiów, że ich poczucie
dorosłości jest znacznie wyższe, a kierunek dążeń ściślej dookreślony (Brzezińska,
Piotrkowski, Kaczan, Rękosiewicz, 2011: 75).
Ewa Wysocka podejmuje w swojej pracy próbę charakterystyki podmiotu
znajdującego się w nowej fazie rozwojowej, będącej specyficzną dla doby ponowoczesności. Przedstawia podstawowe cechy, wśród których znajduje się: brak
wykształconego poczucia tożsamości, potrzeba eksperymentowania na polu zawodowym, z przestrzenią geograficzną oraz wielorakimi tożsamościami odnoszącymi się do kategorii: realna, idealna, oczekiwana. Ponadto badaczka wskazuje
na takie właściwości młodych ludzi, jak: podejmowanie zachowań ryzykownych,
potrzeba wsparcia psychologicznego i instytucjonalnego, realizowanie próbnego
bilansu własnego doświadczenia przez pryzmat ponadnarodowy, transgraniczny i międzykulturowy, jak również otwartość empiryczna wobec kategorii życiowej, kulturowej i przeżywania codzienności (Wysocka, 2013: 79). Eksploracje
badawcze Ewy Wysockiej wykazują, iż młodzież akademicka w większej mierze
postrzega siebie jako dorosłych. Jednakże rozumienie pojęcia „dorosłości” przypomina to przedstawiane przez adolescentów, którzy pod terminem „dorosłość”
widzą „wolność i samodzielność decyzyjną” (Wysocka, 2013: 83). Status charakterystyczny dla wczesnej dorosłości, który przede wszystkim równoznaczny jest
z podjęciem specyficznych dla niego ról, pojawia się wśród wypowiedzi studentów
stosunkowo rzadko (Wysocka, 2013: 83). Nie ulega wątpliwości, iż w dobie płynnej nowoczesności jednostka ma potrzebę ciągłego redefiniowania siebie, przez
co dochodzi do permanentnej eksploracji (Krauze-Sikorska, 2013). Etap wschodzącej dorosłości okazuje się w tym aspekcie punktem kulminacyjnym, bowiem,
jak piszą Anna Brzezińska, Radosław Kaczan, Konrad Piotrowski oraz Małgorzata
Rękosiewicz, to w tej fazie właśnie młodzi ludzie „poświęcają czas na poznawanie
możliwych kierunków aktywności życiowej i dokonują intensywnej eksploracji,
przede wszystkim w obszarze związków intymnych, pracy i ideologii” (Brzezińska,
Piotrkowski, Kaczan, Rękosiewicz, 2011: 71), a więc takich sferach życia, które są
nieodzowną częścią dorosłej egzystencji jednocześnie stanowiąc fundament ludzkiego przetrwania (Wysocka, 2013: 78).
Kluczowe dla aspektu tożsamości młodzieży akademickiej, będącej u progu
dorosłości, są badania na temat stylów tożsamości tejże grupy wiekowej, które
według Michaela Berzonsky’ego wskazują na sposoby radzenia sobie z problema-
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mi natury identyfikacyjnej (Cybal-Michalska, 2014: 242). Pokazują one istotne
różnice w sposobach zbierania informacji o sobie przez jednostkę oraz to, jak je
przekształca, tworząc wizję własnej osoby, tudzież wystrzegając się przed jej wykształceniem (Malinowska, Sobczak, 2016: 229). Spośród trzech stylów (informacyjnego, normatywnego oraz dyfuzyjno-unikającego) jeden okazuje pojawiać
u studentów najczęściej. Z badań Agnieszki Cybal-Michalskiej wynika, iż to styl
informacyjny jest tutaj najbardziej powszechny. „Osoby o informacyjnym stylu
tożsamości działają w przemyślany sposób, intencjonalnie poszukują, poddają
ocenie i odwołują się do informacji, które są dla nich użyteczne (…) cechuje jednostki, które dokonują namysłu nad własnymi poglądami, poddając je wielokrotnej ocenie” (Cybal-Michalska, 2014: 242). Niewątpliwie wiąże się on autorefleksją,
otwartością na nowe doświadczenia, podmiotową aktywnością, poczuciem sprawstwa oraz radzeniem sobie z problemami, w oparciu o środki zaradcze, jakimi są
racjonalizm i sumienność. Styl ten ponadto łączy się ze statusem tożsamości moratoryjnej3, który charakteryzuje potrzeba odkrywania rzeczywistości, a polega na
angażowaniu się w skrajnie różne aktywności, by jednostka mogła docelowo odnaleźć własną ścieżkę, a na niej siebie. Kolejnym, nieco rzadziej występującym stylem radzenia sobie z tożsamościowym zamętem jest styl normatywny, który łączy
się z nadanym statusem tożsamości, związanym z odrzucaniem przez jednostkę
informacji mogących zaprzeczać jej indywidualnym przekonaniom i wyznawanym wartościom. W styl ten może być wpisany niepokój oraz poczucie winy. Najrzadziej występujący wśród młodzieży akademickiej jest styl dyfuzyjno-unikający,
powiązany z postawą zwlekania z podjęciem decyzji i rozstrzygnięciem konfliktów
natury identyfikacyjnej. Asocjować go można ze statusem tożsamości rozproszonej, który występuje na ogół na samym początku żmudnego procesu kształtowania
tożsamości, a który niesie za sobą identyfikacyjny „mętlik”. W tym miejscu należy
zaakcentować, iż wśród badanej młodzieży Agnieszka Cybal-Michalska diagnozuje czynnik prezentujący zaangażowanie, będący siłą, która implikuje w jednostce
poczucie kierunku, celu oraz umiejętność kontrolowania własnych zachowań przez
pryzmat informacji zwrotnych, jakie uzyskuje (Cybal-Michalska, 2014: 238–247).
„Ustabilizowane osobiste zaangażowanie, odgrywając znaczącą rolę w określaniu
siły i klarowności norm moralnych, przekonań oraz celów aktywności, wspomaga
osiąganie dobrostanu przez podmiot” (Senejko, 2007: 105). Powyższe eksploracje
stanowią dowód na to, iż dla młodzieży akademickiej charakterystyczny jest status
tożsamości osiągniętej.
3
W koncepcji statusów tożsamości J. Marcii wyróżniamy kolejno: rozproszony, lustrzany, moratoryjny oraz osiągnięty.
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Co ciekawe, porównując samowiedzę studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stwierdza się niewielkie różnice. Ów wniosek znajduje odzwierciedlenie
w badaniach Klaudii Malinowskiej oraz Weroniki Sobczak (Malinowska, Sobczak, 2016: 227–246), z których wynika, że styl informacyjny (podobnie jak wśród
młodzieży akademickiej) pojawia się u młodzieży szkolnej najczęściej, kolejnym
pod względem częstotliwości występowań jest styl normatywny, a następnie styl
dyfuzyjno-unikający4. Istotny jest tutaj fakt, iż populację badaną stanowili uczniowie zespołów szkół zawodowych. Chciałoby się zatem wysnuć refleksję, iż rodzaj
szkoły, do jakiej uczęszcza jednostka, również ma znaczenie. Uczniowie wybierający technika, szkoły zawodowe czy licea profilowane, podobnie jak studenci, są
bliscy podjęcia pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin (od czego dzieli ich
tylko ostatni etap edukacji). Bez wątpienia wymagałoby to nieco głębszej analizy,
która pomogłaby wydobyć większą liczbę korelatów, jednak ów domysł wydawał
się w świetle badań Agnieszki Cybal-Michalskiej, Klaudii Malinowskiej oraz Weroniki Sobczak jasny i tworzący pewną logiczną całość. Tymczasem, zapoznając
się z badaniami Ewy Gurby, hipotezę tę postrzegać można za mylną.
Spoglądając na style tożsamości uczniów gimnazjów i liceów, zauważa się taką
samą tendencję. Z badań Ewy Gurby (Gurba, 2010: 79–92) wynika, że młodzież
będąca na etapie gimnazjum/liceum, podobnie jak wśród młodzieży akademickiej
czy też uczęszczającej do szkół zawodowych, również najczęściej prezentuje styl
informacyjny, rzadziej styl normatywny, a najrzadziej – dyfuzyjno-unikający. Co
istotne, różnice pomiędzy gimnazjalistami i licealistami także wydają się niewielkie. Jedynie czynnik zaangażowania jest istotnie statystycznie różny, bowiem licealiści okazują się prezentować wyższy jego wskaźnik od gimnazjalistów5.
Kiedy już znane są style tożsamości młodzieży – zarówno szkolnej, jak i akademickiej – należałoby się przyjrzeć stylom prezentowanym przez młodych dorosłych. Niezwykle ciekawy jest fakt, jak bardzo style młodzieży różnią się od stylów
młodych dorosłych. Badania Doroty Czyżowskiej, Ewy Gurby oraz Arkadiusza
Badania zostały przeprowadzone w poznańskich technikach, liceach profilowanych tudzież
z profilowanymi klasami oraz w zasadniczych szkołach zawodowych. Wynik dla stylu informacyjnego to 4,18; dla stylu normatywnego 3,04, zaś stylu dyfuzyjno-unikającego 2,32 (maksymalny możliwy do uzyskania wynik to 5).
5
W badaniu E. Gurby wzięło udział 145 gimnazjalistów oraz 324 licealistów, gdzie średnia wieku wynosiła 16,26 lat. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Stylów Tożsamości M. Berzonsky’ego
w adaptacji A. Senejko. Badany musiał odnieść się do 40 stwierdzeń na pięciostopniowej skali Likerta. Informacyjna skala tożsamości wystąpiła średnio u 33,9 gimnazjalistów oraz 35,2 licealistów,
skala normatywna u 29,08 gimnazjalistów oraz 30,26 licealistów, skala dyfuzyjno-unikająca została
zaobserwowana u 26,8 gimnazjalistów i 26 licealistów. Natomiast skalę zaangażowania prezentowało
średnio 33,4 gimnazjalistów oraz 34,7 licealistów.
4
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Białka (Czyżowska, Gurba, Białek, 2012: 57–68) wskazują, zgodnie z domysłami,
iż najczęściej występującym sposobem radzenia sobie z problemami natury tożsamościowej wśród młodych dorosłych jest oczywiście styl informacyjny, nieco
rzadziej prezentują oni styl normatywny, a najrzadziej dyfuzyjno-unikający. Średnia występowań stylu informacyjnego wynosi ≈37, stylu normatywnego ≈30, zaś
dyfuzyjno-unikającego ≈256. Wyniki nieznaczenie różnią się w porównaniu do
tych dotyczących młodzieży szkolnej.
Spostrzec można zatem, że zarówno młodzież, osoby wchodzące, jak i będące
już w okresie dorosłości prezentują różne style radzenia sobie z problemami natury
tożsamościowej. Jeśli zaś skupić się na młodzieży akademickiej, będącej podmiotem analiz tegoż artykułu, nie należy zapomnieć o zaakcentowaniu pojawiającego się
w badaniach (Cybal-Michalska, 2014: 239–240) czynnika zaangażowania. Okazuje
się ono bowiem najbardziej charakterystyczne dla prezentowanych przez studentów
stylów tożsamości. Warto zaznaczyć, że zaangażowanie tożsamościowe związane
jest z poczuciem sensu, świadomością celu, kierunku własnej egzystencji, a także
systemu wartości, sprzyja monitorowaniu własnych zachowań i ich regulacji. Zostaje odzwierciedlone w proaktywnej postawie wobec zaistniałych problemów natury
identyfikacyjnej. „Niewątpliwie styl tożsamości młodzieży akademickiej odwołujący
się do czynnika zaangażowania ukazał jej przejście od fazy eksploracji wewnętrznej
do fazy podjęcia zobowiązania, co jak wskazuje Anna Brzezińska stanowi egzemplifikację tożsamości osiągniętej” (Cybal-Michalska, 2014: 242).

Podsumowanie
Wschodząca dorosłość jako problem naukowy to pewne novum teoriopoznawcze
dla psychologii rozwojowej i dla pedagogów, którzy próbują określić jej specyfikę.
Etap ten okazuje się odrębną fazą w całym cyklu życia człowieka. Oznacza to, iż
nie zawiera ona w sobie osobliwości charakterystycznych nie tylko dla okresu późnej adolescencji czy też charakterystycznych tylko dla wczesnej dorosłości. Wcześniej uważano, że objawem wejścia w dorosłość jest uzyskanie bardziej stabilnej
tożsamości. Dziś okazuje się jednak, iż tożsamość może ulegać przekształceniom
w każdym okresie życia. Zatem oznaką dorosłości nie wydaje się status tożsamości
osiągniętej, a podjęcie rozwojowych zadań specyficznych dla tego etapu (osobliwych dla przedsięwzięcia, jakim jest założenie rodziny) (Brzezińska, Piotrowski,
6
D. Czyżowska, E. Gurba oraz A. Białek przebadali 637 osób w wieku 22–40 lat, gdzie średnia
wieku wynosiła 29,09.
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2009: 93–109). W konsekwencji egzystowania w ponowoczesności młodzi ludzie
często odraczają wejście w dorosłość do czasu ukończenia studiów i znalezienia
pracy w pełnym wymiarze godzin. Nie podejmują oni ról rodzinnych niekiedy
i nawet do 35. roku życia (Wysocka, 2013: 69–96). Niewątpliwie nowa faza rozwojowa, jaką jest wschodząca dorosłość, stanowi konsekwencje permanentnych
przemian oraz wielości możliwości które wzbudzają w człowieku potrzebę ciągłego redefiniowania siebie. Jak pisze Weronika Syska, koniecznością w dzisiejszych
czasach wydaje się wyposażenie młodzieży w pewne uniwersalne umiejętności,
które pomogą przystosować się do coraz to nowych, zaistniałych okoliczności.
Zatem pedagodzy, psycholodzy, jak również rodzice winni kształtować wśród
przyszłych młodych dorosłych nieodzowne do życia kompetencje: myślenie analityczne i wnioskowanie, inteligencję emocjonalną, międzykulturową mentalność,
przetwarzanie informacji, kompetencje cyfrowe, interdyscyplinarność, myślenie
projektowe, pracę w środowisku przesyconym informacjami, oraz współpracę
w świecie wirtualnym. Nie ulega wątpliwości, że instytucja, jaką jest szkoła, powinna stanowić źródło zdobywania tychże właśnie kompetencji i umiejętności,
bowiem przygotowuje ona młodych ludzi partycypujących w globalizującej się
rzeczywistości do wejścia w dorosłe życie (Syska, 2016: 327–343).
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I focused on the unconstrained but established in the theory reflection on We/They dialectics, which was analysed
for its antagonistic foundation as being understood in the
Polish context. However, I did not only concentrate on
presenting the socio-political perspective of this subject
as I have adopted a more contemplative, philosophical
approach. Therefore political reality was only a pretext
for me to tell a reader about a much more fundamental
conflict concerning our values and freedom. I concluded
the consideration with stating the fact of the possibility of
existence of agonistic diversity among democratic variety.

Myślenie dialektyczne a figura Innego
Punktem wyjścia dla moich przemyśleń jest założenie, że bazą większości konfliktów w naszym kraju jest postrzeganie mniejszości w kategoriach zagrożenia. Oś
narodowych sporów wyznacza najczęściej antagonistyczna dialektyka My/Oni. Jej
istotą jest permanentne poszukiwanie „wroga”. Jest to zawsze ktoś obcy, ale ktoś, kto
niekoniecznie zagraża nam z „zewnątrz”. Równie dobrze może on bowiem istnieć
już „wewnątrz”. Czymś wspólnym jest natomiast towarzysząca mu zawsze fanta* ORCID https://orcid.org/0000-0001-8674-7663.

248

Patryk Jastrząb

zmatyczna (lub nie) inność1. Sposób, w jaki obcego oceniamy, determinuje z kolei
myślenie paralogiczne, które analizował Friedrich Nietzsche, a bardzo umiejętnie
opisał w swojej książce poświęconej niemieckiemu filozofowi Gilles Deleuze: „Ty
jesteś niegodziwy, ja jestem przeciwieństwem kogoś, kim ty jesteś, a więc ja jestem
dobry” (zob. Deleuze, 2012: 156). Bazowanie na tego typu absurdalnych wnioskowaniach związane jest najczęściej z resentymentem i ma charakter aksjologicznie
burzycielski, ponieważ podważa najważniejszą z wartości, czyli wartość człowieka
jako człowieka. Ulegając takiemu myśleniu, musimy najpierw „pomyśleć pewne
nie-ja, potem przeciwstawić się temu nie-ja, by w końcu ustanowić siebie jako siebie” (zob. Deleuze, 2012: 154). Bez względu na to, kogo takie rozumowanie dotyczy, jest ono destrukcyjne dla wszystkich i na pewno nie ma nic wspólnego z ideą
demokracji, która sprzeczności i różnice dopuszcza, bo dopuszczać musi.
Takie postrzeganie obcości uwarunkowane jest kodem kulturowym wpisanym w naszą zbiorową tożsamość jako Polaków. Oczywiście nie jest on reprezentatywny dla wszystkich. Są jednak tacy, dla których warunkiem istnienia „ojczyzny” jest jakaś mniej lub bardziej skonkretyzowana „obczyzna”2. Świadomość jej
funkcjonowania, ze względu na swój charakter myślowy i emocjonalny, utrwala
antagonistyczną wizję rzeczywistości i legitymizuje dialektyczny podział wspólnoty pomiędzy wchodzących w jej skład „swoich” i wykluczonych z niej „obcych”.
Nasz stosunek do nich, to, w jaki sposób ich traktujemy i w jaki sposób z nimi żyjemy, określa z kolei kształt postawy aksjologicznej, na którą składają się określone
wartości i towarzyszące im oceny. Wybór tego, co uważamy za słuszne w naszym
spotkaniu z innością, nie jest jednak tak oczywisty, jak wielu chciałoby sądzić. Jego
niejednoznaczność warunkować więc musi konieczność znalezienia odpowiedzi
na pytania, z których najważniejsze dotyczyć powinno tego, czy uważamy się za
lepszych, czy po prostu za innych. W zależności od tego, co wyda nam się właściwe poznawczo i moralnie usprawiedliwione, będziemy mogli uznać, do czego się
nasze człowieczeństwo sprowadza (Wójcicki, 2015).
Poszukiwanie indywidualnych odpowiedzi na te pytania jest istotne również
dlatego, że − jak słusznie zauważa profesor Joanna Tokarska-Bakir – inność „nie
jest żadną wyspą zbudowaną naprzeciw swojskości. Każdy z nas jest w pewnym
Rozumiem przez to nie tylko inność, której przejawem jest inne niż polskie pochodzenie, ale
każdą odmienność, która się ujawnia w skonfrontowaniu z tym, co reprezentuje społeczna większość.
2
Odwołać się w tym miejscu można do Ernesta Gellnera, który sformułował bardzo ciekawą,
choć raczej radykalną koncepcję mówiącą o tym, że to nacjonalizm stwarza naród, a nie odwrotnie.
W myśl tego, uznać by trzeba żądanie, które wysuwa nacjonalizm, będący doktryną polityczną. Istotą
tego żądania byłby natomiast „wymóg” tożsamości między granicami politycznymi i etnicznymi.
Więcej na ten temat przeczytać można w jego książce Narody i nacjonalizm (2009).
1
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sensie obcym, każdy nosi w sobie jakiś rodzaj własnej, unikatowej obcości. Twierdzenie, że jest inaczej i że wszyscy jesteśmy identyczni, to szkodliwy przesąd służący fałszowaniu rzeczywistości społecznej” (Tokarska-Bakir, 2014). Mitem jest więc
jakiś pojedynczy wzór życia, z którym mogliby się identyfikować wszyscy bez wyjątku. Nie jesteśmy tacy sami, co więcej, każdy z nas ma jakiś własny świat moralny. Wspólny może być jedynie łączący nas wszystkich mianownik, czyli chrześcijaństwo, będące etycznym fundamentem naszego kręgu kulturowego3. Akceptując
prawdziwość tego typu stwierdzenia, zgodzić by się też trzeba z aksjomatycznym
nakazem miłości bliźniego. Wszelkie formy wrogości wobec tego, co obce, oceniać
by można wówczas w kategoriach deformacji etycznej, która przeciwstawiona zostaje nadrzędnej normie moralnej.

Antropologiczne źródła antagonizmu
Pytanie, na które należałoby odpowiedzieć, zatem brzmi: skąd się nasza nienawiść
w ogóle bierze? Dlaczego, dzieląc, nienawidzimy, odmawiając praw i wolności osobom, które mają do nich to samo prawo, co my?
Poszukiwania odpowiedzi warto by zacząć od analizy czegoś, co Vaclav Havel
nazwał „anatomią nienawiści” (zob. Havel, 2011). W wygłoszonym w 1990 roku
w Oslo przemówieniu4 prezydent Czech bardzo trafnie skonstruował genealogię nienawiści, której źródeł upatruje w niezaspokojonym „pragnieniu absolutu”.
W swojej koncepcji Havel przedstawia pogląd, że nienawidzimy, ponieważ doskwiera nam pustka po niespełnionych marzeniach, niezrealizowanych potrzebach
i ogromnych ambicjach, których finalizacja jest w rzeczywistości poza zasięgiem.
Niemożność pogodzenia się ze swoim życiem skutkować więc musi poczuciem
krzywdy i wyolbrzymionej zewnętrznej niesprawiedliwości. Winny swojej sytuacji
nie jest jednak nigdy człowiek nienawidzący, ale Inni, którzy stają się obiektem jego
nienawiści i personifikacją otaczającego go zła. To oni uniemożliwiają mu osobiste spełnienie i objęcie „boskiego tronu”, który jest dla niego symbolem szczęścia
i fantazmatem czegoś nieosiągalnego, ale przyjmującego status ostatecznego pragWspaniale pisze o tym w tekście pt. Europa jako pluralistyczna wspólnota wartości Krzysztof
Pomian. Stwierdza on mianowicie, że „bez względu na to, czy jest się niewierzącym czy wierzącym,
i jaką wiarę się wyznaje, w takiej mierze, w jakiej jest się Europejczykiem, jest się z konieczności
niejako spadkobiercą chrześcijańskiego dziedzictwa” (Pomian, 2004: 280).
4
Odwołuję się tu do przemówienia, jakie prezydent Havel wygłosił w ramach międzynarodowej konferencji „Anatomia nienawiści. Przezwyciężanie konfliktów przez dialog i demokrację”, na
zaproszenie Norweskiego Komitetu Noblowskiego i Elie Wiesel Foundation for Humanity.
3
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nienia. Dążyć do niego, dążyć ślepo i za wszelką cenę – to właśnie egzystencjalny
sens i powód, dla którego nienawidzimy, wierząc głęboko w racjonalność swoich
poczynań i słuszność zewnętrznych oczekiwań, których idiomem jest wymóg miłości i nieznoszącego sprzeciwu posłuszeństwa. Nie osiągając celu i nie znajdując
się w „centrum wszechświata”, nienawidzący czuje się zlekceważony i upokorzony,
co tylko potęguje jego nienawiść. Warto tu zwrócić uwagę, że najważniejsza jest
dla niego sama animozja, a nie jej obiekt, który jest jedynie zmaterializowanym
i − co bardzo istotne – posiadającym substytuty, przedmiotem nienawiści, czyli
destrukcyjnego uczucia skierowanego nie wobec pojedynczego podmiotu, a świata w ogóle.
Z całą mocą należy podkreślić, że zaprezentowana tutaj wizja nienawiści stanowi rodzaj antropologicznej aberracji. Ma ona znamiona relacyjnego sadyzmu
i mentalnego masochizmu, ponieważ wyklucza akceptację losu, który, bez względu na „winę” nienawidzącego, postrzegany jest w kategoriach zawsze nieprzychylnego i kontestującego jego osobową wartość. Dodać trzeba, że jest to jakaś wyjątkowa wartość, ale najczęściej wyobrażona jedynie przez niego samego i niemająca
umocowania w obiektywnej rzeczywistości, podmiot nienawidzący charakteryzuje się bowiem narcyzmem i egocentryzmem sytuującym go po stronie Boga,
któremu chce dorównać. Zależy mu na tym nie tylko dlatego, że to wyznacznik
sukcesu, czyli gwarancja uznania i należytego szacunku względem wyjątkowości
Wybrańca. To również element wspólny, właściwy wszystkim nienawidzącym,
czyli urzeczywistnienie nienawiści już nie jednostkowej, ale zbiorowej, czyli emocji kolektywnej konstytuującej poczucie wspólnoty. Jej istotą jest wyzwolenie się
z ograniczeń samotności oraz współodczuwanie tej samej krzywdy i cierpienia.
Wspólny jest też cały projekt nienawiści, który identyfikuje źródło niepowodzenia, skazując je na potępienie „dotkniętej” zbiorowości. Wsparta tak fizyczna lub
tylko symboliczna agresja sprawia wrażenie usprawiedliwionej autorytetem grupy.
Zresztą, nie jest to jedyny czynnik legalizujący przemoc nienawidzącego. Bardzo
często bowiem dla swojej imaginacji szuka on podbudowy historycznej. Sięga do
przeszłości, doszukując się wspomnień rzeczywistej krzywdy, dla której odpowiedzią są obecne animozje.
Havel dowodzi, że to najbardziej niebezpieczna wersja nienawiści. Trudno się jej
przeciwstawić, jeśli się jej nie rozumie, a jej zarodków nie odnajduje w sobie. Ważne
jest szczególnie to ostatnie, ponieważ, jak słusznie zauważył kiedyś Leszek Kołakowski: „jest w nas korzeń zła i nie mamy siły, by go z naszego bytu do szczętu wyrwać,
ale jest też nasienie dobra, które użyźniać możemy” (Kołakowski, 2005: 108).
Robić więc trzeba wszystko, by więcej było w nas dobra, mniej natomiast zła,
czyli jakości negatywnej, która w każdym z nas tkwi i to bez względu na to, jakiej
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konstrukcji wewnętrznej jesteśmy. To po prostu element immanentny ludzkiej egzystencji i samego człowieka, padającego ofiarą własnych namiętności. Wiązać by
je trzeba przede wszystkim z egoizmem, czyli tak zwanym „prawem perspektywy”5
(zob. Nietzsche, 2008: 153) − czymś wybitnie indywidualnym, co determinuje
i legalizuje uzewnętrznioną manifestację własnych pragnień i pożądliwości. Pisał
o tym już Platon w Państwie, pisał też Thomas Hobbes w Lewiatanie, a później
również i utylitaryści. Wszyscy oni wychodzili z założenia, że to, kim jesteśmy i co
robimy, warunkuje interes własny. Hobbes sądził nawet, że człowiek nie jest istotą
społeczną, w co wierzył Arystoteles, i jakby w kontrze do tego zaproponował założenie znacznie bardziej pesymistyczne (zob. Czarnecki, 2011). Uważał bowiem, że
w nasze życie wpisana jest aspołeczność, czyli orientacja indywidualna podkreślająca autonomiczny charakter moralności.
To, w jaki sposób powinniśmy postępować, nie określa, jego zdaniem, jakiś
odgórnie dany system, ale dedukcja i racjonalizm, który nie ogranicza się wyłącznie do naszej aktywności w sferze poznawczej. Hobbes podkreśla, że rozumem
kierujemy się nie tylko wtedy, kiedy poświęcamy się nauce czy filozofowaniu i psychologizowaniu. Jak sam pisze: „można również posługiwać się dowodem a priori
w polityce i etyce: w wiedzy o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, słuszne
i niesłuszne; a to dzięki temu, że my sami stworzyliśmy zasady, na których podstawie rozpoznaje się, co jest słuszne i sprawiedliwie, i co – przeciwnie – niesprawiedliwe i niesłuszne (…)” (zob. Hobbes, 1956: 404). Źródłem aksjologii jesteśmy
więc my sami i to właśnie perspektywa ludzka decyduje o konstrukcie moralnym
podmiotu. Dobrem jest to, co za dobro uznamy, dlatego też trudno mówić o wartościach w wymiarze intersubiektywnym. To kwestia autonomii moralnej każdego człowieka, u której podstaw leży przekonanie odmawiające zewnętrzu czy
też Bogu6 przywileju aksjonormatywnego prawodawstwa. Konsekwencją takiego
5
Chodzi tutaj o egoizm w ujęciu Friedricha Nietzschego, czyli „prawo perspektywy w odniesieniu do wrażliwości − zgodnie z tym prawem to, co najbliższe, wydaje się wielkie i ważkie, a w oddaleniu wszystkie rzeczy tracą na wielkości i wadze” (Nietzsche, 2008: 153).
6
Jako uzasadnienie rezygnacji z teologicznego umocowania moralności można potraktować
słynne powiedzenie Immanuela Kanta: „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”.
Trzeba tu jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do Hobbesa, Kant głęboko wierzy w dobrą wolę
człowieka, który fundamentem swojego systemu etycznego czyni realizację własnego człowieczeństwa. Kantowski imperatyw kategoryczny mówi bardzo wyraźnie: „Postępuj tak, abyś człowieczeństwo, tak w twojej osobie, jako też w osobie każdego innego, używał zawsze jako celu, nigdy zaś jako
środka”. W jaki sposób można by więc te słowa rozumieć? Otóż, wydaje mi się, że Kantowi chodzi
o efekt humanistycznego w swojej istocie naśladownictwa, do którego powinniśmy innych swoimi
decyzjami i zachowaniami skłaniać. Czyniąc dobrze, realizujemy swoje człowieczeństwo i właściwe
temu powołanie moralne. Postępując natomiast niegodziwie, sprawiamy krzywdę i uprawniamy do
jej sprawiania innych.
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spersonalizowania może być legalizacja egoizmu, którego reprezentacją staje się
manifestacja etycznej wolności i niezależności, a także emblematyczna sytuacja
wyboru pomiędzy tym, czyje dobro jest ważniejsze7.

Teoria agonizmu
Bycie przeciwnikiem to prawdziwa przyjaźń.
William Blake, Zaślubiny nieba z piekłem

W tym kontekście jawi się bardzo istotny problem demokracji, który sprowadzony zostaje do myślenia dialektycznego, choć być może lepiej byłoby użyć tu sformułowania: myślenia agonistycznego (zob. Mouffe, 2015). Jego fundamentem jest
bardzo Nietzscheańskie i jednocześnie Weberowskie przekonanie o tym, że funkcjonujący w demokracji pluralizm nie jest w stanie pogodzić wszystkich punktów
widzenia. Przyjmując więc tego typu stwierdzenie, zgodzić się również trzeba, że
antagonizm jest nieunikniony. Co więcej, jest to rodzaj negatywności czy też „polityczności” (zob. Mouffe, 2005), która stanowi nieodłączny element samego pluralizmu.
Niestety, nie zauważa tego teoria liberalna, posługująca się utopizmem w rodzaju tego, że ostateczne i pełne pojednanie jest możliwe. Przyjęcie tej perspektywy jest o tyle niebezpieczne, że w rzeczywistości liberalizm różnic nie niweluje,
a raczej je potęguje. Tworzy przy tym zasadniczy antagonizm pomiędzy równośOdwołując się w swoim tekście do Hobbesa, zwracam uwagę między innymi na aspekt materialny egoizmu i wnioskuję, że „mając możliwość realizacji własnego dobra przed dobrem innych,
człowiek wykorzystuje otoczenie w celu zaspokojenia interesów i materializacji ambicji. Skłonność do krzywdzenia obcych, która jest pokłosiem egocentryzmów, tłumaczy konieczność istnienia systemu etycznego, który regulowałby relacje międzyludzkie pomiędzy większością obywateli.
Warunkiem jego aprobaty byłoby jednak to, że nie mógłby on zmuszać do rezygnacji z własnych
potrzeb, których spełnienie ma charakter priorytetowy, a które niekoniecznie muszą przecież stać
w kontrze do interesu ogółu. Chodzi więc o to, by znaleźć płaszczyzny porozumienia pomiędzy
jednostką a społeczeństwem i w konsekwencji tego ustalić pewne zasady postępowania, które stopując indywidualne popędy i egoizmy, negowałyby przywłaszczanie cudzej własności, naruszanie
dóbr osobistych. Gwarancją takiego systemu jest rawlsowski rozum publiczny i silna demokracja,
która dopuszczając do głosu – w sposób pośredni, bo naiwnością byłoby zakładać, że w dobie społeczeństw ponowoczesnych, możliwa jest realizacja tego postulatu w sposób bezpośredni – większość
obywateli, dałaby im możliwość werbalizacji własnych oczekiwań i następnie ich formalizacji [chodzi tu o „posłuszeństwo prawu, które sami sobie nadaliśmy”, czyli o wolność w rozumieniu Jeana
Jacques’a Rousseau]. Skutkiem tego byłoby stworzenie określonych norm, czy, jak chciałby Hobbes,
instrukcji, mówiących nam o tym, w jaki sposób korzystać z wolności. Każda wolność ma bowiem
charakter ograniczony. Granice mojej wolności sięgają tak daleko, jak dalece nie naruszają wolności
innych” (Jastrząb, 2014: 56).
7
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cią a wielością. Jego nieusuwalność skutkować musi więc porzuceniem przez demokrację jej idealistycznej wizji. Społeczeństwo pozbawione kontrastów oceniać
można bowiem jedynie w kategoriach zbiorowej imaginacji. Jest to surrealistyczny
ideał, którego nie da się po prostu osiągnąć.
Warto w tym miejscu zauważyć, że towarzyszący takiej liberalnej wierze racjonalizm i indywidualizm zaprzecza też czemuś, co jest szczególnie istotne w kontekście nacjonalizmu. Otóż, w liberalizmie bardzo trudno uchwycić istotę tożsamości politycznej, która, bez względu na swój charakter ideologiczny, ma zawsze
wymiar zbiorowy, a więc i ponadindywidualny. By zatem odkryć, co tak naprawdę
za daną tożsamością stoi i w jaki sposób można się jej, jeśli to koniecznie, przeciwstawić, rozpoznać trzeba i zrozumieć różnego rodzaju działania i mechanizmy
afektywne. Nie da się tego jednak uczynić, jeśli przyporządkowuje się zbiorowość
przeszłości, wierząc jednocześnie bardzo aksjomatycznie w postmodernistyczny
kult indywidualności wyzwolonej z opresyjnego uścisku wspólnoty.
Punktem wyjścia do takiego przeciwstawienia się powinno być założenie
o nierozwiązywalności niektórych konfliktów8. Uznać by więc w konsekwencji
tego trzeba – tak, jak chciał tego Carl Schmitt − że są spory, dla których nie ma
racjonalnego końca. Trwają one i antagonizują niemal bez przerwy, co sprawia,
że myśleć o nich trzeba albo w kategoriach tradycyjnej dialektyki My (przyjaciel)/
Oni (wróg), albo jak o relacji konfrontującej ze sobą dwie opozycje. Rozwiązanie
drugie jest o tyle dobre, że pozwala dostrzec prawomocność postulatów reprezentowanych przez stronę przeciwną. Nie jest to więc przypadek charakteryzujący właściwy antagonizm, a raczej agonizm, który objawia się nie tylko wzajemną świadomością nierozwiązywalności konfliktu, ale i akceptacją zestawu norm
ten konflikt regulujących. Potwierdza to Chantal Mouffe, kiedy pisze, że „między
przeciwnikami istnieje, by tak rzecz, konfliktowy konsensus – zgadzają się [oni]
co do etyczno-politycznych zasad organizujących ich polityczne zrzeszanie się,
lecz inaczej je interpretują” (zob. Mouffe, 2015: 141). Ów konsensus sprzyja zatem
samej demokracji, ponieważ stanowi bazę dla pluralizmu, który nie ulega ślepej
negacji9. Skutkiem tego jest z kolei możliwość współistnienia takich sił dialektyczAntagonizm postrzegać by więc trzeba jako pewną specyficzną formę istnienia społeczeństwa. Konfliktu nie można w żaden sposób przezwyciężyć ani go wytłumaczyć. Nie da się tego nawet
zrobić, realizując ideały Marksowskiej rewolucji, która źródeł antagonizmu upatruje w nierównościach społecznych i związanej z tym wrogości. Warto też zauważyć, że nie są to konflikty wyłącznie
ekonomiczne. Wynikać one mogą choćby z różnic światopoglądowych, odmiennych wizji aksjologii
narodowej czy też religii.
9
Przezwyciężenie takiej negacji możliwe jest poprzez agonistyczne rozpoznanie „namiętności”,
czyli emocji i pragnień konstytuujących tożsamość zbiorową.
8
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nych, które zdolne będą do zniesienia obowiązującego w danym kontekście porządku hegemonicznego.
Pojęcie hegemonii jest tu kluczowe, dlatego że architekturę stosunków międzyludzkich określają praktyki hegemoniczne będące rzeczywistą „artykulacją relacji
władzy”. Do czynienia mamy więc zawsze z porządkiem społecznym, który jest polityczny, ponieważ jego alternatywne wizje „bycia” wyklucza dominacja hegemona.
Jego pozycja nie jest jednak czymś stałym. To raczej płynny konstrukt będący rezultatem konkretnych stosunków władzy. Zmiana jest zatem możliwa, ale warunkiem
jej zaistnienia i związanego z tym przekształcenia jest rekonfiguracja o charakterze
hegemonicznym. Konsekwencją przekonania, że taką rekonfigurację da się w ogóle zrealizować, musi być rezygnacja z dogmatyzmu, którego symbolem jest idea
porządku naturalnego, czyli porządku w pewnym sensie pierwotnego, raczej niezmiennego, a już na pewno w żaden sposób niezastępowalnego. Wyklucza to więc
stałość na rzecz zawsze możliwej transformacji. Teoria hegemonii wyraźnie bowiem
wskazuje, że urzeczywistnienie porządku alternatywnego jest kwestią odpowiedniej
strategii kontrhegemonicznej, czyli właściwych jej praktyk będących formą ingerencji czy też interwencji w polu rzeczywistości zastanej. Zmiana ma zatem charakter
hegemoniczny, ponieważ miejsce wypartej hegemonii zajmuje − bez względu na
okoliczności – już nieco inna, ale bardziej skuteczna w walce politycznej, hegemonia.
Implikacją logiczną dla zarysowanej tutaj koncepcji postmarksistowskiej powinna być na pewno świadomość konfrontacyjnej permanentności. Neguje ona
nadzieję na stworzenie demokracji idealnej, a w kategoriach romantycznej i rewolucyjnej naiwności postrzega wizję osiągnięcia takiego stanu rzeczy, w którym
antagonistycznych napięć nie będzie wcale. Łatwo więc dostrzec, że szczególnej
ważności nabiera w tym kontekście kompromis i coś, co Chantal Mouffe i Ernesto Laclau nazywają „łańcuchem ekwiwalencji” (zob. Laclau, Mouffe, 2007). Co
pod tym sformułowaniem należy rozumieć? Otóż, jest to rodzaj porozumienia,
a często też programowej wspólnoty, łączącej przedstawicieli – nierzadko bardzo
różnych − grup interesu10. Fundamentem ich „kontraktu” jest natomiast poszanowanie wzajemnych oczekiwań, żądań i postulatów, a także cel, którym jest ustanowienie nowej, w domyśle bardziej ludzkiej, hegemonii11. Warunkiem osiągnięcia
Przykładem takiego łańcucha ekwiwalencji jest dla Mouffe antyhegemoniczna koalicja łącząca ruchy emancypacyjne z ruchem robotniczym – „według nas wyzwaniem dla lewicy było wynalezienie takiego sposobu artykulacji nowych żądań wysuwanych przez feministki, antyrasistów,
ruchy gejowskie i ekologiczne, by połączyć ich żądania z formułowanymi w kategoriach klasowych”
(Mouffe, 2015: 136).
11
Można by się pokusić o stwierdzenie, że rywalizacja hegemoniczna przypomina na pewnym poziomie trochę to, co Peter Sloterdijk nazwał zsekularyzowaną wersją idei Sądu Ostatecznego – ruchy polityczne przyjmują formę „banków gniewu”, które gromadzą społeczną gorycz i dążą
10
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tego wspólnego celu jest z kolei takie ukierunkowanie „walk demokratycznych”,
by stworzyć jak najbardziej szeroką wolę zbiorową. Dopiero wtedy możliwa będzie radykalizacja demokracji, która swoich wartości będzie przestrzegać realnie.
Jak bowiem wskazuje Mouffe, „problemem nowoczesnych społeczeństw demokratycznych nie są etyczno-polityczne zasady wolności i równości, lecz fakt, że
zasady te nie są realizowane w praktyce” (zob. Mouffe, 2015: 137). By to zmienić,
konieczne wydaje się więc takie zorganizowanie różności, by możliwe stało się
ustanowienie jedności po stronie wszelkich postępowych i prodemokratycznych
sił, posiadających potencjał antyhegemoniczny.
Warto jednak pamiętać, że powinna być to jedność działająca na bazie tradycyjnego już podziału, wyznaczającego granice myślenia lewicowego i prawicowego. Adwersalny model polityki jest w końcu kluczowy dla funkcjonowania demokracji agonistycznej12. Nie da się zrealizować właściwych jej praktyk, porzucając
rozróżnienie konstytutywne dla nierozwiązywalności niektórych konfliktów społecznych. I choć w ostatnich latach do czynienia mieliśmy raczej z procesualnym
odejściem od omawianej tutaj dialektyki, to możliwe jest odwrócenie tej tendencji
i ugruntowanie stanu przedewolucyjnego, który zrywać będzie z zacieraniem się
ideologicznych granic. Zwolennicy agonizmu słusznie moim zdaniem dowodzą,
że polityczne upodobanie do bycia w „centrum”, wyklucza potencjalność przeprowadzenia realnej zmiany. Warunkiem obalenia porządku hegemonicznego i dokonania będącej tego skutkiem rekonfiguracji czy też transformacji o charakterze
rewizyjnym jest jedynie alternatywa istniejąca po stronie opozycji.
Problemem z tego wynikającym jest też coś jeszcze. Otóż, brak postulowanego podziału skutkuje lenistwem intelektualnym i nieangażowaniem się obywateli
w życie polityczne. Ograniczona partycypacja przeczy z kolei idei demokratyzacji
samej demokracji (zob. Górski, 2007). Tworzy klimat, który nie sprzyja politycznemu upodmiotowieniu i utrudnia realizację oddolnych działań uczestniczących.
Ludzie się nie angażują, ponieważ nie mają poczucia autentycznego sprawstwa, są
przekonani, że to, w co wierzą i czego są zwolennikami, tak naprawdę się nie liczy.
Żyją więc w przeświadczeniu, że wybór – nawet jeśli możliwy – jest tylko pozorny.
Prawdziwe alternatywy są bowiem niedostępne. To właśnie dlatego coraz więkw kierunku ustanowienia nowego porządku. Łączy je obietnica wspólnej zemsty oraz wizja lepszej
i bardziej sprawiedliwej rzeczywistości. Kiedy jednak postulowanego porządku nie daje się osiągnąć,
„pojawia się pragnienie kolejnej rewolucji – prawdziwej, totalnej – która zaspokoi rozczarowanych
i dokona dzieła emancypacji” − Žižek, 2012: 148–149.
12
Demokracja agonistyczna stoi więc w kontrze do wizji świata postpolitycznego, czyli koncepcji „kosmopolitycznej drugiej nowoczesności”. Jej autorzy (Ulrich Beck i Anthony Giddens),
postulują bowiem taki sposób myślenia politycznego, który wykraczać będzie poza archaiczny ich
zdaniem podział dialektyczny (lewica/prawica).
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szym poparciem cieszy się radykalna prawica, która, posługując się ksenofobiczną
i pseudopatriotyczną demagogią, tworzy iluzję alternatywności. Oferowana przez
nią antyhegemoniczność obiektywizuje na nowo rzeczywistość. Sprawia przy
tym, że przywilej kształtowania hierarchii symbolicznych, czyli wartościowania
oraz nadawania znaczeń i interpretacji, należy do zbiorowości dotychczas zmarginalizowanej, bo burzycielskiej i nieakceptowalnej dla cywilizowanej większości.
W konsekwencji, degradacji, a nawet całkowitej negacji ulegają potrzeby każdej
mniejszości, a czasem nawet większości, ponieważ bardzo łatwo zakwalifikować
się do grona przedstawicieli wrogiej nienormatywności. W skali makrostrukturalnej podaje się natomiast w wątpliwość dobrodziejstwa płynące z europejskiej integracji. Poparcie dla coraz bardziej jednoczącej się Unii zastępuje eurosceptycyzm,
będący wyrazem już ponadnarodowej, ponieważ transgranicznej, nieufności i lęku
wobec tego, co obce i nierozpoznane. Zagrożenie radykalizmem ma zatem implikacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, gdyż związane z relacyjnością w wymiarze globalnym.
Świadomość tego, o czym tu piszę, jest o tyle ważna, że rezygnacji z dialektyki pomiędzy lewicą i prawicą towarzyszy niemal zawsze ustanowienie nowej,
ale, niestety, znacznie abstrakcyjniejszej opozycji. Jej istotą jest posługiwanie się
aksjologicznym przeciwstawieniem dobra i zła. Chodzi de facto o praktykę moralizowania polityczności, którą tłumaczyć może deficyt ugruntowanych w tradycji
politycznej identyfikacji. Niemożność znalezienia właściwej reprezentacji, a więc
odpowiadającej społecznym oczekiwaniom zbiorowej tożsamości politycznej,
skutkuje identyfikacyjną pustką, którą niezwykle umiejętnie i sprawnie zagospodarowuje, z jednej strony, wkraczający do polityki Kościół rydzykoidalny, a z drugiej, ugrupowania skrajnie populistyczne i nacjonalistyczne. Zwolenników obu
tych grup łączy nie tylko konserwatyzm i wrogość wobec szeroko pojętej inności,
ale też zbliżona i raczej hermetyczna definicja wspólnoty. Charakterystyczna jest
również dla nich odrębna tożsamość, która zaspokaja − fundamentalne z punktu widzenia jednostki − potrzeby bezpieczeństwa i przynależności. Towarzyszącą
temu wartością dodaną jest natomiast coś, co Nietzsche nazwał w Radosnej wiedzy
„instynktem stadnym”. Mowa tu o moralności, której źródłem nie jesteśmy my
sami, ale zbiorowość, do której każdy z nas należy (zob. Nietzsche, 2008: 132).
Pisząc o tym, Nietzsche podkreśla, że „każda moralność, z jaką się stykamy, podsuwa nam jakąś klasyfikację i hierarchię ludzkich działań. Te szacunki i hierarchie
są zawsze wyrazem potrzeb jakiejś gromady i stada; to, co w pierwszej kolejności
– i w drugiej, i w trzeciej – służy gromadzie, jest też naczelnym kryterium wartości
jednostek”. Moralność w interpretacji Nietzschego jest więc w rzeczywistości instynktem stadnym, który, podporządkowany zawsze większej zbiorowości, stano-
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wi o konstrukcji aksjologicznej podmiotu. Nie ma oczywiście jednej moralności,
tak samo jak nie ma jednej gromady, państwa i społeczeństwa. Dojść trzeba zatem
do wniosku, że wielość możliwych etyczności zwiększa prawdopodobieństwo antagonistycznej walki i potwierdza jej nieusuwalną obecność w sferze życia społecznego i politycznego.
W związku z tym warto zauważyć, jak ważne są dla nas zbiorowe formy identyfikacji. Czy jednak wszystkie tożsamości zbiorowe spełniają warunki agonizmu?
Bynajmniej nie, a świadczy o tym najlepiej fakt, że wymienione wyżej podmioty
nie stwarzają przestrzeni dla funkcjonowania debaty agonistycznej. Konieczne jest
więc w agonizmie takie rozróżnienie, które, zachowując immanentny dla demokracji dialektyczny podział My/Oni, prowadzenie tej debaty w ogóle umożliwi. By
to się jednak powiodło, zrezygnować trzeba z sięgania po wykluczający i bardzo
zsubiektywizowany rejestr moralny. Z doświadczenia wiadomo, że nie da się przecież zwalczyć skrajnie katolickiego radykalizmu i „brunatnego” ekstremizmu, korzystając z argumentów ujmowanych nie w kategoriach politycznych, a etycznych.
Stwierdzić w końcu należy, że debata agonistyczna dopuszczalna jest wyłącznie
wtedy, kiedy do czynienia mamy z przeciwnikami, a nie z wrogami, których stygmatyzuje negatywna definicja moralna. Mając naprzeciwko siebie wrogów, nie
jesteśmy bowiem w stanie rozmawiać i nie jesteśmy w stanie się spierać. Nie ma
więc między nami jakiejkolwiek wspólnej płaszczyzny, ponieważ tym, co stanowi
o kształcie naszego wzajemnego stosunku, jest chęć eliminacji tego, co wrogie –
dodajmy, chęć nie uwzględniająca racjonalnego namysłu i do głębi dogmatyczna13.
Podkreślić w tym miejscu trzeba, że demokracja agonistyczna jest projektem,
którego nie powinno się postrzegać jako alternatywy dla demokracji liberalnej.
Jest to raczej rodzaj wewnętrznej, ideowej opozycji, ale opozycji będącej wciąż elementem kontekstu liberalnego. Jak słusznie bowiem zauważa Francis Fukuyama,
tym „czego nie możemy sobie wyobrazić, to świata w istotny sposób różnego od
naszego i zarazem doskonalszego” (zob. Fukuyama, 1997: 81). Teoria agonizmu
jest więc tylko jedną z wielu możliwych odpowiedzi na spór dotyczący kształtu
społeczeństwa, które swojego Fukuyamowskiego ideału zasadniczo nie przypomina. Myślenie o „końcu historii” jest zatem nie tylko błędem, ale też przejawem
ignorancji i intelektualnego marazmu, czyli tego wszystkiego, z czym kojarzyć należy tak charakterystyczną dla Polaków postawę, jaką jest homo sovieticus.
We wstępie do redagowanej przez siebie książki poświęconej współczesnym interpretacjom
myśli Carla Schmitta, Mouffe pisze o tym w sposób następujący: „Przeciwnik jest w pewnym sensie
wrogiem, ale wrogiem uznanym, z którym można znaleźć wspólny grunt. Przeciwnicy walczą ze
sobą, ale nie podają w wątpliwość legitymizacji swych pozycji” (Mouffe, 2011).
13
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Jakakolwiek zmiana będąca skutkiem udziału we władzy czy też walki o nią,
wymaga wolnej świadomości, której poddany będzie byt, a nie bytu, który tę świadomość będzie określać (zob. Tischner, 2005: 145). Nie przeczy to, rzecz jasna,
potrzebie grupowej identyfikacji. Chodzi jedynie o to, by myśleć, „być” – sięgając
do terminologii Martina Heideggera − i brać za to „bycie” odpowiedzialność. Lepiej w końcu funkcjonować jako podmiot, a nie przedmiot jedynie słusznej i nigdy
nieusuwalnej władzy. Zniewolenie, będące konsekwencją bierności, wyklucza bowiem nie tylko istnienie antyhegemonii, ale w efekcie tego sprawia, że niemożliwa
staje się, konstytutywna dla demokracji agonistycznej, krytyczna rekonfiguracja.
Zmiana obowiązującego ładu społecznego jest natomiast czymś, co zrealizować
można i bardzo często trzeba. Jego ponowne urządzenie warunkować jednak musi
akceptacja walki i antagonizmu, który zakłada i tłumaczy płynność, tak naprawdę wyobrażonego, a nie rzeczywistego, status quo. Miejsce fantazmatycznej i uniwersalnej stałości zajmuje bowiem − oczekujące nowej treści − „puste znaczące”.
Dzieje się tak, ponieważ rozumienie rzeczy, a więc i tego, co uznajemy za słuszne
i niesłuszne, jest kwestią narzucenia, podania w wątpliwość oraz reinterpretacji,
której źródłem jest hegemoniczny stosunek władzy – relacja par excellence labilna,
ponieważ wciąż zagrożona wyparciem.
Do czego więc demokracja agonistyczna zmierza? Wydaje się, że to koncepcja intelektualna, która fundamentem swoich założeń i raison d’être samej polityki czyni ujawnienie tego, co w wymiarze publicznym nie do końca uświadomione. Celem jest bowiem nadanie politycznej formy towarzyszącej nam zawsze
w życiu społecznym konfliktowości, a w następstwie tego ucywilizowanie samego
antagonizmu, czyli momentu zwanego – jak chce tego Jean-François Lyotard −
„poróżnieniem”14. Chodzi o to, by był to rodzaj spornej negatywności, która, dopuszczając wielość poglądów i różnorodność wizji, dążyć będzie do osiągnięcia
konfliktowego konsensu. Tak pojęta demokratyzacja – łącząca w sobie cechy demokracji agonistycznej i demokracji radykalnej − zwiększy szansę ugruntowania
pluralizmu i poszerzy emancypacyjne spektrum możliwości. Zerwie też z tradycją
marksistowską, która definiowała rzeczywistość publiczną i prywatną poprzez odniesienia do ekonomizmu, nie zauważając przy tym kontekstów całkiem innych,
bo związanych z kulturą i historią.
Warto na chwilę się zatrzymać, by powiedzieć o tożsamości podmiotu w ujęciu
Ernesta Laclaua. Otóż, w marksizmie dominującym i w zasadzie jedynym kryterium decydującym o kształcie tożsamości politycznej były uwarunkowania eko14
Istotą konfliktu nie jest starcie pomiędzy wrogami, a konfrontacja pomiędzy przeciwnikami.
Miejsce antagonizmu zastępuje – znacznie mniej radykalny – agonizm.
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nomiczne. Dostęp do środków produkcji determinował to, kim byliśmy i jakich
wyborów dokonywaliśmy. Dziś już wiemy, że to raczej perspektywa nieuprawniona i niemająca pełnego umocowania w skomplikowanej i złożonej rzeczywistości,
tożsamość zbiorowa ma bowiem charakter poststrukturalny i dyskursywny. Jako
coś, co się „staje”, stanowi konstrukt wynikający z relacji społecznych i wspólnoty
niezaspokojonych żądań15. Jest bytem opozycyjnym względem podmiotu władzy,
którego hegemonia uniemożliwia urzeczywistnienie tego, co dla identyfikacji danej tożsamości politycznej najbardziej kluczowe. To „coś” – o czym pisałem już
wcześniej − jest fundamentem łańcucha ekwiwalencji, czyli „bycia razem” wbrew
różnorodności i partykularności, bo choć tożsamość polityczną spaja element akceptowalny i reprezentatywny dla wszystkich jej członków, nie ma tu mowy o homogeniczności16. Źródłem wspólnej identyfikacji jest bowiem, pozbawione jakiejś
pojedynczej treściowej (ontycznej) referencji, „puste znaczące”. To ono konstytuuje podmiotowość, unikając jednocześnie zamknięcia w ramy pełnej pojęciowej
reprezentacji17. Tego typu „całość” jest więc w rzeczywistości „obiektem częściowym”, wobec którego nastąpił zbiorowy konsensus. Innymi słowy, jest to rodzaj
inwestycji, która ustala polityczny kierunek partykularnej ekonomii dążeń. Tylko
tak nadany „sens”, stwarza szansę zaistnienia nowej tożsamości, a w dalszej perspektywie także i ustanowienia nowej hegemonii, czyli tworu zdolnego do rozwiązywania realnych problemów.
Naturalną konstatacją płynącą z tego, o czym pisali Mouffe i Laclau, musi być ta
dotycząca niemożliwości społeczeństwa, które funkcjonowałoby podporządkowane tylko jednej narracji. Jej uniwersalność jest bowiem idealistyczną ułudą i godnym negacji, ponieważ szkodliwym, fantazmatem. Społeczeństwo nie może być
nigdy jednolite, a to dlatego, że jest grą różnic i relacyjności. Nie powinno się więc
w nim widzieć jakiejś zamkniętej całości, a raczej sumę antagonizmów i strukturę,
która jest skutkiem „dyskursywno-politycznej konfiguracji elementów”18.
Podmiot zbiorowy jest zatem podmiotem żądania, podobnie jak podmiot indywidualny jest
podmiotem pragnienia. Odnaleźć tu można bezpośrednie nawiązanie do Jacques’a Lacana, który
w swojej psychoanalizie postulował postrzeganie podmiotowości poprzez pryzmat doznawanego czy
też doświadczanego „braku” (rozerwania więzi z matką). Więcej na ten temat przeczytać można
w książce Ernesta Laclaua pt. Rozum populistyczny.
16
Z podobnego założenia wychodzi Slavoj Žižek, który zauważa, że tak zwana masa krytyczna
„powstać może wyłącznie właśnie wskutek zrównania różnego rodzaju żądań; (…) że rewolucja następuje wcale nie wtedy, gdy różne antagonizmy zlewają się w jeden wielki Antagonizm, lecz wtedy,
gdy współdziałają one między sobą” (Žižek, 2012: 150).
17
Laclau pisze nawet o „nieusuwalnej niemożności” takiej pojęciowej reprezentacji.
18
Odwołuje się tutaj do politycznej teorii dyskursu, na którą składają się – wbrew temu, co
sądził Michel Foucault − nie tylko praktyki dyskursywne związane z językiem, ale również wszelkie
15
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Społeczeństwo pojmowane jako całość jest zatem w tym sensie fikcją, że zależy
od wielości znaczeń, których pojedynczy polityczny dyskurs (formacja dyskursywna) nie jest w stanie ogarnąć. Rozwiązaniem tego problemu może być jedynie tak
zwana „praktyka wiązania”19, czyli strategia scalania poszczególnych, „samotnych”
elementów pod wpływem hegemonicznej dominanty, bo tym właśnie jest punkt
węzłowy pełniący funkcję wspólnego odniesienia. Niestety, w praktyce jest tak, że
„objęcie” wszystkich elementów znajdujących się w polu dyskursywności nie jest
w ogóle możliwe. Rodzić to więc musi rodzaj opozycji i wywrotowości przyjmującej albo kształt innego – zawsze hegemonicznego − politycznego dyskursu, albo
struktury, którą Mouffe i Laclau nazywają dyskursywnym zewnętrzem. Czym więc
owo zewnętrze jest? Otóż, jest to zbiór wszystkich tych elementów znaczeniowych,
których nie udało się włączyć w ramy danej formacji. Wykluczone i pozbawione
stabilizującego wiązania, stanowią one w konsekwencji zagrożenie dla dyskursu,
który każdego potencjału burzycielskiego powinien się obawiać.
Jeśli chodzi natomiast o samą formację dyskursywną, to trudno wskazać tę
najbardziej uprzywilejowaną. O ile w marksizmie była nią klasa robotnicza, o tyle
dzisiaj nie sposób udowodnić, że odgrywa ona jakąś szczególną rolę w procesie
hegemonicznej zmiany. Nie da się zatem wskazać najważniejszego dyskursu, ponieważ jego „miarę” uwarunkuje kontekst, w którym jest umieszczony, i cel, do
którego dąży. Kluczowy jest też w tym wypadku cały wachlarz powiązań, a także
sam punkt węzłowy będący osią odniesienia dla zdominowanych antagonizmów.
Najatrakcyjniejszy jest oczywiście ten punkt węzłowy, który może zapewnić jak
najszerszą strukturę łańcucha ekwiwalencji, a więc wszystkich podmiotów będących częścią składową nowej siły hegemonicznej.

Demokracja agonistyczna a demokracja deliberatywna
Biorąc pod uwagę temat moich rozważań, podkreślić należy, że teoria hegemonii
oraz teoria dyskursu interesuje mnie przede wszystkim ze względu na swój wymiar
polityczny i kulturowy. Kluczowe w ramach tego są dla mnie tutaj dwa założenia.
Pierwsze z nich mówi o tym, że znaczenia kształtuje hegemonia i związany z nią dysmechanizmy i działania społeczne. Nie ma bowiem podziału na to, co dyskursywne i niedyskursywne, a to dlatego, że wszelkie znaczenia konstruowane są w ramach dyskursu.
19
Ideę „powiązania” bardzo dobrze opisał Antonio Gramsci, natomiast w swojej koncepcji wykorzystali ją Mouffe i Laclau. Praktyka wiązania jest dla nich praktyką artykulacji prowadzącą do
powstania nowego dyskursu. Sam dyskurs natomiast stanowi, ich zdaniem, rodzaj ustrukturowanej
całości − „systemu zróżnicowanych bytów, innymi słowy momentów” (Laclau, Mouffe, 2007).
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kurs, który narzuca interpretację nie tylko samych praktyk społecznych, ale rzeczywistości w ogóle20. Drugie natomiast dowodzi podwójnej nieusuwalności. Tak samo
permanentny jak sam antagonizm jest bowiem towarzyszący mu zawsze konflikt
znaczeniowy, którego przejawem jest przeciwstawność ideologiczno-poglądowa Polaków21. Rozumiemy inaczej, gdyż inne są dyskursy będące naszą reprezentacją. Jedni identyfikować się więc mogą z dyskursem emancypacyjnym, drudzy natomiast
z dyskursem konserwatywno-katolickim. Od tego, do jakiej struktury będziemy się
odwoływać, zależeć będzie jednak nie tylko nasza orientacja ideologiczna, ale też
postawa określająca charakter życia wewnętrznego, a także nasz stosunek względem inności. Genealogia antagonizmu ma zatem wymiar dyskursywny, ponieważ
to w dyskursie i tożsamości znaczenia, które on konstytuuje, tkwi różnica będąca zarzewiem konfliktu objawiającego się w przeciwstawności „pozycji podmiotowych”22.
Pamiętać przy tym należy, że pozycja podmiotowa nie jest nigdy czymś ostatecznie domkniętym, a to dlatego, że jest równocześnie pozycją dyskursywną, to znaczy
taką, która ma raczej wymiar otwarty, ponieważ zależny od innych pozycji podmiotowych. Wynikać z tego z kolei musi podobnie relacyjny charakter bytu.
Warto zresztą powiedzieć, że to właśnie w tej relacyjności tkwi to, co dla mnie
najważniejsze. Nawiązując do Hegla, Mouffe i Laclau dowodzą bowiem, że nie sposób mówić o bycie określając go w kategoriach tożsamości pozytywnej. Istotą takiej
tożsamości jest w końcu stabilność i hermetyczność, która przeczy temu wszystkiemu, co z samą relacyjnością związane. Byt więc dlatego musi być tożsamością
negatywną, że taką zamkniętą strukturą nigdy nie jest, a świadczy o tym najlepiej
fakt, że warunkiem jego ukonstytuowania się jest zawsze stosunek do bytu obcego, czyli – powracając do użytej przeze mnie wcześniej figury − do Innego, który
pełni funkcję elementu wykluczonego23. Dlaczego wykluczonego, tłumaczyć musi
Dyskurs jest według Laclaua obszarem, który determinuje kształt obiektywności.
Komentując wybór Andrzeja Dudy na urząd prezydenta, potwierdza to Tomasz Sawczuk.
W swoim felietonie zwraca on uwagę między innymi na to, że „polityka miłości [postulowana przez
obecnego Prezydenta, a ograniczona już choćby tylko do sfery symbolicznej] nie może w dzisiejszych
warunkach polegać na tym, że wszyscy skupią się na adorowaniu czegoś abstrakcyjnego i zewnętrznego, co nadaje znaczenie ich zbiorowemu życiu – wszystko jedno, czy będzie to Bóg, pieniądz czy
polskość. Skupianie się w polityce wokół plemiennych totemów przede wszystkim faworyzuje frakcję
wybierającą totemy i skutkuje wykluczeniem ludzi niepodzielających naszej wiary, wierzących inaczej lub nie równie mocno, z którymi przecież, niezależnie od jakiejś centralnej różnicy, stać by nas
było na porozumienie”. Takie postawienie sprawy postrzegać by można, jako pochwałę agonizmu,
który podkreśla pluralistyczny wymiar polityczności, dopuszczając jednocześnie możliwość – nie
uwzględniającego wszystkich – porozumienia ponad podziałami (Sawczuk, 2015).
22
To właśnie one stanowią rodzaj reprezentacji poglądowej właściwej danemu bytowi.
23
Mówić tu można o tak zwanej logice ekwiwalencji, której przejawem jest dialektyczny podział
na „swoich” i „obcych”. Najłatwiej taki podział było można zaobserwować jeszcze stosunkowo niedawno, kiedy to do czynienia mieliśmy z przeciwstawieniem szeroko pojętej opozycji czy też „naro20
21
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natomiast stwierdzenie, że funkcjonując jakby poza dyskursywnym powiązaniem
określonej zbiorowości, stanowi on archetyp nieaplikowanej obcości24.
Strukturalny efekt pełnego i ostatecznego „zszycia” znaczących jest zatem
niemożliwy, co obalać musi wizję społeczeństwa jako całości, ponieważ konstytuujący się byt wymaga rewersu, czyli opozycji wynikającej z obcości, która nie
tylko stoi w kontrze do budowanej tożsamości, ale jest jednocześnie procesualnym
warunkiem samej budowy. W tym sensie Inny jest więc bytem zewnętrznym, „ciałem” wyznaczającym granice dyskursu, a także społeczeństwa, o czym świadczy
jego symboliczny, bo znaczeniowy charakter. Nieusuwalność i jego niewłączalność
do grona wspólnoty jest natomiast świadectwem antagonizmu, co tylko potwierdza permanentny wymiar konfliktu. Warto w tym kontekście zauważyć, że konsekwencją związanego z tym wykluczenia jest powstanie jeszcze bardziej wykluczającej i zamkniętej homogeniczności25. Z dokonań studiów psychoanalitycznych
i etnograficznych wiemy przecież, że brakowi obcego towarzyszyć musi poszukiwanie wewnętrznego wroga, co na pewnym poziomie prowadzi do destrukcyjnej
paranoi, będącej odzwierciedleniem już nie „szerokiego” w swojej istocie agonizmu, a właśnie antagonizmu. Dekonstrukcjonistyczna krytyka liberalnej imaginacji głoszącej – w jej najbardziej optymistycznej i idealistycznej formie − możliwość
całkowitego pojednania jest więc wpisana w teorię agonizmu. Skutkiem tego nie
jest jednak wyłącznie dowartościowanie hegemonii i różnicy, ale również przekonanie, że uświadomiona nieobecność „pełni” podważa sens deliberacji, podając
de facto w wątpliwość istotę samej demokracji deliberatywnej w sposób, w jaki ją
rozumiał Jürgen Habermas.
Uznanie ontologicznego wymiaru „radykalnej negatywności” stawia bowiem
pod znakiem zapytania − tak istotny dla Habermasa − racjonalizm. By jednak nie
być gołosłownym, przypomnieć należy fundamentalne dla niego założenie mówiące o tym, że to właśnie w racjonalności komunikacyjnej tkwi nadzieja demokracji. Nie da się, zdaniem niemieckiego filozofa, ocalić cennych dla nas ideałów,
du”, aparatowi PRL-owskiej władzy. Punktem węzłowym była wtedy antysystemowość pozwalająca
określić własną tożsamość w kontrze do władzy. Tak ukonstytuowany łańcuch ekwiwalencji dotyczył
oporu, a złożony był z bardzo wielu pozycji podmiotowych, w czym tkwiła jego siła i szansa obalenia
hegemonii.
24
W naszym kraju takim archetypem obcości jest Żyd, w odniesieniu do którego budowane
są też inne obcości, w tym obcość kobieca zamknięta w figurze czarownicy, o czym doskonale pisze
w swoim eseju pt. Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd prof. Joanna Tokarska-Bakir.
25
Widać to szczególnie w Polsce, która od momentu ukończenia II wojny światowej jest krajem
niesamowicie homogenicznym. Jeśli w ogóle wypada się tym eufemizmem tutaj posłużyć, to stwierdzić trzeba, że to zasługa przede wszystkim „zniknięcia” Żydów.
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nie realizując praktyki społecznej interakcji. Polegać ona powinna na budowie
tak zwanych „planów działania”. Każdy z takich planów byłby w rzeczywistości
rezultatem zaangażowania zbiorowości, której poglądy i preferencje, przyjmujące
postać argumentacyjnej gry, wspierać powinny mandat podmiotów instytucjonalnych. Efektem tak pojętej partycypacji byłoby z kolei wyparcie dysfunkcyjnej
i konfliktogennej racjonalności emocjonalno-instrumentalnej. Innymi słowy,
intelektualną bazą dla modelu deliberacyjnego jest przekonanie, że realizowana
w toku interakcji społecznej konfrontacja argumentów i kontrargumentów prowadzić może do osiągnięcia zadowalającego wszystkich porozumienia26. Konsensualność miałaby więc wymiar intersubiektywny, ponieważ jej źródłem nie byłaby
manipulacja czy paternalistyczny autorytaryzm, a perswazja i rozmowa wyrażająca zdolność prowadzenia dyskursów27. Wyraźnie zatem widać, że demokracja
deliberatywna różni się znacząco od demokracji agonistycznej, która porzuca poszukiwanie zgody, uznając nieprzemijalność antagonizmu i konieczność hegemonicznej rywalizacji28.
Pytanie wymagające odpowiedzi dotyczy więc możliwości takiej Habermasowskiej demokracji w warunkach polskich. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by
zasadne i pożądane było dopuszczenie do przestrzeni debaty absolutnie wszystkich. Wydaje się to zresztą problemem uniwersalnym, nieograniczającym się jedynie do kontekstu polskiego. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj kwestia inkluzji,
która powinna mieć wymiar selekcyjny, ponieważ, jak słusznie zauważył Jan Józef

Do podobnego wniosku doszła Hannah Arendt. Jej zdaniem porozumienie jest jednak możliwe do osiągnięcia nie dzięki racjonalnemu Diskurs, jak chciałby tego Habermas, a dzięki wymianie
opinii i głosów. Różnica pomiędzy nimi polega więc na tym, że „według Habermasa konsensus pojawia się przy udziale tego, co Kant nazywa disputieren – wymiany argumentów ograniczonej regułami
logiki – podczas gdy dla Arendt jest to kwestia streiten, w którym argument wytwarza się przez
przekonywanie, a nie dowody nie do odrzucenia” (Mouffe, 2015: 25).
27
Myśląc o komunikacji, Habermas bardzo wyraźnie określił rolę języka. Twierdził między innymi, że jest on „dla komunikacyjnego działania relewantny jedynie w aspekcie pragmatycznym:
mówiący, posługując się zdaniami w sposób ukierunkowany na dochodzenie do porozumienia, odnoszą się do światów, i to nie tylko bezpośrednio – jak w działaniu teleologicznym, kierowanym
przez normy i dramaturgicznym – lecz w sposób refleksyjny” (Habermas, 1999: 186).
28
Z podejściem deliberatywnym – podobnie, jak Mouffe i Laclau – nie zgadza się też francuski
filozof Bernard-Henri Lévy, który w liście do Michela Houellebecqa, pisze: „Prawda jest jednak taka,
że w dialog nie wierzę i że w życiu realnym nigdy nie potrafiłem zrozumieć teorii, zgodnie z którą
wystarczyłoby przeciwstawić sobie i skonfrontować ze sobą argumenty i kontrargumenty, by rozproszyć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, mroki niewiedzy: ludzie rozpoczynają większość
dyskusji, wnosząc w nie swe własne przekonania, kończą je tymi samymi; koncepcja pewnej dialektyki, która umożliwiłaby im wysubtelnienie swojego punktu widzenia, wzbogacenie go lub też jego
zmianę, zawsze wydawała mi się wysoce wątpliwa” (Lévy, Houellebecq, 2012: 315).
26
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Lipski: „nie zawsze możliwy jest dialog”, co więcej „często sama próba podjęcia go
bywa hańbą (jeśli nie jest zwykłą głupotą)” (zob. Lipski, 2011: 149).
Dylematów związanych z demokracją deliberatywną jest oprócz tego oczywiście więcej29. Ten dotyczący podmiotowej akceptowalności jest dla mnie szczególnie ważny przede wszystkim dlatego, że dopuszcza zawsze istniejącą możliwość
wystąpienia antagonizmu, którego nie sposób z demokracją pogodzić. Rację mają
zatem Mouffe i Laclau, postulujący podejście zgoła inne, bo wyzbyte liberalnej
naiwności. W ich ujęciu nie ma uniwersalności, jest natomiast hegemonia, która miejsce tej uniwersalności wypełnia. Mnożące się wciąż partykularyzmy są dla
zwolenników teorii agonizmu potencjalnym źródłem tego, co nazwać by można
reprezentacją momentu wspólnego. To one, kiedy już zyskają status dominującej
hegemonii, stać się mogą symbolem całkowitego „zszycia”, a więc namiastką tak
poszukiwanej, ale przecież fantazmatycznej „pełni”, która w rzeczywistości jest
jedynie ideologicznym motorem emancypacyjnego wysiłku. Dodajmy, wysiłku
wciąż potrzebnego, ponieważ nie sposób zaobserwować hegemonicznej stałości.
Jej tymczasowość jest faktem, który determinować musi płynność rywalizacji30.
Celem agonistycznej walki jest natomiast − wspomniane już wcześniej − puste
znaczące, czyli „element znaczący bez elementu znaczonego”. Innymi słowy, reprezentacja braku oczekująca hegemonii, swoistego substytutu tego, co nieobecne
i niemożliwe. To właśnie stawka omawianej tutaj rywalizacji, która ma również
swój wymiar psychoanalityczny. Podobnie jak Mouffe, Laclau zwraca bowiem
uwagę na aspekt afektywny polityki (zob. Laclau, 2009). Odnajdując wsparcie teoretyczne w koncepcjach Sigmunda Freuda i Jacques’a Lacana, Argentyńczyk dowodzi, że bardzo ważnym punktem tworzącym więź grupową jest afekt, a więc
emocjonalnie obciążony „obiekt częściowy”. To on odgrywa rolę spoiwa, które
łączy poszczególne dyskursy w hegemonię będącą symbolem „całości”31. I choć
osiągnięcie takiej całości jest rzecz jasna niemożliwe, realny wydaje się efekt woli
zbiorowej mogącej zmienić tożsamość grup w sposób taki, by dało się artykułować
interesy i żądania szeroko pojętej społecznej „różnorodności”. Demokracja – w jej
wersji nie deliberatywnej, ale agonistycznej i radykalnej − jawić się więc powinna
nie jako cel, ale środek do celu, którym jest pluralizm.
Pisze o tym szerzej John Dryzek w książce pt. Deliberative Democracy and Beyond, a także
Adam Romaniuk na łamach Kultury Liberalnej – O Habermasie i trochę o polskiej polityce.
30
W eseju Uniwersalizm, partykularyzm i problem tożsamości Laclau stwierdza: „Jeśli demokracja jest możliwa, to dzieje się tak dlatego, iż to, co uniwersalne, nie ma żadnego koniecznego ciała ani
żadnej koniecznej treści; natomiast różne grupy rywalizują ze sobą, by na pewien czas ich partykularyzmy pełniły funkcję uniwersalnej reprezentacji” (Laclau, 2004: 66).
31
Przykładem takiego afektywnego spoiwa w duchu Laclaua była na pewno polska Solidarność.
Związany z nią fenomen uznać by zatem trzeba za symbol nieosiągalnej nigdy „pełni” społeczeństwa.
29
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I would like to present the general outlook on dominant
tendencies within educational studies and shortly introduce my analysis in the context of so called „turning point”
of educational discourse in the second half of XX century.
I would like to propose to look at that moment of our actual cultural and educational field through two dominant
perspectives and metaphors on which two different pedagogies are grounded. I would like to introduce two domianant metaphors within the educational field and the new
tendencies, shortly how the educational studies shift from
the „survival pedagogy” to the „spiritual pedagogy”. In
general, this atriculations founded in the mindfull critics of
educational practices undermine the cultural shift which is
based on the process of abandom the tradition values, and
the civilisation trends of development which generated the
actual shape of culture to be axhausted. The great positivism project was adjected by the new generations of educators with new and fresh approach to the educational problems. At that moment it’s clear that we stand before the
creation the new, alternative vision of the social world and
culture in general. I would like to present the changes of
that social process on the example XX-century pedagogy,
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which I hope is touched by that cultural transformation.
I would like to concentrate on the educational discourse as
a econcrete area of such cultural shift. It’s rather difficult to
recognize the whole field of that revolutionary and alternative movement within our culture. In my text I would like
to show the process of transition from „survival pedagogy”
into „spiritual pedagogy”. As we simply know from the
poststructural perspective each of educational interpretation operates in the social contexts has own definition of
the aims, functions and tesks of education. After Michel
Foucault works we can say that each of the educational
discourse and interpretation is grounded in the cultural
power/knowledge forces. The new generation of educators proposed new approach towards social analyses of
edacational aims and destination. In that movement the
main aim of edacation is to build identity of pupils. There
are of course many researchers shared that view on edacational discourse eg. Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlare,
Lech Witkowski, Zbigniew Kwieciński in Poland ( to give
only representative examples) and Henry Giroux and Peter McLaren in the United States.They proposed the new
approach towards the understanding of edacation destination ond obligations and broke the traditional interpretation. They rejected the traditional inerpretation of „forming the reason” or „excercising the reason” as the main
goal of education towards the popular culture and sensses.
And they based their interpretations on that aspect of identity construction process. I would like to propose in my
text general outlook at the cultural shift within educational
discourse as the transtition from the metaphor of „survival
pedagogy” towards the „spiritual pedagogy”. These metaphors also determined two different perspectives and approaches to education. I wolud argue that these perspectives are based on the two different antopological visions
and determine different pedagogies.

Introduction
In the contemporary cultural studies we used to treat almost all social phenomena as not the natural facts, but as cultural ones. That critical approach to cultural
reality broke off with the traditional approach to them as uncritical truths. In
contemporary culture we tend to free the world from the tradition testimony.
As Linda Hutcheon (1989) the American cultural studies reasercher says about
de-naturalization of cultural phenomena to dispose of social claims to universalism and eternity. In XX century that process to free almost all phenomea from
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the traditional approach as natural facts take place in the contructivism orientation of social sciences. Contemporary culture is submitted to the general process
of change and almost all fields of culture are submitted to transformation. As
the title of Fritjof Capra (1989) book points we stand before cultural „turning
point” and radical cultural shift within educational discourse. I would like to
express general intention in my text that dominant mataphors of educational
discourse have radically been changed and shortly introduce my analysis in the
context of so called „turning point” of educational discourse in the second half of
XX century philosophy of education. I would like to propose to look at that
moment of our actual cultural and educational field through two dominant
perspectives and metaphors on which two different pedagogies are grounded.
I would like to introduce two dominant metaphors within the educational field
and the new tendencies, shortly how the educational studies shift from the „survival pedagogy” to the „spiritual pedagogy”. In general, this atriculations founded in the mindfull critics of educational practices undermine the cultural shift
which is based on the process of abandom the tradition values, and the civilisation trends of development which generated the actual shape of culture to be
axhausted. The great positivism project was rejected by the new generations of
educators with new and fresh approach to the educational problems. At that moment it’s clear that we stand before the creation the new, alternative vision of the
social world and culture in general. I would like to present the changes of that
social process on the example XX-century pedagogy, which I hope is touched
by that cultural transformation. I would like to concentrate on the educational
discourse as a concrete area of such cultural shift. It’s rather difficult to recognize the whole field of that revolutionary and alternative movement within our
culture. In my text I would like to show the process of transition from „survival
pedagogy” into „spiritual pedagogy”.

Education as the cultural product
In the history of educational institutions there are different attempts to define its
meaning and definitions of the process of education. From Greek Paideia to German Bildung the interpretations of the essence of education still in the Western
civilisation are changed. It is possible of course to enumerate different conceptions
of education in the history but I would like in my text propose another outlook.
Besides enumerate the ideas and their interpretation and comparison in the history of educational discourse I would like to search through the XX century con-
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ceptions of education and rather concentrate and amphasize the shift and radical
qualitative change within the educational discourse.
As we simply know from the poststructural perspective each of educational
interpretation operates in the social contexts has own definition of the aims, functions and tasks of education. After Michel Foucault works we can say that each of
the educational discourse and interpretation is grounded in the cultural power/
knowledge forces. The new generation of educators proposed new approach towards social analyses of edacational aims and destination. In that movement the
main aim of edacation is to build identity of pupils. There are of course many researchers shared that view on edacational discourse eg. Zbyszko Melosik, Tomasz
Szkudlarek, Lech Witkowski, Zbigniew Kwieciński in Poland (to give only representative examples) and Henry Giroux and Peter McLaren in the United States.
They proposed the new approach towards the understanding of edacation destination ond obligations and broke off the traditional interpretation. They rejected
the traditional interpretation of „forming the reason” or „excercising the reason”
as the main goal of education towards the popular culture and senses as the main
identity constructions factors . And they based their interpretations on that aspect
of identity construction process. I would like to propose in my text general outlook
at the cultural shift within educational discourse as the transtition from the metaphor of „survival pedagogy” towards the „spiritual pedagogy”. These metaphors
also determined two different perspectives and approaches to education. I wolud
argue that these perspectives are based on the two different anthropological visions and determine different pedagogies.
The main intention of my presentation is to find the crucial distinctions
and differences between these pedagogies: „survival pedagogy” and „spiritual
pedagogy”. I would like to present the „survival pedagogy” on the example of
Paulo Freire critique of „bank education” which is typical example of that kind
of educational discourse, and I would introduce the „spiritual pedagogy” perspective on the example of Carl Rogers vision of education. I would introduce
main distinction of these perspectives grounded in two different anthroplogical
foundations and also in the ending section I would recall the Zygmunt Bauman’s
reflections about the education in the postmodern culture. As I suppose, that approach to the educational tradition can show how the different and unconscious
practices produced two different kinds of pupils potentiality and determined the
educational practices.
The conception of idenity as a patchowork is a dominant idea in the instant
culture (Bauman, 1995). But altogether with that shift the new approach appeared
and after that several displacements in current understanding of the essence of
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education. Contradictions as such like: carnal v. reason; emotions v. intelect; pleasure v. ascetisism; freedom v. prison; emancipation v. violetion; meaning, intepretation, metaphor v. truth; surface v. deep structure have been deconstructed. But my
interest in text tends towards description the meanings of dominant educational
practices in the postmodernity. According to Jacques Derrida’s deconstruction
concept we know that is exactly the appreciation of weak element of the oppositional terms and drawing aside the structure in the deconstruction gesture allows
us to reach to hidden, but not present and possible meanings, the marginalised
one. The accent should be led on meanings, not one differantiated meaning of cultural phenomenon. Education is submitted to that exactly process as each of cultural institution. The meanings are created in language, but language itself has no
outside. The meanings are discoursively determined through the metanarratives
in the closure of essence space. According to the linguistic turn in the social theory
and poststructural studies we should treat it as an obvious and natural approach in
the interpretation. There’s always another possible outlook in the culture and other
interpretationis possible, thus discorsive articulations of meanings are in stake for
discoursive closure and dominant interpretations.
The meanings are created in language which is „living process” (Heidegger).
This introductory part of my text should be seen as a closer look at the process of
„movable metaphors” (Rorty, 1996), but not find interpretations as the regimes of
truth (Foucault). As I argued education perceived as the process building identity- that’s the understanding of education proposed by mentioned educators. In
educational take place a discoursive struggle of dominant metaphors. This section
will be concentrated on the presentation about the evolutionary change which take
place in unavoidable way in each branch of knowledge and also take place now
in educational discourse. What causes that science after building and crystalizing solid theories again becomes the area of a revolutionary changes and re-build
and re-construct theoretical foundations or setting. Why do educational theories
and knowledge in general (scientific theories) again collapse into chaos? Are that
processes constitutive for the logic of evolution? We should try to answer to these
questions and theoreticians should seriously answer to them. This issue consists
the central interest of Thomas Kuhn reconstructions of logic of scientific revolutions. He search for the reasons for the change in our narratives describing world.
We can surely say that no one of theories would survive in our attempts of discovery the logic of the world. In my opinion also educational discourse is touched by
the revolutionary tendencies during last few decades. It’s seen in changes of scientific interests and topics, also in applied methodologies in educational research.
In my text I would now, in concrete presentation, take into considerations shift of
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educational discourse from the „survival pedagogy” to the „spiritual pedagogy”.
There are not too many attempts in educational reflection such search for the trajectory of educational discourse transformations.
Poststructural movement in social theory is often characterized as radical and
sceptical trend to redefiniate of Western traditional institutions and theoretical
background. After Lyotard (1997) we used to think that in postmodern culture we
lost our metanarrtives as the fundamental convictions in our attempts to understand our condition in social and cultural contexts. We also lost the legitimization
for our knowledge. The most critical movement concerns the questionization of
rational subject by the French philosophers of that wing of philosophy. That’s why
school looses it’s foundations in metanarratives. As other important institutions
school lost it’s foundations in metanarratives philars. That’s why the poststructural
revolution accelerate the discussions about the future destination of school. The
school as an institution lost the legitimization in the culture of exhausting rationality and was founded in rational philosophy which is now questionized. There
were many possible answers to that facts when school lost central position and
certainty: from the deschooling ideas of Ivan Illich to the conceptions of reform
humanistic education. In my opinion we can look at the educational thought as
a field of discoursive struggle of two dominat perspectives creating and shaping
the educational institutions and it’s meanings. In my opinion in the tradition of
educational thought we can differantiate two perspectives: „survival pedagogy”
and „spiritual pedagogy”. After each of the mentioned perspectives stands certain
and coherent interpretation determined both its theoretical (formal and substantial) contain and decide of its coherence and what’s equal important determined
also the social practice which can be conducted from such perspective. It’s possible
also to look at the whole history of pedagogical thought and whole epoques of the
history we can also include into one of the mentioned perspectives. After each of
that orientations follows the foundations as such important that we can call the realtionship between them as the relationship of mutual exclussion. That mean if we
include the educational theory to one of the persepctive that’s clear that we cannot
include it into another perspective.

The „survival pedagogy”
Critical educator and great revolutionary activist Paulo Freire used the concept of
„bank education” to ilustrate traditional vision of school and the oppresive character of traditional approach to education. According to Freire: „Education become
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the act of deposition in which students are absorbing the deposit and teachers are
depositarians” (Freire, 1992: 96). Freire writes later: „It’s bank conception of education in which the freedom of action consciousned to students reaches anly that
far as the process to receive, fullfilment and store the deposit containts” (Freire,
1992: 96). It’s true and students really have the opportunity to become „the collectors or specialiers of catalouging the contensts which they store” (Freire, 1992: 96).
In the bank concept of education knowledge is a gift from the people who treat
themselves as better knowing that who treat students as knowing nothing” (Freire,
1992: 96). As Freire writes the bank concept of eduction become a tool of opression. The oppresive character is rooted in several convictions as such as:
1) The teacher teaches and students are tought.
2) The teacher knows everything and students know nothing.
3) The teacher thinks and students are objects of his thought.
4) The teacher speak and students listen quietly.
5) The teacher disciplied students and students are disciplied.
6) The teacher chooses and force his choice and students obey his choice.
7) The teacher acts and students have an illusion of acting through the acts
of the teacher.
8) The teacher chooses the teaching agenda and students (with who do not
negotiate it) adopt to it.
9) The teacher mingues the authority of knowledge with his own professional authority, which he locates in the opposition to student freedom.
10) The teacher is the subject of the teaching process while students are only
its objects. (Freire, 1992: 97).
The bank concept of education makes students as the adopted and menagable
creatures. It’s true that in bank education dissapears all the autonomized atudents
activity. Freire writes: „The more effort the students make to deposit the giving
deposit, the less they develope the critical consciuousness which can appear from
their ingeretion to the world” (Freire, 1992: 97–98). The most they accept the impose passive role, „the strongest is tendency towards the adaptation to the world
and fregmented image of reality which was in them deposited they store” (Freire,
1992: 98). That image serve to the interests of oppresors: „The ability of bank
concept of education to avoid and invalidate the creative force of students and to
stimulate their credulity serves the interests of oppressors who don’t care not for
the reveal the world nor for the perceiving it as transformable” (Freire. 1992: 98).
The bank concept of education „hides the efforts to create people us machines –
completely denial their ontological appointment towards the desire fo fullfilment
humans dignity” (Freire, 1992: 99). For that perspective of education „the human
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is not conscious being, but rather the depositarian of consciousness, the empty
„mind” open to receive deposits of reality of outside world” (Freire, 1992: 99). The
only response of student is to adopt to the social environment and to survive in the
oppressed cultural reality.

The „spiritual pedagogy”
Carl Rogers is the outstanding figure on the map of contemporary thought and
ideas, one of the greatest XX century humanistic psychologists. His role is of the
great significance in dispersion the humanistic ideas to the field of education and
other fields eg.bisness. He is the main source for the human potential movement
outside the traditional psychotherapy. His ideas mature slowly, but the dominant
tune of his works always is the care for the improvement the condition of student,
client and teacher. Rogers’s ideas slowly destroy the wall in the sceptical imaginary
of representatives of Western civilisation. His passion for propagate the humanistic ideas is unmeasurable. He enters into history of contemporary thought as the
radical critique of narrow scientific style of psychology and radiacally promotes
the value of freedom in psychological discourse. His revolutionary approach has
also been expressed in the reflection about the future of the institutionalized education. His question if the school can be and under what conditions will become
the place for selfrealisation for students and teachers is submitted to the world discussions about future of that crucial institution for survival of Western civilisation.
His concept of student-centered education inspires the representatives of alternative approach to education as a starting point to take into account the good student
itself to make him a subject, not only the object of oppresive actions. As a matter
of facts the Rogersian educational project is the response to the overintelectualized education in which there’s no opportunity for selfrealisation and creativness.
The traditional education has become the place of reproduction of knowledge to
deposist of the dominant habitus and the students have lost the opportunity to develope the human potentials to full human dignity. School is not more a place for
selfrealisation for students and teachers. That mindfull and sensible remark of his
own educational path has become the beggining in search the alternative humanistic educational project. He is aware that school should become the friendly and
attractive for the new generation. The silent revolution of Rogers’s approach to education appears from the conclussion that if can not suppress the education in traditional understanding (that he often in radical way proposed!) we should change
it and it should be deeply reformed. His whole activity in that matter concerning
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the future of school institution Rogers agree that we must respect some condition
to build the institution for students selfrealisation and for personal growth. Rogers
deeply anxious about the future of school writes: „Have we got enough strength
and resolutness to use our knowledge and skills in reforming the educational institutions?” (Rogers, 2002b: 278). He was deeply convicted about the neccessity
of reforming schools: „I strongly believe that innovative humanistic experiencing
teaching in the school will be acceptable for the future of school” (Rogers, 2002b:
275). Carl Rogers was conscious about the dangers of traditional (bank education
in Freire view) for the society as a whole: „Unproportional concentration on ideas
and confine to „education above the neck has serious social consequences” (Rogers, 2002b: 280). That model of education can only promote the passive individuals
and withdraw critical neccessary competencies to question the actual social life.
Rogers during his whole life fights with this type of education. The „bank concept”
of education was strongly attacked in his works. But on the contrary Rogers positively response to that critique and assume that school can be a friendly place for
students and they can independly create their dognity to human potentials. The
traditional education completely disowned the affective students sphere. Rogers
writes: „The mind can go to school, but body can be definitively pulled, but emotions and feelings can be expressed freely only outside the school” (Rogers 2002b:
285). One more remark of Rogers critique of traditional education: „Only because
of our fragmented cognitive education we know facts, but we don’t feel our knowledge (experience)” (Rogers, 2002b: 286).
The traditional school suffers from the deficit of meaning and from the basic
sense of living for the students. The positive part of Rogers view in the context of
authentic education is proceeding another one negative confession: „In the traditional educational system there is no place for the „whole” person, but only for
intelect” (Rogers, 2002b: 287).
The Rogersian vision of authentic humanistic education that is the student-centered education broke off such overintelectulization of school. Rogers
asks that qquestion directly: „Can the teaching concerned both ideas and emotions?” (Rogers, 2002b: 290). Rogers exactly compared and opposed two models
of education: the traditional one and the sudent-centered approach. I would like to
enumarate the main characteristics of traditional model of education (there’re to
some extension the similarities with bank concept of education):
1) The teacher own knowldge and students must be its receivers.
2) Lecture and other verbal means of knowledge transmission have to be the
main means to absorb knowldge.
3) The teachers have power, students obey the power.
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4) The mutual trust is minimum.
5) The surrenders (students) are governed efficiently when they are maintained to the constant state of fear or often intimidated.
6) The democracy and its values are ignored in practice.
7) In traditional model of education there’s no place for the „whole” person,
only for the intelect. (Rogers, 2002a: 307–309).
Besides of enumerate the main characteristics of traditional model of education Rogers also formulated his own vision for educational project „students-centered education”. There are main characteristics of the students-centered education
in Carl Rogers’s version:
1) Leaders are the persons perceived as the authority in a given situation feel
in their roles and in relationship with others safe enough to trust others
possiblity to learn fro themselves. If that condition is respected, there is
a possibility to raelize others conditions and usually it reaches that point.
2) The facilitators of learning process share with others – students and if only
possible with parents or community – the responsibilty for the learning
process.
3) The facilitators in the learning process deliver meals-the own experienced
resources from books and other sources or community experiences.
4) The students learn individually or in collaborative with others and create
own teaching programms.
5) The positive climate of teaching is supplied.
6) The aim is to sustain the continuity for learning process. The lesson is not
finished with success if students learn what they have to learn but only when they
make progress in learning how to learn what they want to learn.
7) In order to achieve their own aims students should practice selfdisciple
perceived by them and accepted as personal responsibility.
8) The evaluation of the scale and significance and progress of learning is
made by students and such selfevaluation can be enriched by carefully remarks from the members of group or facilitator.
9) The learning in the atmosphere facilitation of growth is deeper, appears
earlier and knowledge attained in that way is much more existentially valuable than in the traditional classroom. (Rogers, 2002b: 311–313).
As it comes from the characteritics of the mentioned two models of education
Rogers was not only the critique of the traditional model of education, that was
done by many contemporary critics of education, but as one of a few of them on
the contrary in the discussion about the future of education he created own educational of student – centered education. That project can be characterized as deep
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experienced knowledge about the mechanisms accelerated individual growth. It
engage whole person and not only fragmented person. The values of emotions in
the learning educational project consists one of the most important feature of the
original educational project.
Carl Rogers life philosophy is often ascribe into stream of existential philosophy and he was also inspired by Søren Kierkegaard works, but not only. Also
by Martin Buber personalism and there are also some chinese influences in his
life philosophy. His vision and educational project comes the deep bound with
other human being. It’s bound on the foundation that deep communication and
the possibility to authentic expressions of emotions and emphatic understanding
own life has great emancipatory significance in our growth. Rogers educational
project can be perceived as a path of selfrealisation. According to Rogers view
in the deep revolutionary revival of education can sustain the civilisation survival. That’s the optimistic message of Rogers view in the discussions about the
future of educational institutions. That’s optimistic message because during his
life the American education was influenced by his vision and have radically been
changed and reformed.

Conclusion
The revolution in social sciences is grounded in simple conviction that „social
facts” have meanings and in the constructivism perspective social actors create
own meanings to social facts. The cultural transformation from the second half
of XX century required also from educators assertion that education and social
researchers can not describe educational reality in the traditional fashion and languages. That’s why educational researchers seek for new languages to articulate the
complexity of eduactional reality. That turn towards others field of cultural activity
demands new autlook and researchers used the analysis from cultural studies and
philosophy. In the Western culture those both mentioned educational metaphors
compete and are still competing. As the metaphor of „survival pedagogy” lost its
attraction for the researchers after antipositivism turn within social sciences because of the collapse of faith for the extraordinary science mission (scientism) and
its emancipatory potential of legitimization our educational practices. The other
one metaphor of „spiritual pedagogy” yet not gaines so solid support and recognition as the first used to have. We are now at the moment between the falling
authority of the „survival pedagogy” metaphor lost trust to scientifical vision of
the world, and slowly increasing interests for the opposite metaphor of „spiritual
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pedagogy”. It is now attractive for educational practicetioners. Thus there is radical displacement of educational discourse and we are wittnesing mentioned in
the begining of my text so called „turning point” of educational discourse. The
departing from the central position of research investigations the positivism orientation and the metaphor of „survival pedagogy” is grounded in mechanical anthropological conception of human being as rational machine. Altogether with
this anthropological reduction vision of human nature – and as critics called that
orientation- altogether with that Cartesian vulgar claim the social researchers (and
also educational studies) were seducted by objective scientific research methods
which give the conceptual background for the paradigm of „survival pedagogy”
in the unfamiliar materialistic world and to conquer it and altogether to build
rational world for rational human being. As the consequence there were the alienation of huuman being and researchers ignoring the compexity of social and also
educational sphere. On the contrary the metaphor of „spiritual pedagogy” is based
on that whole disowned aspects of metanarrtives with which modern culture does
not want to identify.
Table 1. Comparison survival pedagogy and spiritual pedagogy
SURVIVAL PEDAGOGY

SPIRITUAL PEDAGOGY

Monological

polilogical

Homogenization

hybridization

Stable

moveable

Cultural transmission

selfrealisation

Truth regimes

inetrpreattion/meaning

One reality

multiply realities

Heteronomy

autonomy

Epistemic perspective

apistemological perspective

This perspective is based on the marginelised and colonizated elements of
the structural oppositions which determined the cultural productin of accepted
meanings. The „survival pedagogy” is build on the strongest, positively intepreted elements as such as Reason and Truth. The „spiritual pedagogy” recalled what
were located through the history of modern times on the margins of cultural
considerations and what were disowned from the accepted discourse as anti-rational and served as the mirror by the requiring his identity by official discourse.
And now we are witnessing great reconstallations of Western tradition used to
call of reason orientation as logocentrism (the notin of Derrida and Baudrillard)
as colonization by the Cartesian anthropological claim. In the trend of „spiritual
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pedagogy” the human being is perceived as a unity: the reason and thinking are
important as well as the body and emotions. The perspective of „spiritual pedagogy” inscibed clear to the constructivism projects which confirms the truth
about human freedom in creation the culture and social world in the process
of negotiation of meanings alive in cultural articulations. If the „survival pedagogy” served only to the simple adaptation to cultural order of meanings, the
„spiritual pedagogy” give the tools to create, questionalized the cultural order of
meanings, to ceate own sets of meanings and mobilize the human to the self-creation efforts. In that perspective we have grounded conviction about emancipation from the limits of cultural patterns of symbolic habitas, determinations,
attitudes and values which have to be grasp to give them chance to exist but only
on our own conditions.
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One of the key aspects of human life is sexuality. Like other areas of human life, it is constantly changing. However,
the technological revolution of recent years has been particularly influential. The aim of this article is to present the
progressive revolution of human sexuality in the context of
the development of new technologies.

W szeroko pojętej kulturze seksualność i płciowość człowieka eksponowana jest
w każdym momencie i w każdym miejscu, a zwłaszcza w cyberprzestrzeni. Internet jest miejscem emanującym seksualnością i cielesnością. Seks jest tam wszechobecny, przenika do realnego życia internautów.
W obrębie szerokiego spektrum kultury współobecne są dwa podstawowe
pojęcia – deseksualizacja kultury oraz seksualizacja kultury. Oba te terminy, na
przestrzeni czasu, z różną siłą dominowały w świadomości społeczeństwa. Pierwszy wiązał się z usunięciem z codzienności wszelkich elementów, które mogłyby
kojarzyć się z seksem i seksualnością człowieka (a nawet z cielesnością). Odnosi się
to zarówno do aspektu relacji interpersonalnych, jak i do rzeczy materialnych czy
zrytualizowanych schematów postępowania. Celem deseksualizacji kultury miało
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być wykreowanie człowieka wolnego od popędu płciowego (chociaż w pewnym
stopniu, przy uwzględnieniu zasad rozsądku wynikających z naturalnych instynktów organizmu). Z kolei seksualizacja kultury związana jest z nadmiernie częstym
pojawianiem się wątków seksualnych w kulturze. Znaczenia seksualnego nabrały
przedmioty i czynności życia codziennego, które wcześniej nie były łączone z seksem. Niebezpieczeństwem z tym związanym jest podporządkowanie (w różnym
stopniu) tożsamości człowieka sferze seksualnej (Melosik, 2010).
Przekazy medialne są najbardziej aktualnymi przejawami współczesności.
Wiążą się z metamorfozą habitusu kulturowego, tworzeniem konstruktów myślowych i schematów poznawczych. Mają wpływ na kształtowanie wyobraźni i wrażliwości odbiorców treści. W mediach seksualność postrzegana jest najczęściej
z trzech perspektyw – problemu, przyjemności oraz towaru (Klimczyk, 2008).
Przykładem wszystkich trzech wspomnianych perspektyw jest powstały relatywnie niedawno fenomen showgirls. Showgirls są kompilacją oferty dwóch sektorów usług – prostytucyjnej i pornograficznej. Obnażające się dziewczęta oraz
dojrzałe kobiety są obserwowane poprzez kamery internetowe. Celem jest pozyskanie określonych środków materialnych przez zaspokojenie seksualnych potrzeb
klientów (Papież, 2004). Postrzegać to zjawisko można (w zależności od indywidualnych poglądów) jako problem, przyjemność bądź towar. Problem stanowi
dla pedagogów i terapeutów ze względu na fakt, iż zjawisko to jest szczególnie
niebezpieczne dla młodych osób, gdyż może negatywnie wpływać na rzeczywisty
obraz seksualności. Źródłem przyjemności mogą być dla klientów korzystających
z usług dziewcząt i kobiet. Natomiast towar stanowią zarówno dla samych klientów, jak i osób o poglądach silnie liberalnych, uważających, że tego typu działalność jest takim samym jak inne typem usług dostępnych na rynku.
Potrzeby seksualne nieodzownie powiązane są z dotykiem. Sam dotyk jest
elementem życia codziennego. Jest związany nie tylko z seksualnością, ale także
stanowi formę komunikacji niewerbalnej. Wywołuje rozmaite emocje – pozytywne i negatywne. Ważna jest sama forma dotyku, ale nie mniej istotne okazuje się to, kto jest osobą dotykającą oraz jaka część ciała jest dotykana. Genezy
upodobań związanych z sensorycznymi doznaniami należy poszukiwać w dzieciństwie. Deprywacja dotyku na wspomnianym etapie życia człowieka może się
wiązać z poważnymi deficytami rozwojowymi (w każdej sferze funkcjonowania, także w kwestii zaburzeń zachowania). Ponadto, rozważając kwestię dotyku,
warto również zastanowić się nad jego wpływem na samoocenę. Jest to kwestia
kluczowa w kontekście analizy podstaw seksualności człowieka. Należy zadbać
o właściwy poziom własnej samooceny, ponieważ zarówno zbyt niski, jak i zbyt
wysoki jej poziom negatywnie wpływa na funkcjonowanie człowieka. Aproba-
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ta dotyku pozostaje w związku z samooceną ogólną oraz samooceną ciała, ponieważ sam dotyk jest bardzo ważny dla człowieka, a także absorbuje jego „ja”,
co nie jest obojętne dla postrzegania samego siebie (Janda-Dębek, Kuczyńska,
2006). Oczywiste jest, że media uniemożliwiają kontakt bezpośredni, w tym
także dotyk. Mamy do czynienia z kontaktem zapośredniczonym przez media.
Wiąże się to ze zubożeniem doświadczeń nie tylko zmysłowych, ale także emocjonalnych oraz społecznych.
Badania dotyczące deprywacji sensorycznej wykonuje się niezbyt często, głównie ze względów etycznych. Jeden z eksperymentów został przeprowadzony na
studentach-ochotnikach. Pozbawiono ich dostępu do bodźców wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Żaden z ochotników nie wytrzymał eksperymentu dłużej
niż kilka dni. U każdego pojawiły się zaburzenia myślenia, a u niektórych nawet
halucynacje. Z kolei eksperyment na szympansach dowiódł, że w sytuacji deprywacji dotykowej wykazywały one obniżoną sprawność w rozwiązywaniu testów
behawioralnych oraz nie były w stanie zrozumieć sygnałów dotykowych, którymi
naturalnie się komunikowały. Carla J. Shatz pisała, że dla prawidłowego rozwoju
dziecka niezbędne jest dostarczanie mu bodźców wzrokowych, słuchowych i dotykowych. Podaje, że w przypadku dzieci, które pierwszy rok swojego życia spędzają,
leżąc przede wszystkim w swoich łóżeczkach, w wieku dwóch lat nie siedzą, a tylko
15% z nich rozpoczyna chodzić w trzecim roku życia (Kozłowska, 1993).
W związku z przemianami przekazu internetowego w ostatnich latach wyłoniono nową kategorię – kulturę obnażania. Uwidacznia ona metamorfozę erotyki w formach kulturowego wyrazu. Dotyczy takiej grupy ludzi, której członkowie
dzielą się na dwie kategorie. Jedna z nich chętnie przygląda się życiu innych osób.
Godzinami potrafi przeglądać Internet, śledząc swoich ulubionych „internetowych
przyjaciół”. Natomiast drugi krąg osób z wielkim zaangażowaniem dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami. Żadna sfera życia nie zostaje prywatna – często
również ta erotyczna, której zasięg jest największy. Obrazy prezentujące ludzką
seksualność silnie oddziałują na psychikę człowieka. Nadmierne uzewnętrznianie
cielesności przestaje wzbudzać negatywne konotacje. Z tego powodu prawie nikt
nie czuje się już zbulwersowany; jedynie niewielka część przypadkowych odbiorców takich treści odczuwa zażenowanie, jednakże ich sprzeciw nie jest brany pod
uwagę (McNair, 2001). Z tym zjawiskiem związana jest również pornografizacja
kultury, czyli głębokie zakorzenienie pornografii w kulturze jako jej integralnego
elementu (Bieńko, 2011). Skutkiem pornografizacji kultury jest to, że nawet osoby,
które z własnej woli niekoniecznie chciałyby mieć z nią bezpośredni kontakt, są do
tego zmuszane przez obecną rzeczywistość kulturową, w której pornografia pojawia się na tyle często, że człowiek nie jest w stanie jej uniknąć.
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Traktowanie stron o tematyce pornograficznej na równi ze stronami o innej
treści świadczy o awansie pornografii w zbiorowej świadomości Internautów. Dowodem tego będzie pozycjonowanie stron pornograficznych w zestawieniu 500
najbardziej popularnych stron internetowych na całym świecie (opracowywanym
przez administratorów Internetowej Kampanii Informacyjnej Alexa.com). Okazało się, że wówczas (w 2010 roku) witryna www.pornhub.com (zajmująca 56. miejsce) wyprzedziła w rankingu stronę www.cnn.com (Babecki, 2010). Obecnie witryna pornhub.com zajmuje już 32. miejsce, wyprzedzając biznesowy portal www.
linkedin.com (dostęp: 23.04.2018).
Wątki te łączy zjawisko sextingu oraz toothingu. Pierwsze z nich oznacza
przesyłanie zdjęć (nie tylko własnych, ale także przedstawiających obce osoby)
o wyraźnej tematyce seksualnej (w tym obnażających genitalia), drugie natomiast
– anonimowe umawianie się z nieznanymi sobie osobami. Celem spotkania jest
odbycie stosunku seksualnego. Zarówno sexting, jak i toothing jest obecnie traktowany jako swego rodzaju gra seksualna (Beisert, 2012), dlatego większość osób
je praktykujących traktuje je jako niezobowiązujące i nieangażujące wielu emocji.
Warto również wspomnieć o erotomanii, czyli seksoholizmie. W kontekście
omawianego tematu staje się to szczególnie istotne, gdy przyjmuje postać uzależnienia realizowanego w Internecie. W bogatej typologii seksoholików odnaleźć
można typ sieciowego maniaka (Pospiszyl, 2008). Jest to osoba, która odczuwa
potrzebę przeglądania stron internetowych w poszukiwaniu satysfakcjonujących
doznań seksualnych. Jest również stałym bywalcem czatów o tematyce seksu. Przegląda wszystkie fora dyskusyjne, których problematyka dotyczy szeroko pojętej
seksualności. Ponadto, na swoim komputerze tworzy prywatną, długą listę sieciowych kochanków. Osobom postronnym trudno odróżnić, czy dana osoba wyróżnia się tak dużym temperamentem seksualnym, czy też jest to już uzależnienie
realizowane w świecie online (Pospiszyl, 2008). Niemniej jednak, jest to ciekawy
sposób scharakteryzowania osób borykających się z tym problemem.
W Polsce nie prowadzi się statystyk dotyczących seksoholizmu, natomiast
w Stanach Zjednoczonych Patrick Carnes podjął się oszacowania grupy chorych
osób. Według niego od 3% do 6% Amerykanów jest uzależnionych od seksu.
W grupie tej dominują przede wszystkim mężczyźni, a kobiety stanowią około
20% wszystkich chorych (Osipczuk, Hajek, 2002).
Z seksoholizmem powiązane są nowe zdobycze technologiczne, które ułatwiają osiągnięcie pełnej satysfakcji seksualnej. Wykorzystywane są także przez osoby
nieuzależnione, a pozostające w związkach internetowych. Do tego celu wykorzystuje się na przykład teleimersję (system kamer imitujący wielowymiarowość), orgazmotron (który emituje fale mózgowe analogiczne do tych, które wzbudzane
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są naturalnie podczas osiągnięcia orgazmu), telewibratory (wibratory sterowane
poprzez komputer lub smartfona) oraz specjalnie skonstruowane kombinezony
sensoryczne zaopatrzone w czujniki imitujące bezpośredni kontakt cyberseksualnych kochanków (Nowosielski, 2010).
Skłonność do poszukiwania coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz coraz śmielszych rodzajów kontaktów seksualnych może znajdować
swoje źródło w seksualizacji dzieciństwa. Jest to kolejne nowe pojęcie, które rozpowszechniło się w realnym życiu, a stało się także elementem debaty naukowej.
Młodzi ludzie coraz wcześniej funkcjonują w rolach, które dotychczas zarezerwowane były tylko dla osób dorosłych. Zdarza się również, że stają się niewrażliwi na
potrzeby partnera lub partnerki, skupiając się wyłącznie na cielesności. Od czasu, gdy intymność zaczęła być komercjalizowana (i łączona z biznesem), młody
człowiek z dopiero krystalizującą się sferą seksualną zostaje swoistą ofiarą kultury.
Z kolei pokolenie osób starszych zostało zmuszone do skonfrontowania się z postępującymi zmianami technologicznymi, przez co musiało zmierzyć się z licznymi przeobrażeniami obyczajowymi i nadreprezentowaniem tematu seksualności
człowieka w kulturze. W mediach seks staje się dostępny niezależnie od wieku
metrykalnego (Wójtewicz, 2009).
W jaki sposób można definiować jednak samo pojęcie cyberseksu? Przede
wszystkim jest to termin niezwykle szeroki, obejmuje wszelakie aktywności seksualne, które można realizować w Sieci. Będzie to więc na przykład odszukiwanie
na stronach internetowych obrazów pornograficznych, a następnie ich wykorzystywanie w celu uzyskania satysfakcji seksualnej, lub opis własnych fantazji seksualnych połączony z masturbacją; czynności te można realizować, będąc jednocześnie online ze swoim partnerem i wymieniając się aktualnymi doświadczeniami
i towarzyszącymi emocjami (Waszyńska, 2015).
Obecna kultura instant, której głównymi wymiarami jest natychmiastowość
oraz przyjemność, proponuje triadę: fast food, fast sex, fast car. Fast sex wyróżnia
się uzyskaniem natychmiastowego zaspokojenia seksualnego (choć krótkotrwałego), przy jednoczesnym braku emocjonalnego zaangażowania (Melosik, 2013).
Cyberseks i cyberflirt mogłyby się doskonale wpisać w tę koncepcję. Oczywiście
nie w każdym przypadku cyberseks musi wiązać się jedynie z hedonistycznym nastawieniem partnerów, wyłączającym udział emocji w akcie seksualnym, zdarzają
się bowiem związki online (w których także występuje cyberseks) opierające się na
głębokiej relacji uczuciowej.
W 2002 roku, wpisując w wyszukiwarkę hasło „sex”, wyświetlało się 201 000 000
stron. W roku 2007 było ich już 412 000 000, w tym 1 520 000 polskich. W maju
2013 roku stron było już 2 910 000 000 (Waszyńska, 2015). Z kolei w maju roku

286

Agnieszka Nymś-Górna

2017 pojawiło się 3 170 000 000 wyników, w tym 3 920 000 polskich [pobrano
27.05.2017]. Podane powyżej liczby świadczą, jak duży jest aktualny zasięg obszaru Sieci dotyczącego tematyki seksu oraz jak szybko się on powiększa.
Dla uwidocznienia skali rozpowszechnienia zjawiska warto przytoczyć kilka
przykładów odnoszących się do fraz równie istotnych dla człowieka. W kwietniu
2013 roku dla haseł „miłość”, „zdrowie”, „rozwój”, „życie”, „przemoc” liczba odsłon wynosiła odpowiednio: 50 900 000 (miłość), 71 000 000 (zdrowie), 49 000 000
(rozwój), 125 000 000 (życie), 59 100 000 (przemoc). Są to więc o wiele mniejsze
liczby (Waszyńska, 2015).
Pomimo niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z nadreprezentowaniem
seksu i seksualności w Internecie pojawia się też szansa dla osób, którym za jego
pośrednictwem udało się stworzyć szczęśliwe, długotrwałe związki. Współczesny
człowiek lubi eksperymentować, dlatego też nie rezygnuje z podjęcia próby znalezienia partnera (lub partnerki) w Sieci, a bezproblemowa dostępność do środków
masowego przekazu tym bardziej temu sprzyja i zachęca do podejmowania nowych wyzwań oraz korzystania z nowinek technologicznych.
Poszukiwanie internetowych doznań seksualnych (choć nie tylko) skutkuje
czasami powstawaniem związków w cyberprzestrzeni. Nie ulega wątpliwości, że
związki internetowe są specyficzne. W literaturze scharakteryzowane zostały owe
relacje. Wskazano kilka konkretnych cech (Waszyńska, 2015):
1) bliska więź na odległość. Odległość staje się coraz mniej istotna w kwestii
zaspokojenia potrzeby bliskości. Osoby, które mieszkają w znaczącej (fizycznej) odległości, mogą być postrzegane jako bliższe aniżeli osoby, które
spędzają czas w sąsiednim pomieszczeniu. Oczywiście takie odczucie jest
niezwykle subiektywne, jednakże nabiera całkowicie odmiennego znaczenia w obliczu tworzenia się związków na odległość, gdzie możliwość kontaktu fizycznego jest ograniczona;
2) odległość i bezpośredniość. Dzięki przestrzennej odległości partnerzy nabierają większej śmiałości w swojej relacji. Nie wstydzą się mówić o krępujących ich sprawach, stają się bardziej tolerancyjni, bezpośredni i przede
wszystkim otwarci (także na stworzenie głębszej relacji oraz eksperymenty
seksualne);
3) uboga i bogata komunikacja. Ze względu na mniejszą liczbę strategii komunikowania się partnerzy, dostosowując się do tego typu sytuacji, potrafią przekazać w ten sposób wiele informacji. Dodatkowo wykorzystują
chociażby emotikony, dzięki którym starają się odwzorowywać swoje emocje. Doskonale potrafią przedstawiać rzeczywistość, dzieląc się tym samym
codziennością ze swoim partnerem;
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4) anonimowość i otwartość. Anonimowość wiąże się z większą otwartością
na dzielenie się swoją prywatnością. Partnerzy wydają się bardziej autentyczni, naturalni i życzliwi wobec siebie, co wpływa na poczucie bliskości.
Stają się bardziej zaangażowani w relacji;
5) szczerość i oszustwo. W Internecie człowiek dowolnie kreuje swoją tożsamość, przedstawia swoje „ja” (również w kwestii seksualności) oraz
prezentuje status społeczny. W powszechnym przekonaniu fałsz jest postrzegany bardzo negatywnie, lecz w rzeczywistości wirtualnej może przybierać nieco inne oblicze. Ze względu na to, że szczerość może być czasem
bolesna, oszustwa mogą mieć mniej pejoratywne znaczenie, zamieniając
je w swego rodzaju marzenia;
6) ciągłość i nieciągłość. Jest to bardzo specyficznie postrzegany element.
Związek jest nieciągły, ponieważ sama komunikacja nie przyjmuje stałej
formy. Natomiast ciągłość przejawia się w sensie emocjonalnym, ponieważ partnerzy nieustannie myślą o sobie (pomimo wykonywania szeregu
innych czynności). Ponadto są otwarci na możliwość kontaktowania się
o każdej porze;
7) niska inwestycja fizyczna i wysoka mentalna. Poszukiwanie internetowej
miłości wymaga mniejszego nakładu finansowego, jest to dużo bardziej
opłacalne (z pragmatycznego punktu widzenia). Utrzymanie internetowego związku również wydaje się tańsze. Z kolei oddanie emocjonalne
powinno być takie samo jak w rzeczywistości, jeśli partnerzy rozważają
pełne zaangażowanie w związek oraz stworzenie trwałej relacji;
8) działania społeczne wykonywane samotnie. W momencie wykonywania
czynności społecznych, jak rozmawianie z partnerem za pośrednictwem
Sieci, w rzeczywistości przebywamy sami. Dotyczy to również przeżywania rozmaitych emocji (także tych związanych z seksualnymi, intymnymi
uniesieniami). W związku z tym, mimo że podejmowane działania mają
charakter stricte społeczny, dokonują się w relacji z drugim człowiekiem,
to jednak „offline” doświadcza się tego samotnie;
9) osobista komunikacja wykazująca cechy komunikacji masowej. Relacje
internetowe charakteryzują się przekazywaniem sobie wzajemnie bardzo
osobistych informacji oraz emocji. Jednakże w przekazie pośredniczy medium, przez co niektóre komunikaty mogą zostać zapisane w wirtualnej
przestrzeni na zawsze;
10) cielesność bez ciała. Jedną z aktywności internetowych podejmowanych
z partnerem (lub partnerką) jest cyberseks. Rozmowom często towarzyszą
opisy ciała lub reakcji fizycznych.
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Ze względu na opisane powyżej cechy związków internetowych (i występujących w nich relacji intymnych) radykalnie zmienia się specyfika uczuciowości
nowych pokoleń. Z tego powodu badacze postanowili przeanalizować tę kwestię
i utworzyć naukową typologię internetowych relacji intymnych, ze szczególnym
uwzględnieniem motywacji internautów angażujących się w tego typu relacje.
Motywacją niektórych osób do stworzenia związku online może być tylko
krótkotrwały romans, inni natomiast marzą o stałym ulokowaniu swoich uczuć.
Ze względu na różnorodność okoliczności, określone zostały typy internetowych
relacji intymnych (Ben-Zeev, 2005):
1) związki, których celem jest jedynie zainicjowanie relacji w Sieci, a następnie przeniesienie jej do rzeczywistości realnej;
2) związki oparte na cyberflircie i cyberseksie (popularnie określane jako „bez
zobowiązań”, czyli związkowi nie towarzyszą uczucia);
3) związki uczuciowe, w których partnerzy realizują się wyłącznie online (pomiędzy partnerami istnieje relacja emocjonalna, jednakże nie zamierzają
przenosić jej do rzeczywistości realnej).
Coraz częściej użytkownicy Internetu, korzystając z aplikacji mobilnych, umawiają się na randki w rzeczywistości „offline”. Co ciekawe, spotkania te nie mają na
celu poznania się, porozmawiania, wspólnego spędzenia czasu wolnego w ciekawy
sposób, tylko raczej bezpośredniego umawiania się na odbycie stosunku seksualnego. Pierwsze aplikacje randkowe zyskały w Polsce popularność w 2010 roku.
Obecnie pojawia się nawet pojęcie „ustawek seksualnych” (hook-ups), kiedy to
uczucia zostają zmarginalizowane. Mobilnych aplikacji randkowych jest bardzo
dużo, największą popularnością cieszy się jednak Tinder, OkCupid i Hinge. Niektóre z nich posługują się tylko zdjęciem użytkownika i kilkoma zasadniczymi
informacjami. Na tej podstawie inny użytkownik decyduje o atrakcyjności potencjalnego partnera. Aplikacje posługują się sygnałem GPS, aby wskazywać na osoby, które znajdują się relatywnie blisko danego użytkownika. (Ziomecka, 2015).
Z kolei inne tego rodzaju aplikacje wykorzystują specjalnie dla swoich potrzeb
stworzony algorytm, który na podstawie odpowiedzi użytkowników na pytania
dopasowuje ludzi do siebie (Szpunar, 2011).
W marcu 2017 agencja badawcza IRCenter przeprowadziła badania wśród
polskich internautów na temat Tindera, chcąc poznać osoby zainteresowane
tym popularnym serwisem1. Podjęto próbę ich sprofilowania. W ciągu roku
z Tindera skorzystało 3,2% użytkowników Sieci w Polsce. Częściej byli to męż1
W badaniach wykorzystana została technika CAWI. Zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 2100 polskich użytkowników Internetu.
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czyźni (55%), osoby między 18. a 24. rokiem życia (48%) oraz pochodzące ze
średnich lub dużych miejscowości. Co ciekawe, nie wszyscy użytkownicy są samotni w realnym życiu. Tylko 54% osób zadeklarowało, że są singlami, a 4%,
że są rozwiedzione albo w separacji. Aż 22% oświadczyło, że jest w związku
małżeńskim, a 19% w związku partnerskim. Natomiast 30% użytkowników posiadało również dziecko. Zazwyczaj są to osoby ambitne, zdecydowane i otwarte
na doświadczenia. Lubią zmiany i nie obawiają się wyzwań. Eksperymentują
z nowymi trendami i regularnie monitorują nowinki technologiczne (Niżnik,
2017). Wbrew pozorom, kobiety niemal w takim samym stopniu interesują się
tym serwisem randkowym, co mężczyźni. Większość użytkowników to osoby
młode. Jest to tym bardziej istotne, że aby założyć konto na Tinderze, należy
mieć ukończone 18 lat.
Osoby tworzące związki na serwisach randkowych mogą szczególnie celebrować swoje uczucia podczas specjalnie dedykowanego im święta – Międzynarodowego Dnia Wirtualnej Miłości, który jest obchodzony corocznie 24 lipca.
W realiach nieustannie postępującej digitalizacji życia społecznego przeobrażeniom tym podlegają nawet najbardziej prywatne sfery życia. W szczególności
dotyczy to osób młodych. Konsekwencją rosnącego rozpowszechniania się kontaktów zapośredniczonych w kontekście budowania relacji intymnych jest zlekceważenie podmiotowości innych osób, które przejawia się poprzez coraz częstsze
występowanie sytuacji, gdy o atrakcyjności interpersonalnej partnera decyduje
się za pomocą aplikacji mobilnej. Decyzje takie podejmowane są pod wpływem
impulsu, bez głębszej refleksji, a partner wybrany jest spośród innych, przypadkowych osób z listy, która nierzadko przypomina „spis towarów” ułożonych z zastosowaniem technik znanych marketingowcom.
Zastanawiać może także przyszłość relacji intymnych ludzi i miejsce jej występowania. Nurtujące jest głównie to, do jakiego stopnia seksualność człowieka
może przenieść się do przestrzeni wirtualnej, pozostając w niej na stałe. W tej
kwestii możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakłada dalszą ekspansję roli
Internetu w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji uczuciowo-erotycznych. Drugi
natomiast odnosi się do sytuacji, w której nastąpi ponowny zwrot w stronę budowania związków w relacji bezpośredniej (a nie zapośredniczonej przez media).
Możliwe jest także równoległe współwystępowanie powyższych scenariuszy. Możemy mieć do czynienia z rosnącą popularnością mobilnych aplikacji randkowych
(funkcjonujących w sposób analogiczny do najbardziej znanego obecnie Tindera),
przy jednoczesnym wzroście liczby rozmaitych alternatyw dla platform oferujących szybki sposób na znalezienie partnera seksualnego, z którym członek serwisu
nie ma zamiaru nawiązać relacji emocjonalnych.
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Gender as a category of cultural gender and gender identity appears not only in scientific discourse as a topic of research, but also in public discourse, as a subject of various
debates and disputes. This concept was also included into
the discourse of the Catholic Church. Its creators – church
leaders – embarked upon a public reinterpretation of the
concept of gender, thus inserting their point of view into the
broader political and ideological dispute. The aim of this paper is to review the postulates of the church concerning gender in the Pastoral Letter on the Feast of the Holy Family,
which seems to be a leading programme paper concerning
this issue. In this paper, gender as a research and scientific
category is isolated from the scientific discourse and appropriated by the educational discourse of the church, where
it functions as a scare tactic. Structural modifications in the
text and style of the letter, stylistic and rhetorical tricks, as
well as pragmatic mechanisms, make the text of the pastoral
letter a persuasive political argument.

Kwestie płciowości i tożsamości płciowej człowieka stają się przedmiotem nie tylko
naukowych badań, ale także są publicznie komentowane i dyskutowane. W artykule
pokazany został sposób rozumienia płci kulturowej – gender – w Liście pasterskim
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na Niedzielę Świętej Rodziny. Wybór właśnie tego dokumentu nie jest przypadkowy.
Po pierwsze, tekst listu można uznać za reprezentatywny głos Kościoła katolickiego
na temat gender. Napisano go w związku z pojawieniem się w mediach różnorodnych opinii duchownych na ten temat. Jako taki, dokument ten jest częścią szerszego
dyskursu na temat gender, a równocześnie jest oficjalnym stanowiskiem hierarchów
kościelnych w dyskusji publicznej. Okazją do upublicznienia stanowiska stało się
święto katolickie – Niedziela Świętej Rodziny. Oświadczenie w formie listu pasterskiego odczytywanego w okresie bożonarodzeniowym dotarło do szerokiej grupy
wiernych. Dokument napisany został w imieniu „Pasterzy Kościoła katolickiego
w Polsce”, czyli przez przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski1. Do KEP-u należą najwyżsi hierarchowie kościelni2. Jako główny cel KEP przyjęła wspólne rozstrzyganie „ważniejszych spraw, działając w duchu kolegialnym, zgodnie z naturą
episkopatu dla dobra Kościoła powszechnego i partykularnego”3. Dla dobra Kościoła
postanowiono więc zająć się kwestią gender. Po drugie, dokument ten wywołał liczne reakcje środowisk naukowych i politycznych. Perspektywa przyjęta w Liście była
najszerzej komentowana w mediach i spotkała się ze stanowczą krytyką nie tylko ze
strony środowisk liberalnych oraz lewicowych, ale i badaczy gender.
Ponieważ ujawniający się w liście kościelny punkt widzenia na temat płci
kulturowej gender różni się od perspektywy naukowej teorii gender, zasadne jest
przypomnienie najważniejszych jej założeń. Natomiast omówienie stanowiska
kościelnego, ze względu na jego perswazyjny charakter, zawierać będzie analizy
stosowanych technik manipulacji.

Kilka uwag o teorii gender
Płeć kulturowa jest przedmiotem badań gender studies, dziedziny nauki wyłonionej z women’s studies i studiów feministycznych. Teoria bada różnice płciowe
„KEP to stała instytucja utworzona przez Stolicę Apostolską, którą stanowią biskupi kanonicznie związani z terenem Rzeczpospolitej Polskiej, pozostający w jedności z Biskupem Rzymskim
i pod jego autorytetem wypełniający wspólne pasterskie zadania wśród wiernych swojego terytorium
dla pomnażania dobra przez posługę Kościoła, zwłaszcza przez formy apostolatu odpowiednio dostosowane do okoliczności czasu i miejsca, zgodnie z zasadami prawa powszechnego oraz normami
niniejszego Statutu”. Statut Konferencji Episkopatu Polski… 2009, rozdz. I, art. 1.
2
„A należą do nich: Prymas Polski, zachowujący honorowe pierwszeństwo wśród biskupów polskich; – Arcybiskupi i biskupi diecezjalni oraz ci, którzy są z nimi prawie zrównani; – Biskup polowy;
– Biskupi obrządku bizantyjsko-ukraińskiego; – Biskupi koadiutorzy; – Biskupi pomocniczy; – Biskupi
tytułami pełniący w ramach Konferencji szczególne zadania, zlecone im przez Stolicę Apostolską lub
Konferencją Episkopatu Polski”. Zob. Statut Konferencji Episkopatu Polski… 2009, rozdz. I, art. 3.
3
Statut Konferencji Episkopatu Polski… 2009, Wstęp.
1
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ukształtowane kulturowo i społecznie, zakładając, że obok płci biologicznej ludzka
tożsamość warunkowana jest wieloma czynnikami zewnętrznymi, oddziałującymi
na nas w procesach socjalizacji.
Dyscyplina ta powoli rozwija się także w Polsce – mamy coraz więcej publikacji o tematyce genderowej, a niektóre uczelnie uruchamiają studia podyplomowe
i specjalizacje z zakresu gender studies. W 2014 roku opublikowano kilkusetstronicowe kompendium wiedzy o gender pt. Encyklopedia gender. Płeć w kulturze pod
redakcją Moniki Rudaś-Grodzkiej4. Książka omawia dotychczasowe badania nad
płcią kulturową w formie słownikowych haseł, zbierając ujęcia genderowej tematyki z wielu punktów widzenia. Odnajdujemy więc perspektywę społeczną, filozoficzną, literaturoznawczą, antropologiczną i językoznawczą.
Nadal brakuje specjalistycznych i kompleksowych opracowań gender. Większość dotychczasowych publikacji to pokonferencyjne, interdyscyplinarne opracowania i antologie lub polskie przekłady tekstów anglosaskich5. Polscy badacze
odwołują się więc do dokonań feminizmu i gender theory.
Gender studies, mimo tych zastrzeżeń, można uznać za dyscyplinę nauki z wykształconą teorią, aparatem pojęciowym i metodologią. Elementem badań nad
płcią kulturową jest myślenie o płci w kategoriach opozycji tego, co biologiczne,
wobec tego, co kulturowe, a także w kategoriach społeczno-kulturowych ról. Źródeł tych perspektyw należy szukać w badaniach i pracach feministycznych między
innymi Margaret Mead, Simone de Beauvoir, Roberta Sollera, Judith Butler, Kate
Millet, Any Oakley, Gale Rubin, Mariji van Tillburg czy Joany Scott6.
Opozycja biologiczność–kulturowość jest wpisana w badania nad gender. Już
w 1949 roku Simone de Beauvoir stwierdziła, że „Nie rodzimy się kobietami, sta4
Autorami haseł kompendium wiedzy o gender są badacze polskiego środowiska naukowego
i osoby związane z ruchami feministycznymi, skupionymi w Interdyscyplinarnym Zespole Badań
Literatury i Gender przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W zespole redakcji, oprócz Moniki Rudaś-Grodzkiej, znalazły się także Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka
Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin,
Agnieszka Wróbel.
5
Do tej pory badaniami genderowymi w Polsce zajmowali się, między innymi Adam Buczkowski, Mariola Chomczyńska-Rubacha, Katarzyna Mirgos, Robert Ciborowski, Magdalena Dąbrowska,
Elżbieta Durys, Inga Iwasiów, Michał Kanonowicz, Alicja Kuczyńska, Marian Machinek, Joanna Miluska, McDonald Miszczak, Joanna Mizielińska, Piotr Morciniec, Joanna Marczak, Eugenia Mandal,
Dorota Pankowska, Ewa Głażewska, Anita Rawa-Kochanowska, Maria Strykowska, Tomasz Wojczak. Polscy badacze właściwie przeszczepiają na grunt polski dokonania badaczy zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Na razie nie wykształcił się model polskich badań nad płcią kulturową.
Mówiłbym więc raczej o próbach kontynuacji badań anglosaskich niż wyznaczaniu nowych ścieżek
interpretacyjnych.
6
Nazwiska badaczy zajmujących się zagadnieniami płci i tożsamości wymieniane są w większości publikacji poświęconych tym zagadnieniom.
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jemy się nimi” (za: Mizielińska, 2006: 44). Samo słowo gender oznacza płeć kulturowo-społeczną i jest swoistym modelem męskości i żeńskości w danej kulturze
i społeczeństwie, w danym czasie, w odróżnieniu od płci biologicznej – sex. Człowiek, przyjmując określony model, realizuje go w formie roli społecznej – męskiej
i żeńskiej. Badania nad płcią kulturową poszły o krok dalej. Prekursorka gender
studies, Judith Butler, rozszerzyła aparat pojęciowy o tożsamość płciową. Gender
identity to zatem tożsamość płciowa, czyli indywidualne przetworzenie sex i gender oraz identyfikowanie przez jednostkę pewnego inwentarza ról płciowych męskich i żeńskich (zob. Butler, 2008).
Przedstawione założenia teorii gender należy rozwinąć omówieniem jej najważniejszych postulatów teoretycznych. Pierwotnym założeniem teorii było
stwierdzenie istnienia płci biologicznej i równolegle kształtowanej przez społeczeństwo i kulturę płci kulturowo-społecznej. Płeć kulturowo-społeczna odbierana jest w świetle teorii gender jako interpretacja płci biologicznej i jako taki konstrukt obecna jest w danej kulturze i społeczeństwie. Badania Butler wyznaczyły
jednak nowe szlaki interpretacyjne.
Zgodnie z teorią performatywności płci Butler kategoria płci wykorzystywana
jest w ideologicznym dyskursie władzy, podtrzymywanym przez dyskurs wiedzy,
które to dyskursy utrwalają obraz świata opierający się na dychotomii płci, na opozycji męskość–żeńskość. W związku z tym Butler twierdzi, że tradycyjne dyskursy
tworzą rzeczywistość oferującą jedynie dwie możliwości odgrywania ról społecznych, rzeczywistość, w której jednostki przyjmują jedną z dwóch norm płciowości i seksualności (Butler, 1995: 62; Wojczak, 2011: 21–23; Ciborowski, 2011: 7–8;
Mizielińska, 2006: 7–19). Według badaczy gender, odgrywając te role, jednostki
konstruują świat, w którym niemalże wszystkie dziedziny i obszary działalności
człowieka wykreowane są na podstawie płci heteroseksualnej: od hierarchii władzy, przez opinię publiczną, mody i style życia, komunikację społeczną, podział
pracy, po modele małżeństwa i rodziny (Wojczak, 2011: 21–23). Teoretycy gender uznają, że współcześnie tak konstruowana płeć kulturowa legitymizuje władzę, której zależy na podtrzymaniu tradycyjnego społeczeństwa. Jednocześnie ten
dychotomiczny charakter płci kulturowej wyklucza jednostki, które nie chcą lub
nie mogą podporządkować się tradycyjnym rolom (zob. Ciborowski, 2011: 7–8;
Mizielińska, 2006: 7–19).
Takie ujęcie płci – postrzeganie jej w kategoriach roli społecznej i konstrukcji kulturowej – a także badanie płciowości (męskości i żeńskości) jako
odgrywanego społecznie zachowania spotyka się z krytyką zwolenników tradycyjnego społeczeństwa, na przykład Kościoła katolickiego. Choć w tym światopoglądowym „sporze o płeć” stroną bardziej emocjonalną są przedstawiciele
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dyskursu religijnego, to także dyskurs naukowy dotyczący gender nie jest pozbawiony perswazji.
Butler, a za nią polscy badacze gender (Ciborowski, 2011: 7–8; Mizielińska,
2006: 7–19) piszą o idei gender, realizowanej w rzeczywistości społecznej (Butler,
2008). Idee teorii gender stają się podstawą zmian społecznych czy koncepcji politycznych. Stają się także podstawą działalności działaczy feministycznych i organizacji pozarządowych, broniących praw mniejszości płciowych, seksualnych,
etnicznych itd. Można mówić więc o pewnej praktycznej realizacji teorii.
I tak, na przykład Kaczmarek, pisząc o gender, podkreśla, że nie chodzi jedynie
o walkę o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ale także o ideę równości kobiet
i mężczyzn, a nawet o ideę równości i wolności indywidualnej, na przykład do
tworzenia nieformalnych związków. To także idea tolerancji na przykład wobec
odmiennej orientacji seksualnej czy pełnienia nietradycyjnych ról społecznych.
Według autorki ideą gender studies jest wolność i równość wszystkich jednostek
w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem różnych mniejszości, stąd na
przykład włącza się do gender studies teorię queer czy idee wielokulturowości, co
bardzo często daje powód do ataków, jakoby gender studies zajmowało się propagowaniem na przykład homoseksualizmu (Kaczmarek, 2014). Kaczmarek potwierdza jednocześnie, że równolegle do teorii naukowej wykształciła się pewna
strategia polityczna w Unii Europejskiej, która skupia się na podejmowaniu działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu politycznym i społecznym. To gender mainstreaming, w którym chodzi o włączenie zagadnień z zakresu
badań nad płcią do polityki społecznej UE. Zdaniem badaczki jest to strategia realizowana przez politykę równościową, zwalczającą marginalizację, na przykład kobiet rynku pracy, ale także wykluczenie mniejszości, tj. osób niepełnosprawnych,
homoseksualistów, mniejszości etnicznych itd. (Kaczmarek, 2014).

Omówienie Listu pasterskiego na Niedzielę Świętej Rodziny7
Punkt widzenia Kościoła katolickiego na temat gender wyłonić można dzięki analizie reprezentatywnego dlań listu. Ukazując swoją perspektywę oglądu płci kulturowej, autorzy listu wyraźnie dystansują się od teorii gender, a swój wywód czynią
perswazyjnym.
W tekście odwołuję się do dłuższej wersji Listu pasterskiego na Niedzielę Świętej Rodziny. Vide
Diecezja Łomżyńska, Zagrożenia płynące z ideologii gender (wersja dłuższa): http://www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=4165, dostep: 18.04.2015.
7
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Struktura Listu
Tekst ma formę listu pasterskiego. Strukturalnie i tytułowo nawiązuje do pism
homiletycznych o charakterze edukacyjnym. Wskazują na to elementy modelu
kompozycyjnego8. Metatekstowy charakter ma już sam jego tytuł, List pasterski na
Niedzielę Świętej Rodziny. Zagrożenia rodziny płynące z ideologii gender, w formie
nagłówka, wskazujący na przynależność gatunkową tekstu.
Ze względu na przeznaczenie tego listu, do odczytania podczas mszy świętej,
należy go traktować jako kazanie. W paratekstowym elemencie zakończenia listu
napisano, że to „Tekst do wykorzystania duszpasterskiego, zgodnie z decyzją biskupa diecezjalnego, w Niedzielę Świętej Rodziny, 29 grudnia 2013 roku”.
Tekst zawiera ramę tekstową charakterystyczną dla listu pasterskiego. Komponent inicjalny to zwrot adresatywny, powitanie w formie apostrofy do wiernych:
Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!, komponentem finalnym jest natomiast zwrot pożegnalny przypominający błogosławieństwo: W tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Elementy struktury można zatem
podzielić na paratekst i tekst główny.
Paratekst współtworzą elementy fakultatywne i obligatoryjne. Wśród fakultatywnych mamy formułę określającą cel napisania tekstu i jego przeznaczenie,
śródtytuły oraz formułę potwierdzenia zgodności tekstu (Za zgodność: † Wojciech
Polak, Sekretarz Generalny KEP). Formuła ta ma jednocześnie uwiarygodnić tekst.
Natomiast do elementów obligatoryjnych zaliczają się: nagłówek złożony z tytułu
i podtytułu, formuła inicjalna i finalna oraz podpis autorów listu (Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce).
Tekst główny składa się ze wstępu/wprowadzenia, rozwinięcia, które stanowią trzy części oddzielone śródtytułami, oraz zakończenia. Wstęp listu to wprowadzenie do tematyki tekstu. Mamy zatem odniesienie nadawcy do charakteru
i specyfiki święta, tj. Niedzieli Świętej Rodziny, a także określenie tematu, jakim
ma być sytuacja współczesnej rodziny. W pierwszej części dowiadujemy się, czym
jest ideologia gender i na czym polega niebezpieczeństwo z niej wynikające. Druga
część mówi o obszarach życia społecznego, w które wprowadzana jest ideologia
gender. Trzecia część jest próbą diagnozy zjawiska gender oraz wskazania metod
walki z tą ideologią. Zakończenie listu zawiera prośbę o wspólną modlitwę w intencji małżeństw, rodzin i dzieci.

8
O gatunkach i przekazach religijnych, między innymi kazaniu i liście pasterskim pisała Maria
Wojtak, zob, między innymi Wojtak, 1992; 2007; 2011: 429–442.
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Perswazyjny aspekt Listu
Nadawca wciela się w różne role illokucyjny9. To tak zwane „ja” autorskie Jest informatorem, ale staje się kaznodzieją, naucza ludzi w imię wiary chrześcijańskiej,
czytamy na przykład: „Chrześcijańska wizja objawia najgłębszy, wewnętrzny sens
małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu
rodzin i do klęski człowieka. Jak pokazuje historia ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka i świata”.
Rola kaznodziejska łączy się tutaj z rolą nauczycielską, a nawet naukowca, który
opisuje pewne teorie naukowe, bada je. W tym przypadku naukowiec analizuje
i omawia ideologię gender, wykazuje jej błędy, konfrontuje ją z zasadami wiary
chrześcijańskiej. Osadzając tę ideologię w kontekście społecznym i kulturowym,
nadawca wchodzi w kolejną rolę – obserwatora życia społecznego i publicznego.
Jest komentatorem i polemistą, zabierającym głos w dyskusji publicznej na temat
gender.
Prześledzimy teraz fragmenty wypowiedzi, które eksponują wymienione role
„ja” autorskiego. W pierwszym akapicie wstępu do listu nadawca-kaznodzieja
wprowadza odbiorcę w tematykę listu, mówi o okoliczności, Niedzieli Świętej Rodziny, która sprowokowała podjęcie właśnie takiego tematu. Kolejne akapity utrzymane są w podobnym tonie. Mowa w nich o chrześcijańskiej wizji małżeństwa
i rodziny. Kaznodzieja odwołuje się do nauki społecznej Jana Pawła II. Od akapitu
czwartego następuje zmiana roli „ja” autorskiego. Staje się on obserwatorem życia
publicznego, komentatorem i obrońcą zasad chrześcijańskich:
Zrozumiałe jest zatem, że muszą budzić nasz najwyższy niepokój również próby zmiany pojęcia małżeństwa i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników
ideologii gender (czyt. dżender) i nagłaśniane przez media. Wobec nasilających się ataków
skierowanych na różne obszary życia rodzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by
z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowiedzieć się w obronie małżeństwa i rodziny, fundamentalnych wartości, które je chronią, a z drugiej przestrzec przed zagrożeniami
płynącymi z propagowania ich nowej wizji.

Kolejne partie tekstu to przejście w rolę naukowca, badacza. Broniąc zasad katolicyzmu, w istocie stoi na straży interesów Kościoła. W pierwszej części tekstu głównego listu, zatytułowanej Czym jest ideologia gender i dlaczego jest ona tak groźna,
O rolach illokucyjnych, jako transformacjach nadawcy w sytuacji komunikacyjnej, pisała
Maria Wojtak (zob. Wojtak, 2004a). Badaczka porusza problem „ja” autorskiego w odniesieniu do
nadawcy tekstów nieostrych gatunkowo, adaptujących elementy innych tekstów, tekstów pogranicznych, czy tekstów stylizowanych.
9
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nadawca-naukowiec najpierw definiuje pojęcie ideologii gender, następnie charakteryzuje jej główne cechy, przejawy i zagrożenia z niej wynikające. W części drugiej
W jakie obszary wprowadzana jest ideologia gender „ja” autorskie staje się niemalże
specjalistą w dziedzinie ideologii gender. Omówieniu poddane zostają sposoby i metody działania ideologów gender w różnych obszarach życia społecznego. Ostatnia
część tekstu głównego zrelacjonowana jest przez nadawcę złożonego, to nadal fachowiec w dziedzinie ideologii gender, ale i edukator wskazujący formy walki z tą
ideologią, obrońca wiary chrześcijańskiej i polskiej rodziny przed wrogą ideologią.
W analizie treściowej globalnej można zauważyć, że dominującą, ale wyrażoną
implicite rolą nadawcy jest rola śledczego, detektywa, oskarżyciela i sędziego. „Ja”
autorskie przygląda się współczesnemu społeczeństwu i szuka w nim przejawów
ideologii gender, następnie wykazując płynące z niej niebezpieczeństwo i jej destrukcyjny charakter. Wysuwa argumenty wobec krzewicieli tej ideologii. Padają
oskarżenia bardziej i mniej szczegółowe o ogólną demoralizację społeczeństwa we
wszystkich sferach życia publicznego. Zagrożona jest w sposób szczególny polska
rodzina, która jest podstawową jednostką społeczną. Po oskarżeniach formułowany jest wyrok. Nadawca stwierdza, że należy usunąć tę wrogą ideologią, wystosowuje więc apel do przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych,
rodziców, nauczycieli, środowisk edukacyjnych, wszystkich wierzących.
W analizowanym liście role kaznodziei, nauczyciela, komentatora, polemisty,
sędziego itd. można zamknąć w jednej roli mentora, czyli kogoś wskazującego drogę, pokazującego, co jest właściwe, a co nie, swoistego przewodnika życia. Taką rolę
w życiu osób wierzących odgrywa duchowny, który jest łącznikiem między wiernymi a Bogiem. W komunikacji religijnej nadawca i odbiorca odgrywają określone role, uznane i akceptowane w danym społeczeństwie. Wierny zna swoją pozycję
w hierarchii komunikacyjnej i wręcz oczekuje nauki ze strony duchowego mentora.
Określony jest czas i miejsce komunikacji, na przykład msza święta; forma przekazu
– list pasterski; substancja – mówiona, ale i pisana (list przeznaczony jest do odczytania, ma cechy odmiany pisanej i mówionej języka ); dziedzina – religia10.
Zmiana ról illokucyjnych zmienia styl Listu. W tekście głównym przenikają się
ze sobą dwa style – naukowy (illokucyjna rola naukowca, badacza) oraz religijny
(rola mentora, przewodnika duchowego).
W Liście dominuje styl styl naukowy. Fragmenty te przybierają charakter monologowej diagnozy i analizy ideologii gender. Mamy zatem krótki wstęp, sfor10
O specyfice komunikacji religijnej, dyskursie religijnym, gatunkach i przkeazach religijnych,
między innymi kazaniu i liście pasterskim pisała Maria Wojtak. Zob. między innymi Wojtak, 2007;
O początkach stylu religijnego w polszczyźnie, „Stylistyka I”, Opole, s. 90–97.
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mułowanie problemu i tezy, czyli Zagrożenia rodziny płynące z ideologii gender;
wprowadzenie do zagadnienia z definicją gender, jej cechami, omówienie problemu, próba obrony tezy z argumentacją oraz skutki wprowadzenia ideologii gender.
Pojawiają się terminy naukowe, takie jak ideologia gender, gender, płeć kulturowa,
gender studies itd. Mowa jest o problemie homoseksualizmu, aborcji, edukacji seksualnej, a także zjawiskach, między innymi seksualizacji, demoralizacji itd. Pojawiają się zatem zagadnienia i problemy natury kulturoznawczej, socjologicznej,
filozoficznej czy psychologicznej.
Partie tekstu pisane stylem religijnym wyróżniają się natomiast słownictwem
charakterystycznym dla dokumentów i pism kościelnych, między innymi Karty
Praw Rodziny, publikacji i tekstów Jana Pawła II (akapit 2, 3, 16). W zakończeniu
(akapit 20) pojawia się wezwanie/apel w postaci modlitwy błagalnej, a we wstępie
i akapicie 3 autorzy posługują się językiem charakterystycznym dla nauki Kościoła. To nawiązania do Ewangelii, nauki Jana Pawła II i objaśnienie współczesnych
zjawisk w odniesieniu do tych tekstów.
Styl ma jednak charakter bardziej pseudonaukowy. Brakuje przede wszystkim
kontrargumentów, źródeł twierdzeń i opinii formułowanych jako prawdziwe. To
zatem tekst religijny – lista pasterski (homilia) z elementami tekstu naukowego.
Właściwie w całym liście jego autorzy odwołują się do dogmatów wiary katolickiej, autorytetu Pisma Świętego, autorytetu personalnego Jana Pawła II. Nie jest
to zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę charakter dokumentu. Nadawca listu
był niejako skazany na wybór takiej formy przekazu swojego stanowiska w sprawie gender. Wykorzystuje przy tym fakt, że odbiorca ma nikłą wiedzę na temat
opisywanego zagadnienia. Co więcej, prawdopodobnie, sami duchowni, mający
list odczytać, dysponują niedostateczną wiedzą z zakresu gender. Autorzy listu dopisują bowiem wskazówki dla duchownych, jak należy czytać słowo gender: „muszą budzić nasz najwyższy niepokój również próby zmiany pojęcia małżeństwa
i rodziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez zwolenników ideologii gender
(czyt. dżender) i nagłaśniane przez media”.
Fakt, że nadawca i odbiorca mają różną wiedzę na temat gender, powoduje,
że relacja nadawczo-odbiorcza przebiega nadrzędno-podrzędnie. Zdecydowanie łatwiej wówczas o manipulację odbiorcami. Z perspektywy mentora łatwiej
sterować tymi wiernymi, którzy nie mają świadomości tego, czym jest gender.
Autorzy listu w wielu miejscach podkreślają, że piszą o zjawiskach dotyczących
ogółu społeczeństwa, które jest przecież różnorodne, i religijnie, i światopoglądowo, na przykład: „Kościół stojący na straży dobra każdego człowieka ma nie
tylko prawo, ale i obowiązek upominać się o naturalne Prawa Boże w życiu społecznym”.
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Formę rad mają konstatacje, by nie ulegać naciskom tak zwanych ideologów
gender, na przykład: „Apelujemy także do instytucji odpowiadającym za polską
edukację, aby nie ulegały naciskom. Zwracamy się zatem z gorącym apelem do
przedstawicieli ruchów religijnych i stowarzyszeń kościelnych, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy”.
Wykorzystując swoją przewagą zarówno jeśli chodzi o wiedzę, jak i władzę,
hierarchowie w sposób manipulacyjny grają na uczuciach wiernych. Autorzy listu
odwołują się do autorytetu, by umacniać twierdzenie o ideologiczności gender.
W miejscach, w których pojawiają się autorytety kościelne, takie jak Jan Paweł II,
nauka Kościoła, tradycja chrześcijańska, przypominany jest złowrogi i ideologiczny charakter gender, na przykład:
Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam nieustannie światła rozumienia i dostrzegania
niebezpieczeństw oraz zagrożeń, przed jakimi staje dziś rodzina. (...) Kościół (...), nie może
więc milczeć wobec prób wprowadzania ideologii niszczącej antropologię chrześcijańską
(...). Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin oraz
wychowywanych w nich dzieci. (...) Wobec ideologii gender niezwykle ważnym zadaniem
jest uświadamianie zagrożeń, które z niej płyną oraz przypominanie podstawowych i niezbywalnych praw rodziny.

Wiara i tradycja chrześcijańska, mają być sposobem na przezwyciężenie gender. Ideologia gender i jej założenia stoją w opozycji do nauki Kościoła. Nadawcy
odwołują się także do autorytetu byłego papieża, jego nauczania:
Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji się przygotowujemy, przypomina, że
prawda o małżeństwie jest ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw,
decyzjami organizmów społecznych i rządowych. Prawdy tej należy szukać u Boga, ponieważ „sam Bóg jest twórcą małżeństwa”.

Przywołania papieża-Polaka jest znamienne o tyle, że jest to nie tylko autorytet religijny, ale osoba powszechnie poważana11. Dodatkowo, stosowane są wyrazy
podnoszące prestiż autorytetu, pozytywnie go wartościujące oraz tak zwany autorytet atrybutów. W tym przypadku to atrybuty świątobliwości religijnej, świętości.
Chodzi o wyrazy typu błogosławiony, kanonizacja.
11
Sięgam tu do opracowania Anny Grzywy (1997). Nadawca perswazyjny stwarza pozory fachowości swoich twierdzeń. Aby je uwiarygodnić, wykorzystuje autorytet. Autorytetem mogą być
osoby (powszechnie poważane, osoby bliskie), pewne sposoby mówienia, języki i ich odmiany, ogólnospołecznie utrwalone poglądy, tradycje kulturowe, teorie naukowe, instytucje, zawody, cytaty,
książki itd.
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Zauważyć można więc także autorytet księgi i wiary. Referowana są w homiletyczny sposób dogmaty wiary oraz nauka Pisma Świętego:
To Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, czyniąc ich niezastąpionym dla siebie darem. Rodzinę oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Chrześcijańska wizja objawia najgłębszy, wewnętrzny sens małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski
człowieka.

Świat ukazywany jest przez pryzmat nauki Kościoła. Autorzy Listu sami stają
się autorytetem dla odbiorcy. Głoszą swoje poglądy w formie konstatacji, prawdy
objawionej:
Jak pokazuje historia ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebezpieczne i zagraża
szczęśliwej przyszłości człowieka i świata. Nieliczenie się z wolą Boga w rodzinie prowadzi
do osłabienia więzi jej członków. Odnoszą się do własnych obserwacji, wiedzy. Powoduje
też brak otwarcia się małżonków na dar życia, czego owocem są negatywne demograficzne
skutki. Z niepokojem obserwujemy coraz większe przyzwolenie społeczne na te zjawiska.

Przypominanie autorytetów ważnych dla wiernych, występowanie samemu
z pozycji autorytetu i przeciwstawianie autorytetów gender ma przekonać odbiorcę, że to Kościół walczy o dobro człowieka, bezpieczeństwo i ład społeczny. Zwolennicy gender to osoby o niskim prestiżu, dla których dobro rodziny i małżeństwa
nie jest ważne12.
Cały wywód przedstawia kościelny punkt widzenia. Nadawca i odbiorca mają
wspólny system wartości, ten sam światopogląd, a to ułatwia oddziaływanie perswazyjne (Pisarek, 1976: 38–39)13. Stosowana jest metoda przekonywania, apelująca do woli i uczuć, czyli emocjonalna (Pisarek, 1976: 40–41)14. Odbiorca nie będzie
negował wartości (w tym przypadku wartości chrześcijańskich), które sam wyznaje, nie będzie też bronił wartości wobec nich opozycyjnych.
Co więcej, narracja poprowadzona jest pierwszoosobowo z elementami
narracji trzecioosobowej15. Ma to utwierdzić odbiorcę o słuszności ukazywa12
Pisarek w swojej publikacji Język służy propagandzie pisał o manipulacyjnym wykorzystaniu autorytetu. Manipulujący łączy swoją działalność z pojęciami o wysokim prestiżu społecznym
i przenosi uznane wartości na obszar własnego świata. Działalność przeciwnika łączy się natomiast
z osobami, pojęciami o niskim prestiżu dla odbiorcy.
13
Pisarek pisał, że takie elementy tekstu, jak jego nadawca i odbiorca, relacja nadawczo-odbiorcza, tematyka tekstu, kanał przekazu mają w oczywisty sposób charakter perswazyjny.
14
Pisarek pisał o manipulacyjnym wykorzystaniu metody emocjonalnego przekonywania,
zwłaszcza gdy dominuje ona nad metodą przekonywania racjonalnego.
15
O perswazyjnych środkach językowych prymarnych pisał Pisarek, wyróżniając, między innymi, elementy poziomu leksykalnego, składniowego i fleksyjnego.
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nej perspektywy. Narracja pierwszoosobowa dominuje w partiach tekstu, które
mówią o tradycyjnym i chrześcijańskim modelu rodziny i małżeństwa, a także
w apelach do wiernych. Nadawca tworzy w ten sposób wspólnotę ludzi w wierze.
Odbiorca staje się poniekąd nadawcą. Znajdujemy więc wiele czasowników oraz
zaimków osobowych w pierwszej osobie liczby mnogiej, wspartych także wielkimi kwantyfikatorami i czasownikami modalnymi, na przykład: przeżywamy,
módlmy się, przygotowujemy się, muszą budzić nasz najwyższy niepokój, spotykamy się, zwracamy się, wszystkich wierzących prosimy, apelujemy. Pojawiają się
też określenia zbiorowości: wszyscy wierzący, Polacy, Rodziny. Formy te wyrażają
zbiorowego nadawcę – hierarchów Kościoła, ale i stanowią o wypowiadaniu się
nadawcy w imieniu wszystkich wierzących, integrując w ten sposób „lud Boży”
wokół wspólnej sprawy, jaką jest walka z wrogą ideologią. Nadawca wskazuje
na istnienie identyfikacji wiernego z Kościołem. Przypomina także o potrzebie
przynależności do wspólnoty, potrzebie przetrwania zasad wiary i obrony ich
przed ideologią gender.
Ideologiczność gender to główna konstatacja Listu, przypominana w wielu
miejscach. Tytuł główny (Zagrożenia świętej rodziny płynące z ideologii gender. List
Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny) pełni funkcję informacyjną, ale i perswazyjną. Gender uznane zostaje za ideologię – ideologia ta jest groźna dla rodziny.
W podobny sposób skonstruowano śródtytuły, które również mówią o ideologiczności gender i jego niebezpiecznym dla rodziny charakterze. Autorzy listu pytają: Czym jest ideologia gender i dlaczego jest ona tak groźna. Pytanie to, choć ma
charakter otwarty, tak naprawdę zawiera w sobie odpowiedź, wyrażoną w drugim
członie, pytaniem problemowym o przyczynę – ideologia gender jest czymś groźnym, skoro autor pyta dlaczego jest ona tak groźna. Charakter perswazyjny mają
także śródtytułu: W jakie obszary wprowadzana jest ideologia gender? Co robić
wobec ideologii gender? Zawierają one presupozycje pragmatyczne. Po założeniu,
w pierwszych pytaniach, że gender jest groźną ideologią, nadawcy zakładają jej
obecność w życiu społecznym i sugerują podjęcie w związku z tym działań, które
tę ideologię usuną. Pytania zawierają apele o konstrukcji perswazyjnej. Autorzy
mówią wprost, że gender to ideologia oraz przekonują o jej złowrogim charakterze.
Według autorów Listu zwolennicy ideologii gender dopuszczają się „przyzwolenia społecznego na negatywne zjawiska”, a ataki tej ideologii i propagowanie rzekomej nowej wizji małżeństwa i rodziny to powód do obrony fundamentalnych
wartości (mowa o tym w akapicie 4). Pojawia się krótka charakterystyka gender,
o którym pisze się, jako „utopijnych wizjach małżeństwa i rodziny”. Rozwinięcie definicji gender następuje w akapitach 6, 7, 8. W obrębie definiensa pojawiają
się etykiety językowe i wyrazy wartościujące. Opinie w ten sposób wprowadzane
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zwalniają odbiorcę z wyciągania wniosków, a właściwie z aktywności poznawczej. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku odbiorcy mającego małą wiedzę
na temat gender. Etykietką językową konstytuującą całą definicję jest ideologia.
Słowo to wartościuje pojęcie gender, ma bowiem nacechowanie negatywne. Kojarzy się manipulacją, agitowaniem, demagogią, propagandą. Ideologia, o czym pisał
Pisarek, ma zabarwienie polityczne, należąc do politycznego słownictwa krajów
socjalistycznych i postsocjalistycznych (Pisarek, 1976: 6). Perswazyjne nacechowanie ideologii i związanych z nią manipulacji, demagogii czy propagandy łączyć
należy z kontekstem historycznym. Językiem charakterystycznym dla ideologii
była nowomowa, a więc język władzy, partii16, które również przynoszą negatywne
skojarzenia, zanurzone w historii socjalistycznej. Również współcześnie ideologia odbierana jest negatywnie, kiedy kojarzymy ją na przykład z narzucaniem odmiennego punktu widzenia i samo jej głoszenie ma wymiar perswazyjny, bo jest
dążeniem do jej wdrożenia17.
Z tekstu można wyłuskać dwa możliwe schematy definicyjne gender jako ideologii:
(Pojęcie X definiendum) Gender to ideologia (Y definiens)
Zdefiniowane jako ideologia pojęcie gender podlega bardziej szczegółowym
definicjom:
(Pojęcie X definiendum) Ideologia gender to ‘coś złego’ (Y definiens), to na przykład wróg rodziny, wróg małżeństwa
O nowomowie i ideologii w wersji socjalistycznej oraz współcześnie pisali między innymi: S. Jadwiga, Nowomowa – język naszych czasów, „Poradnik językowy”, z. 6, 1985; J. Bralczyk,
O języku polskiej propagandy politycznej, [w:] Polszczyzna współczesna, Warszawa 1981; J. Bralczyk, Strategie w języku polityki (O polskiej propagandzie w latach 1982-1988), [w:] O języku
propagandy politycznej lat 80. i 90., J Bralczyk (red.), Warszawa 1999; M. Głowiński, Dramat języka, [w:] Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009; Czy totalitaryzacja języka? [w:] Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009; D. Kępa-Figura, Ideologizacja i „deideologizacja” komunikacji medialnej, [w:] Oblicza komunikacji II – Ideologie w słowach
i obrazach, Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa (red.), Wrocław 2008.
17
Pisała o tym między innymi E. Laskowska. Ideologia, jako zbiór poglądów nie tylko związanych ze sferą polityczną, to idee, pojęcia polityczne, społeczne, prawne, etyczne, religijne, filozoficzne jednostki lub grupy w określonym miejscu, czasie, warunkach społecznych. Są one względnie usystematyzowane. Składają się na określony punkt widzenia, którego nie można zweryfikować
w bezpośredni sposób, ale nie wyklucza się możliwości jego weryfikacji. Nosicielami ideologii mogą
być partie polityczne, związki wyznaniowe, grupy nacisku, czy pojedynczy człowiek. Badaczka wyróżniła trzy poziomy przekazu ideologicznego: Ideacyjny, interakcyjny i metadyskursywny. Funkcją
przekazu ideologicznego ma być nakłanianie (perswazja aksjologiczna) i zobowiązanie. Zob. M. Laskowska, Językowe wykładniki ideologii, [w:] Oblicza komunikacji. Perspektywy badań nad tekstem,
dyskursem i komunikacją, I. Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot i M. Zaśko-Zielińska (red.), Kraków
2006.
16
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Akapit 6 rozwija definicję. Mamy na przykład wyjaśnienia, że ideologia gender to:
Efekt przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez coraz bardziej radykalizujące się ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną.

A zasady promowane przez tę ideologię są „całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i tradycyjnym pojmowaniem natury człowieka”. Autorzy uważają ponadto, że według ideologii gender „płeć biologiczna ma charakter jedynie kulturowy,
a z biegiem czasu można ją sobie wybrać, a tradycyjna rodzina jest przeżytkiem
i obciążeniem społecznym”. To konstatacje, które trudno zweryfikować. Autorzy
uogólniają i selekcjonują informacje. Nie przywołują definicji teorii gender, nie
wymieniają autorów przytaczanych myśli. Mówiąc na przykład o traktowaniu płci
biologicznej jako kulturowej, mijają się z prawdą, pomijają bowiem kategorię opozycji płci biologicznej i kulturowej. W świetle teorii gender płeć kulturowa uważana jest za interpretację płci biologicznej, nie jej odpowiednik.
Dostrzegalne są również wartościujące18 etykiety językowe, które mają przynieść negatywny wydźwięk – jednoznacznie kojarzyć gender ze złowrogą ideologią. Pojawiają się zarówno słowa wartościujące bezpośrednio, zawierające ocenę,
według zasady dobry-zły, takie jak: wróg, zło, ale obecne jest także wartościowanie
pośrednie przez zastosowanie wyrazów odnoszących się do zjawisk ocenianych
zazwyczaj negatywnie przez większość społeczeństwa konserwatywnego, to na
przykład propaganda homoseksualizmu, zmiana płci. Gender staje się zjawiskiem
analogicznym do: marksizmu, neomarksizmu, ruchów feministycznych, rewolucji
seksualnej, homoseksualizmu, aborcji, in vitro, zmiany płci, które są nośnikami wartości niezgodnych z kościelną wizją świata:
Ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez coraz
bardziej radykalizujące się ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną zapoczątkowaną
w 1968 roku. Gender promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i tradycyjnym
pojmowaniem natury człowieka.

Przemiany ideowo-kulturowe w duchu gender pokazane są jako antywartości
sprzeczne z rzeczywistością, nie tylko katolicką.
Na gruncie polskim o aksjologii lingwistycznej pisali między innymi Jadwiga Puzynina
i Jerzy Bartmiński. Wartości w polityce badali naukowcy skoncentrowani wokół Lubelskiej Szkoły
Etnolingwistycznej: J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, J. Szadura, M. Brzozowska, I. Lappo, S. Niebrzegowska-Bartmińska, B. Żywicka, R. Tokarski. Zob, na przykład: Puzynina, 1997; 2006.
18
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Autorzy definiują płeć kulturową. Nie utożsamiają jej bezpośrednio z gender,
piszą jednak o płci kulturowej jako najbardziej radykalnej formie ideologii gender.
Przypominają przy tym, że ideolodzy gender „negują płeć biologiczną”, będącą
świadectwem „przemocy natury wobec człowieka”. Płeć kulturowa ma, zdaniem
autorów listu, „uwidaczniać się wyłącznie w zewnętrznych zachowaniach”. Znowu
pojawiają się więc nieweryfikowalne i ogólnikowe twierdzenia. Pomijane jest na
przykład ujęcie płci kulturowej jako roli społecznej. Autorzy cytują również krótkie fragmenty z teorii Judith Butler. We fragmencie o „płci kulturowej jako najbardziej radykalnej formie” pojawiają się wybrane cytaty: „Człowiek zostaje uwikłany
w płeć, a także że zyskuje prawdziwą niczym nieskrępowaną wolność”. Przez to, że
płeć kulturowa ma polegać jedynie na wewnętrznych cechach, człowiek ma „prawo do spontanicznej zmiany dokonanych już w tym zakresie wyborów w obrębie
pięciu płci, do których zalicza się: gej, lesbijka, osoba biseksualna, transseksualna
i heteroseksualna”. W teorii gender nie ma takiej klasyfikacji płci. Autorzy mieszają tożsamości płciowe z orientacjami seksualnymi. Ponadto mieszają pojęcia płci
kulturowej, płci biologicznej, seksualności, tożsamości płciowej i poczucia tożsamości
płciowej. W kolejnych częściach, mówiąc o transeksualizmie czy homoseksualizmie,
nazywa się już te kategorie niestereotypowymi rolami seksualnymi.
Tekst jest zbiorem wartościujących haseł i słów, które mają stworzyć poczucie
zagrożenia – niestereotypowe role seksualne, propaganda homoseksualna, obowiązek edukacji i promowania, między innymi homoseksualizmu i transseksualizmu.
To, co stereotypowe, wartościowane zostaje pozytywnie i oznacza coś pożądanego, oczekiwanego przez docelowego odbiorcę (wiernego Kościoła), a jednocześnie coś bezpiecznego, bo oswojonego i znanego w określonej rzeczywistości
(świecie katolickim). Stereotypowe role seksualne to te tradycyjne, czyli heteroseksualne. To, co niestereotypowe, ocenia się w tym przypadku negatywnie. Niestereotypowe role seksualne mają być tymi nieoczekiwanymi przez odbiorcę Listu,
ale i nieznanymi, nieoswojonymi. W kontekście tekstu przypisuje się właśnie tym
rolom destrukcyjny charakter. Pozytywne wartościowanie tego, co stereotypowe,
tworzy jednocześnie uprzedzenia wobec tego, co niestereotypowe, jak niestereotypowe role seksualne – homoseksualizm czy transeksualizm19, które przez ideologów
Tworzenie i upowszechnianie stereotypowych pojęć, wyrażeń, myślenie stereotypowe jest
jedną z zasad perswazyjnej taktyki. Vide Pisarek, 1976: 43. Jerzy Bartmiński pisał, że stereotypy zawierają wartościowanie pozytywne lub negatywne danego obiektu rzeczywistości. Punkt widzenia,
kształtowany przez stereotyp, wpływa na budowę stereotypowego obrazu świata, subiektywnego
i podmiotowego. Obiektywna wiedza jest modyfikowana przez świadomość danej społeczności odpowiednio do funkcjonującego w niej systemu norm i wartości. Stereotypy łączą się z działaniami
i zachowaniami, stymulują postawami, skłaniając do określonych zachowań. Zob. Bartmiński, Panasiuk, 2001: 375–382, 393–394.
19
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gender mają być promowane. Słowa promocja, jak propaganda homoseksualizmu,
nie są użyte przypadkowo. Jak pisze Pisarek, „współcześnie wyraz propaganda
uważany jest za zbyt skompromitowany, by się nadawał do neutralnego użycia”20.
Podobnie jak manipulacja czy demagogia, pojęcie to nacechowane jest negatywnie. To, co propagandowe, przypisuje się działaniom przeciwnika, analogicznie
do określeń takich jak złowroga propaganda, propaganda burżuazyjna (Pisarek,
1976). Propaganda, podobnie jak manipulacja, perswazja, demagogia, agitacja czy
prowokacja to działania oparte na zasadzie wpływania na postawy i zachowania
człowieka. Bardzo często są to działania nieuczciwe albo w taki sposób są odbierane (zob. między innymi Puzynina, 1985; 1992; Kamińska-Szmaj, 2004).
Nadawca posługuje się informacjami, których nie można lub które trudno
udowodnić. Przytaczane są informacje ogólne. Dowodem na złowrogość ideologii
ma być powoływanie się na różne dokumenty, ale w sposób nieprecyzyjny. Nie
mówi się o ich treści, chyba że o ich ogólnie destrukcyjnym charakterze. Bardziej
mówi się o zakładanych celach tych dokumentów:
Przykładem jest Konwencja Rady Europy przeciwko przemocy wobec kobiet, która, choć
poświęcona istotnemu problemowi przemocy wobec kobiet, promuje jednak tzw. „niestereotypowe role seksualne” oraz głęboko ingeruje w system wychowawczy nakładając
obowiązek edukacji i promowania, między innymi homoseksualizmu i transseksualizmu.

Trudno zweryfikować podawane informacje. Brakuje cytatów z treści dokumentów. Do ogólnych i niepotwierdzonych twierdzeń dopasowane są nazwy dokumentów i przykłady ich wcielania w życie.
W ostatnim półroczu powstał nawet projekt tzw. ustawy „równościowej”, poszerzającej katalog zakazu dyskryminacji, między innymi ze względu na „tożsamość i ekspresję płciową”.
Przyjęcie projektu ogranicza w konsekwencji wolność słowa i możliwość wyrażania poglądów religijnych.

To subiektywne interpretacje autorów listu. Przed wcieleniem ustawy w życie
można jedynie zakładać jej realne oddziaływanie. Wydaje się niezasadne łączenie
zakazu dyskryminacji ze względu, na przykład, na tożsamość i ekspresję płciową,
z jednoczesnym ograniczeniem wolności słowa: „Ktokolwiek w przyszłości ośmieli się skrytykować propagandę homoseksualną, będzie narażony na konsekwencje
karne. Stanowi to zagrożenie także dla funkcjonowania mediów katolickich oraz
zakłada właściwie konieczność wprowadzenia autocenzury”. Sugeruje się, że stu20
Pisarek, 1976: 5–6. ‘propaganda’ nadal konotuje w Polsce nieuczciwe działania, silnie zideologizowane i łączy się zwłaszcza ze sferą publiczną i polityką. Vide także: Kępa-Figura, Nowak, 2000.
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dia gender kształcą przyszłych ideologów gender. Pojawiają się twierdzenie, jakoby
według gender „rodzina była przeżytkiem” i nie miała znaczenia: „Kształci się na
nich nowych propagatorów tej ideologii i głosi, że rodzina jest już przeżytkiem
i nie ma znaczenia, czy dziecko jest wychowywane przez gejów czy lesbijki, bo
jest w takich strukturach równie szczęśliwe, rozwijając się tak samo dobrze, jak
dziecko wychowywane w tradycyjnej rodzinie”. W świetle teorii gender mowa jest
o obecności różnych modeli rodziny, nie schyłku rodziny w ogóle.
Pojawia się więcej trudno weryfikowalnych informacji, na przykład tendencje
samobójcze, zaburzenia tożsamości, depresje, czy molestowanie w rodzinach homoseksualnych wychowujących dzieci. Autorzy powołują się na bliżej nieokreślone wyniki badań na ten temat: „Przemilcza się natomiast badania, których wyniki wskazują na negatywne czy wręcz tragiczne skutki w życiu osób wzrastających w tego
typu środowiskach: na tendencje samobójcze, zaburzenia w poczuciu tożsamości,
depresje, wykorzystywanie seksualne czy molestowanie”. Nie wiadomo, o jakie badania chodzi, kto jest ich autorem. Opisy ideologii gender to nakładanie ocen na
neutralne fakty teorii gender, zmiana sensu tej teorii, tworzenie przypadkowych
i niemających pokrycia z rzeczywistością twierdzeń, głównie światopoglądowych,
oddziałujących na wyobraźnie odbiorcy. Nadawca wypowiada oceny nieweryfikowalne, bez podania źródeł czy danych: „Zgodnie z założeniami jej ideologów,
w treści filmów, popularnych seriali, sztuk teatralnych, programów telewizyjnych,
czy wystaw, są włączone – przy wykorzystaniu najnowszych technik manipulacyjnych – postacie i obrazy służące zmianie świadomości społecznej w kierunku
przyjęcia ideologii gender”. Nie doprecyzowano jednak, o jakie techniki manipulacyjne chodzi, tym bardziej, o jakie treści wytworów kultury, kim mają być wymienione postacie i jak mają wyglądać obrazy „służące zmianie świadomości społecznej”. Daleko idącym uogólnieniem, niepopartym dowodami, jest konstatacja, że
gender zmierza do edukacji seksualnej – „Bardzo sprytnie pomija się fakt, że celem
edukacji genderowej jest w gruncie rzeczy seksualizacja dzieci i młodzieży” – która
to edukacja przyczynia się do seksualizacji dzieci i młodzieży: „Rozbudzanie seksualne już od najmłodszych lat prowadzi jednak do uzależnień w sferze seksualnej,
a w późniejszym okresie życia do zniewolenia człowieka”. W konsekwencji seksualizacji mają pojawiać się uzależnienia seksualne, określanymi także zniewoleniem
seksualnym. To gwałty, pedofilia, przemoc seksualna, ale i inne uzależnienia, jak
narkomania, alkoholizm. Wszystko to sprzyja demontażu rodziny.
Konstatacje te nie zostały poparte dowodami, nie można ich zweryfikować.
Stosowanie ocen ideologii gender jako jej opisów obiektywizuje subiektywne treści. Przy wyliczeniu potencjalnych skutków ideologii gender (seksualizacji społeczeństwa, demoralizacji, rozkładu rodziny) autorzy odwołują się do przyszłości, co
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także stanowi informacje nieweryfikowalne. To także nasycenie tekstu wieloma
negatywnie wartościowanymi określeniami. Zjawiska te oceniane są negatywnie
nie tylko przez Kościół, ale także krytykowane są społecznie. Przemoc seksualna
wiąże się z łamaniem prawa. To czyny nielegalne. Wszystkie wymienione uzależnienia wymagają leczenia. Manipulacyjnie włącza się je do edukacji seksualnej,
którą bezpośrednio kojarzy się z gender.
W całym liście zastosowano także w sposób manipulacyjny stylizację gatunkową. Zmianie stylu z religijnego na naukowy służy zmiana ról komunikacyjnych
nadawcy. Powiedzieliśmy już, że chcąc uwiarygodnić swoje postulaty, nadawca
wciela się w rolę duchowego przewodnika, stojącego na straży chrześcijańskiego
świata, ale i przyjmuje rolę naukowca, który demaskuje wroga – ideologię gender.
Konsekwencją tego jest obecność elementów stylistycznych pochodzących z różnych odmian języka.

Wnioski końcowe
List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny. Zagrożenia rodziny płynące z ideologii
gender ma cechy tekstu kaznodziejskiego. Tematyka okolicznościowa, czyli zagadnienie rodziny i przeznaczenie listu do odczytania na Dzień Świętej Rodziny są
tylko pretekstem do omówienia ideologii gender.
Zgodnie z analizowanym gatunkiem – kazaniem – w Liście dominuje funkcja
perswazyjna, która ma nakłonić odbiorcę do przyjęcia założeń nadawcy nad temat
gender. Realizacji tej funkcji mają służyć formy apelatywne, nadmierne ujawnianie
się „ja” autorskiego, budowanie swojego wizerunku jako autorytetu, zbliżanie się
do odbiorcy przez zwroty adresatywne, stosowanie języka biblijnego, integrowanie
odbiorców wobec wspólnego zagrożenia, wroga.
Jednocześnie perspektywa religijna miesza się naukową. Analizowany tekst
to wypowiedź o znamionach odezwy, apelu o charakterze politycznym. Kategoria
naukowa transponowana zostaje w sferę politycznej i społecznej ideologii. Gender
ulega redefinicji. Dochodzi zatem do manipulacji pierwotnym znaczeniem kategorii genderowych. Powstaje konstrukt o nowym znaczeniu. Gender przedstawione
jest jako jeden z ważniejszych problemów życia publicznego, pojawia się w tekście
jako zagrożenie dotychczasowego systemu organizującego przestrzeń społeczną
i niebezpieczna ideologia, zmierzająca do rewolucji kulturowej, obyczajowej i politycznej, której źródła tkwią w zabójczych ideologiach, takich jak bolszewizm,
nazim czy komunizm. W związku z tym list o ideologizacji gender sam włączony
zostaje w ideologiczno-polityczny spór o gender.
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W całym liście możemy mówić o wykorzystaniu kategorii punktu widzenia
w celach perswazyjnych21, co jest o tyle łatwe, że zarówno nadawca, jak i odbiorca
wyznają ten sam system wartości22. Przyjmując określony (kościelny) punkt widzenia, dochodzi się do manipulacji obrazem świata, selekcjonując cechy przedmiotu widzenia (gender) i wartościując go w określony sposób (zgodny z nauką
Kościoła), tworzy się subiektywną jego wizję. Choć wizję spójną z wyznawanym
systemem wartości, to często wizję nieprawdziwą. W wyniku stosowanych technik
manipulacyjnych, kościelny punkt widzenia przedstawiony został jako powszechny, punkt widzenia każdego człowieka, nie tylko katolika23. Punkt widzenia Kościoła na temat gender odwołuje się do pozytywnie odbieranego stereotypu katolika, wyznającego tradycyjne wartości, który wraz z doświadczeniem (wspólnym
dla większości katolików) powinien krytycznie ocenić gender24.
Dyskurs prawicowo-kościelny bazuje więc na wartościach narodowo-patriotycznych i religijnych, wykorzystując narrację chrześcijańską oraz konserwatywną.
Gender ukazane jest jako wróg rzeczywistości budowanej właśnie w taki sposób.
Być może celem twórców takiego dyskursu było zdefiniowanie wroga. Być może
zdefiniowanie fikcyjnego wroga było sposobem na odwrócenie uwagi od sytuacji
wewnętrznego kryzysu, rzeczywistych problemów Kościoła.
Punkt widzenia szczególnie związany jest z różnymi sferami działalności człowieka, wynikającymi z dążenia do poznania prawdy; są to sfery kultury, historii, polityki. Stąd obecność kategorii
punktu widzenia w dyskursach publicznych, w których istotną, a często zasadniczą rolę odgrywają
wartości estetyczne, etyczne, hedonistyczne, a także działania polityczne nastawione na obronę interesów jednostkowych i grupowych. Liczne badania na temat punktu widzenia i sposobów profilowania prowadzi lubelskie środowisko etnolingwistów. Zob. między innymi Bartmiński, 1991; 1993;
1999; Bartmiński, Tokarski, 1986; Bartmiński, Niebrzegowska, 1998; Bartmiński, Niebrzegowska-Bartmińska, 2004; 2004.
22
Zbieżność wizji świata nadawcy z wizją świata odbiorcy, zbieżność punktów widzenia świadczy o bliskości emocjonalnej i intelektualnej nadawcy i odbiorcy, o wspólnocie kulturowej, a co za
tym idzie, także środki językowe wybrane przez nadawcę są akceptowane przez odbiorcę. Ułatwia to
tym samym manipulację. Zob. Tokarski, 2004.
23
O manipulacyjnym użyciu punktu widzenia pisały między innymi Elżbieta Tabakowska
i Anna Rzepkowska. Kościelny punkt widzenia ocenić można w kontekście tych badań jako skonwencjonalizowany, powszechnie akceptowany sposób opisu rzeczywistości, charakterystyczny dla
danej społeczności. Kategoria punktu widzenia, wykorzystywana jako perswazja, objawia się zatem
nie w konkretnych wykładnikach językowych, ale w selekcji środków językowych, specyficznym ich
doborze i użyciu w konkretnym kontekście. W omawianym przeze mnie przypadku – liście pasterskim. Zob. Tabakowska, 2004: 53–54; Rzepkowska, 2004.
24
O religijnym punkcie widzenia pisała Monika Zaśko-Zielińska. Dyskursy motywowane teologicznie zawierają sprzeczne i specyficzne punkty widzenia naukowe, teologiczne, które często
zostają manipulowane przez dopełnienie ich potocznym widzeniem, fanatyzmem religijnym, quasi-religijnością, pseudonaukowością, silnymi emocjami i stereotypami. Zob. Zaśko-Zielińska, 2004:
255–257.
21
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Pojęcie gender rozumiane jako płeć kulturowa zostało zafałszowane. Postulowane objaśnienia są w rzeczywistości niepełne, niefachowe. Nie są tak naprawdę konfrontowane z założeniami naukowymi. Autorzy listu problematykę gender
ukazują jako upolitycznioną i zideologizowaną, sami nie mogąc uciec od ideologizacji swojego stanowiska.
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