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Drozdowicz Jarema, Nauczanie ku transgresji. Podmiotowe doświadczenie edukacyjne w modelu pedagogiki zaangażowanej bell hooks (Glorii Jean Watkins) [Teaching to trangress: Subjective educational experience in the
model of engaged pedagogy of bell hooks (Gloria Jean
Watkins)]. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(15)
2019, Poznań 2019, pp. 7–17, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.15.1.
The African-american scholar bool hooks is a well known
figure in the Western academic millieu. This article makes
the attempt to present the model of engaged pedagogy represented in hook’s works and her public appearances. This
is being done by highlighting the issue of the subjective
experience in the educational setting. Hooks concept of
race and gender is being brought into attenbtion to present the mentioned issue within the broader context of her
socio-cultural concepts she is known for. The oucome
of this reconstruction shos us that the model of engaged
peadagogy is being developed by hooks into a wide set
of postulates of structural change of the American schooling system, as well systems in other parts of the world.
Therefore it seems to be plausible to put her works within
the tradiction of critical pedagogy as found in the works of
Paulo Freire and others.
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Wprowadzenie
Bell hooks jest dziś znana w świecie intelektualnym głównie ze względu na jej
niezwykłe zaangażowanie w zagadnienia politycznych i społecznych konsekwencji przenikających amerykańską rzeczywistość relacji rasowych. Jej wpływ
na debatę publiczną w tym kraju pozostaje nie do przecenienia, jeśli uwzględnimy fakt, iż poruszane przez nią problemy wychodzą najczęściej poza dyskurs rasowy, dotykają również wielu innych, nie mniej kluczowych dla amerykańskiego społeczeństwa kwestii. Sytuując się w formule „intelektualistki publicznej”,
hooks dokonuje często szczegółowej analizy relacji rasowych wypływających
z napięć społecznych typowych dla sytuacji w Stanach Zjednoczonych i przenosi
je na obszar dyskusji nad rolą, jaką fenomen rasy odgrywa w procesach reprodukowania określonych struktur społecznych. Znamienną cechą tych struktur
jest zagarnianie pola podmiotu na rzecz postępującej instrumentalizacji ludzkich działań, motywacji i stylu, w którym jednostki zazwyczaj wyrażają swoje
podmiotowe pragnienia i tożsamość. Miejsce, jakie zajmuje w tych procesach
kategoria rasy, jest, zdaniem amerykańskiej autorki, kluczowe dla zrozumienia,
jak podmioty działają w środowisku społecznym, w którym funkcjonują mechanizmy umacniania i transmisji określonych nierówności. Kategorię tę uzupełniają także inne znaczące społecznie pojęcia, jak na przykład płeć. Lokuje to hooks
w obszarze krytyki feministycznej związanej z trzecią falą intelektualnej ewolucji
tej formacji, a konkretniej rzecz ujmując, pomiędzy autorami i autorkami z zakresu tak zwanego „czarnego feminizmu”.
Urodzona w 1952 roku w Hopkinsville w stanie Kentucky jako Gloria Jean
Watkins przyjęła pseudonim bell hooks (pisany w ten sposób w celu świadomej
subwersji zasad zachodniej gramatyki) w nawiązaniu do swojej historii rodzinnej (jej babcia nazywała się Bell Hooks i znana była z otwartego wyrażania bezkompromisowych opinii). Odzwierciedlać miał on także robotnicze pochodzenie
dzięki sugestii anonimowości i uniwersalności życiowego doświadczenia jej samej,
jak i wielu innych Afroamerykanów dorastających w podobnych społecznych warunkach. Jak wielu innych czarnych Amerykanów, uczęszczając w młodości do
szkoły zdominowanej przez uczniów z białej klasy średniej, doświadczyła segregacji. Problem życiowych nierówności pomiędzy białą większością a mniejszościami
takimi jak Afroamerykanie miał zresztą wpłynąć na całość dorobku hooks. Pole
to jednak nie było jeszcze na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku zagospodarowane. Jej zainteresowanie badawcze problematyką rasową wynikało z początku z frustracji spowodowanej faktem, że niewielu białych
uczonych zainteresowanych było w tamtych latach tą tematyką (hooks, 2000a: 2).
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Ów szczególny rodzaj poczucia konieczności wypełnienia dyskursu rasowego
doświadczeniem czarnej autorki przenikał, jak przyznaje sama hooks, jej aktywność intelektualną i wpłynął na późniejsze kroki i poszukiwania w obszarze wiedzy akademickiej. Wtedy też ukształtował się jej zmysł krytyczny oraz wyrażana dziś często postawa polityczna. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pisarstwo
akademickie, aktywizm polityczny i życie są dla hooks nierozdzielnymi aspektami
tej samej rzeczywistości kulturowej. Jak wspomina po latach: „jako lewicowa aktywistka kulturowa pracuję tak, aby myśleć i pisać krytycznie w manierze, która jasno wskazuje konkretne strategie dla radykalnych lub rewolucyjnych interwencji, jakie sama stosuję w codziennym życiu w celu stawienia oporu polityce
dominacji” (hooks, 2000a: 7). Rozpoczęła karierę uniwersytecką w roku 1976 na
Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Początkowo prowadziła zajęcia z filologii
angielskiej i studiów etnicznych, następnie zajmowała wiele rozmaitych stanowisk
akademickich, między innymi w ramach Studiów Afroamerykańskich i Filologii
Angielskiej na Uniwersytecie Yale, Studiów Kobiecych i Literatury Amerykańskiej
w Oberlin College w Ohio, jak również na Wydziale Literatury Angielskiej w City
College w Nowym Jorku. Od roku 2004 hooks pracuje w Berea College w stanie
Kentucky na stanowisku profesora rezydującego w ramach Wydziału Studiów Appalachiańskich1. Tam też kontynuuje swoje badania nad związkami kategorii płci
z czynnikami społeczno-kulturowymi, jakimi są rozmaite konstrukcje fenomenu
rasy. Konstruktywizm społeczny jest dla teorii płci i koncepcji rasy formułowanej
przez hooks znamienny, choć nie pozostaje on wyłączną wykładnią dla myśli krytycznej tej autorki.

Zarys teorii feministycznej w ujęciu bell hooks
Warto przypomnieć, że teoria feministyczna hooks nie jest związana jedynie
z esencjonalnie pojmowaną kategorią kobiecości i płci. W tekście Theory as Liberatory Practice z 1991 roku wyraża ona zainteresowanie każdym rodzajem teorii społeczno-kulturowej, w efekcie sformułowania której zyskujemy krytyczny w swej
naturze ogląd realnych zależności i stosunków władzy bazujących na kategoriach
płciowych (hooks, 1991: 1). Zależności te wikłać mogą, co ciekawe, także praktykę
akademicką i mieć swoje odzwierciedlenie w sposobie, w jakim myśl feministyczna i inne formy krytyczne zderzają się z hegemonią czy to systemu patriarchalnego, czy też typowej dla społeczeństwa Stanów Zjednoczonych białej dominacji.
1

http://www.theheroinecollective.com/bell-hooks/.
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Przyczynę tego stanu rzeczy amerykańska myślicielka upatruje w trwałym zakorzenieniu w świecie akademickim pewnych konwencji retorycznych. Wytwarzane
są one w ramach danych porządków, w których dominują wzory określone przez
dominującą (w amerykańskiej praktyce zaś białą) większość. Język, w tym również retoryka feministyczna, zagarniany jest nierzadko w jej przekonaniu przez
grupy niereprezentujące interesów ani też niepodzielające tego samego doświadczenia marginalizacji, co mniejszości etniczne, kobiety czy inne grupy dotknięte
hegemoniczną i mniej lub bardziej represyjną władzą. Amerykański feminizm lat
osiemdziesiątych XX wieku nie reprezentował zatem w istotnym stopniu Afroamerykanek. Oddanie im pola i zmiana dyskursu wydawała się w tym świetle nie
tylko niezbędnym krokiem w stronę transformacji teorii feministycznej, ale przede wszystkim polityczną koniecznością. Zmiana ta wpływa bowiem również na retorykę i pole językowe produkujące podłoże pojęciowe dla teorii płci. Jak zauważa
hooks: „krytyczna refleksja na temat współczesnej produkcji teorii feministycznej
sprawia, że oczywiste wydaje się przejście od wczesnych jej konceptualizacji podkreślających fakt, iż teoria ta jest najżywsza wtedy, gdy prowadzi do pojawienia
się wraz z nią praktyki i feministycznego działania, lub przynajmniej ujawnia się
ona w segregacji i instytucjonalizacji procesu feministycznej teoretyzacji w ramach
akademii, przy uprzywilejowaniu teorii pisanej nad teorią wyrażaną ustnie” (hooks, 1991: 3). Manifestacja postulatów czarnego (lub raczej niewłaściwego białym
kobietom) feminizmu wymaga zatem przyjrzeniu się innym formom wypowiedzi,
praktyk językowych i retoryki aniżeli wyłącznie charakterystycznych dla dyskursu
akademickiego. Takie zamierzenie tłumaczy nam w dużej mierze, dlaczego język
stosowany przez hooks zarówno w jej pracach, jak i wypowiedziach publicznych
daleki jest od intelektualnej elitarności, a znacznie bliższy sposobom wyrażania
typowym dla niższych klas społecznych. Teoria feministyczna w jej wydaniu jest
bowiem teorią „przeżywaną” i bliską życiu.
W swoim kanonicznym pod względem podstaw teorii feministycznej tekście
z roku 1984 Feminist Theory – from Margin to Center hooks wyraża przekonanie,
że „feminizm nigdy nie wyrósł w Stanach Zjednoczonych z sytuacji kobiet podlegających w największym stopniu systemowej opresji” (hooks, 1984: 1). Oznacza to,
że de facto teoria feministyczna rozmijała się ze swoim przedmiotem odniesienia
w sensie społecznym. Stan ten został umocniony przez znaczną część wczesnej
literatury tegoż przedmiotu, w tym prace Betty Friedan i Leah Fritz. Hooks ocenia
negatywnie możliwości oddziaływania tego typu propozycji teoretycznych. Wynika to z faktu, iż jednak to przede wszystkim nie-białe kobiety stanowią, jej zdaniem, „cichą większość”, reprezentującą najbardziej jaskrawe społeczne, polityczne
i ekonomiczne symptomy realnej marginalizacji. Przeniesienie punktu ciężkości
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w dyskusji na temat nierówności w stronę partykularnych kontekstów różnicujących znacznie problem dyskryminacji pozwala zatem na dookreślenie aspektu
statusowego oraz bliższe przyjrzenie się rozmaitym formom marginalizacji kobiet
z różnych grup społecznych i etnicznych w danym systemie społecznym. Otwarcie nowych obszarów poszukiwań teoretycznych i przedmiotowych jest zadaniem
myśli feministycznej. hooks jasno daje temu wyraz, mówiąc: „dajemy opór hegemonicznej dominacji myśli feministycznej, nalegając abyśmy koniecznie poddawali krytyce, stawiali w wątpliwość, badali problem ponownie i poszukiwali
nowych możliwości” (hooks, 1984: 10). Takie postawienie sprawy zezwala na zaprezentowanie sytuacji kobiet nie tylko w świetle ich zależności od dominującego
patriarchalnego status quo, lecz również jako część szerszego ruchu społecznego
zorientowanego na podważenie i uzdrowienie relacji czy to bazujących na pojęciu
płci, czy też rasy. Wysoce postulatywny wymiar prezentowanych przez hooks idei
przesłaniać może nieco jej ogólny zamysł teoretyczny. Fundament teoretyczny wymaga w tym miejscu więc dookreślenia.
W innym miejscu hooks daje zatem jasną wykładnię tego, czym jest feminizm.
Jest to jej zdaniem ruch skierowany przeciwko zjawisku seksizmu (hooks, 1984:
240). Ten istotny z definicyjnego punktu widzenia krok w stronę podkreślenia
performatywnego charakteru teorii feministycznej określa dalsze konsekwencje jej
zastosowania na polu społecznym. Aplikacja postulatów ruchu feministycznego
napotyka jednak istotne trudności. Po pierwsze, jak wskazuje hooks, nie jest on
zjawiskiem ani jednolitym, ani też sformalizowanym w sensie politycznego aktywizmu. Nie ma on tym samym zbornej formy, a postulaty feministyczne nierzadko
różnią się między sobą dość znacznie, poza jednym zasadniczym – równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. W przekonaniu hooks to właśnie jednak ten postulat
jest najbardziej problematyczny. Jego eksplikacja zakłada bowiem, iż pomiędzy
statusem kobiet i mężczyzn istnieją wprawdzie ogromne różnice, lecz są one oparte na zbliżonych w gruncie rzeczy warunkach wyjściowych, jeśli chodzi o poślednią rolę kobiet względem mężczyzn. Jest to oczywiście nieuprawnione uogólnienie
i podstawowy błąd feminizmu drugiej fali. Zdaniem hooks relacje te nie tylko są
znacznie bardziej złożone, ale także przysłaniają istotę problemu, jakim jest zakorzenienie w porządkach społecznych przekonanie, że kategorie płci nie przenikają się z kategoriami rasowymi. Dla hooks pozycja czarnych kobiet w kontekście
amerykańskim jest jednak diametralnie odmienna aniżeli kobiet z białej klasy
średniej czy robotniczej. Ta dość ewidentna różnica statusowa wynika z trwale
zakorzenionych dyskursów społeczno-kulturowych, w których czarni umiejscowieni zostają zazwyczaj na dole drabiny społecznej. Reprezentacje bycia czarnym
(ang. blackness) pozostają osadzone w strukturach władzy i nieustannie podlegają
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mechanizmom marginalizacji czarnej kultury. Opresja ze strony białej większości
ujawnia zatem swoją siłę w konstruowaniu i utrwalaniu kulturowych wyobrażeń,
dzięki którym czarne podmioty zostają uprzedmiotowione, a czarna kultura instrumentalnie wykorzystana (chodzi o zjawisko tak zwanego cultural appropriation). Konieczne wydaje się wzbudzenie społecznego protestu i ruchu przeciwko
rasizmowi i szowinizmowi. Teoria feministyczna zbliża się w tym przypadku do
politycznego aktywizmu, aczkolwiek nie zatraca swojego istotnego dla sformułowania pojęcia płci i rasy charakteru epistemologicznego. Sugeruje raczej konieczność zbudowania pewnej formuły wspólnej tożsamości wychodzącej naprzeciw
wszelkiej maści opresji.
Na uwagę w tym miejscu zasługuje budowana przez hooks koncepcja siostrzeństwa (ang. sisterhood). Zauważa ona, że jak dotąd „utopijne wizje siostrzeństwa wzbudzane przez ruch feministyczny nie traktowały serio różnicy rasowej
ani walki z rasizmem, jak też nie były zdolne do uchwycenia wyobraźni większości
czarnych i kolorowych kobiet” (hooks, 2000b: 56). Stąd też siostrzeństwo stanowi
w tym ujęciu więź pomiędzy kobietami z różnych grup społecznych ponad klasowymi podziałami, lecz zachowując przy tym świadomość faktu, jak dalece niekiedy podległa pozycja kobiet względem mężczyzn może być odmienna z punktu
widzenia kobiet wywodzących się z różnych grup. Takie poczucie transgresywnego związku pomiędzy kobietami musi być w przekonaniu hooks głębokie i odrzucać fałszywe formy wspólnej tożsamości (hooks, 1984: 45). Musi też przyczyniać
się do przeformułowania samej teorii feministycznej i prowadzić do ustanowienia nowego, bardziej wizjonerskiego feminizmu. Jego fundamentalnym celem jest
wypracowanie strategii zmiany całej rzeszy kobiet i umocnienia ich osobistej siły
(hooks, 2000b: 111). Siostrzana tożsamość zezwala na połączenia działań i celów
w bardziej zborne oraz efektywniejsze pod względem społecznym i politycznym
postulaty transformacji struktur władzy i zniesienia narzędzi opresji tak ze strony
mężczyzn, jak też klasowej i rasowej.
Postulowany przez hooks wizjonerski feminizm nie ogranicza się jedynie
zresztą do kobiet. Dotyka on wszelkich nierówności, a tym samym może być odnoszony także do sytuacji podrzędności mężczyzn w określonych kontekstach
społecznych. I tak też sojusz kobiet i mężczyzn znajdujących się w tej samej pozycji
statusowej może nie tylko zostać realnie zawiązany, ale również wydaje się społecznie niezbędny w świecie, w którym problem nierówności niepokojąco narasta. hooks podkreśla to w rozmowie z Cornelem Westem, mówiąc, że partnerstwo kobiet
i mężczyzn w latach dziewięćdziesiątych XX wieku skutkować może poszerzeniem
poczucia zakorzenienia i przez to też umocnić mechanizmy znoszące w gruncie
rzeczy moc struktur marginalizujących czy to czarnych Amerykanów, czy to inne
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grupy mniejszościowe (hooks, 1990: 214). Innymi słowy, sojusz ten gwarantować ma możliwość oddania głosu tym, których Frantz Fanon nazywa „wyklętym
ludem ziemi”. Warunkiem upodmiotowienia jest jednak edukacyjny wysiłek na
rzecz proliferacji podmiotowej świadomości oraz postaw krytycznych. To dzięki
nim bowiem możliwa jest zmiana społecznej formuły rozumienia relacji płci i rasy,
a w dalszej perspektywie również zniesienia strukturalnej opresji.

W stronę pedagogiki transgresywnej i zaangażowanej
Rola edukacji w procesie wyzwalania podmiotu jest przez hooks identyfikowana
z efektem osiąganym poprzez praktykę pedagogiczną. W pracy Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom z roku 1994 odnajdujemy systemową
wykładnię teorii podmiotu utrzymaną w duchu krytycznego namysłu nad stanem
współczesnej edukacji i społeczeństwa amerykańskiego. hooks wskazuje w niej na
fakt, iż książka ta stanowi przede wszystkim w jej przekonaniu zbiór świadectw na
rzecz edukacji jako sposobu praktykowania wolności, gdyż samo nauczanie jest
w pierwszej kolejności aktem perfomatywnym (hooks, 1994: 11). Rzeczywistość
szkolna dostarcza wielu dowodów tego twierdzenia. Złożone relacje władzy zachodzące na linii uczniowie–nauczyciele wymagają zatem aplikacji modelu pedagogiki zaangażowanej, której istota potencjału transformacyjnego względem systemów
edukacji leży w jej wyjściu naprzeciw podmiotowemu doświadczeniu. hooks nie
jest zresztą w tym przekonaniu odosobniona.
Formuła pedagogiki zaangażowanej wiąże się z problemem podmiotowego
doświadczenia systemu edukacji, a tym samym zmusza nas do przyjrzenia się, jakie strategie działania przyjmują poszczególne jednostki w zderzeniu z instytucją
szkoły. Kris D. Guttiérez i Barbara Rogoff uważają w tej materii, że kluczowe dla
zrozumienia działań podmiotu w rzeczywistości edukacyjnej jest podniesienie
kwestii kulturowych stylów uczenia się. Jest to względnie nowa perspektywa teoretyczna, a „kulturowe podejście do stylów uczenia się narodziło się wówczas, gdy
badacze zdecydowali się odrzucić model myślenia w kategoriach deficytu, w którym style kulturowe różniące się od praktyk grup dominujących oceniano jako
mniej właściwe, nie poddając ich badaniu z perspektywy członków społeczności”
(Guttiérez, Rogoff, 2010: 184). Ujawnienie ogromnej różnorodności rzeczonych
stylów w przestrzeni szkolnej nie nastręcza większych trudności, zwłaszcza w kontekstach społeczeństw wielokulturowych, takich jak amerykańskie. Szkoła jako
instytucja przeniknięta jest wielością strategii uczenia się, ale również nauczania.
Indywidualne i podmiotowe podejście nauczyciela względem uczniów nie jest jed-
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nak zasadą ani powszechną, ani też akceptowaną na poziomie systemowym. Tym
cenniejsze wydają się zatem te próby przełamania skostniałej i zinstytucjonalizowanej normy, które prowadzą do wzbudzenia w uczniach nie tylko zaciekawienia,
lecz także ich personalnego upodmiotowienia i wykształcenia pewnej intelektualnej dojrzałości. Różnice kulturowe ujawniające się w trakcie procesów nauczania
nie mogą być jednak rozpatrywane jako indywidualne cechy podmiotowe, gdyż,
jak sugerują Guttiérez i Rogoff, prowadzi to najczęściej do sformułowania nieuprawnionych uogólnień, a te zaś przyczyniają się do konstruowania systemów
klasyfikacji i kategoryzacji, „tworząc wyjaśnienia i oczekiwania dotyczące indywidualnych umiejętności i zachowań na podstawie przynależności do kategorii”
(Guttiérez, Rogoff, 2010: 187).
Uwzględnienie społecznych i kulturowych różnic w procesie uczenia się jest
zadaniem stawianym bezpośrednio przed pedagogiką zaangażowaną. Ma ona
przyczyniać się do takiej zmiany systemu nauczania i praktyk edukacyjnych, aby
podmiotowe doświadczenie edukacyjne zgodne było z horyzontem wyznaczanym
przez tożsamość zarówno jednostkową, jak i grupową (jeśli mówimy na przykład o autoidentyfikacji w sensie kulturowym). Zezwala takie podejście bowiem
na znacznie lepsze i pełniejsze wykorzystanie edukacyjnego potencjału jednostki
oraz wzmacnia jej poczucie celu, wewnętrzną integrację na poziomie samoświadomości i chęć społecznego zaangażowania. Zadanie to z pewnością nie jest łatwe. hooks jest przekonana, że „progresywna, całościowa edukacja, «pedagogika
zaangażowana» jest bardziej wymagająca aniżeli konwencjonalna myśl krytyczna
lub pedagogika feministyczna. W odróżnieniu do tych dwóch praktyk nauczania
podkreśla ona problem dobrostanu” (hooks, 1994: 15). Celem pedagogicznym
staje się zatem takie sprzęgnięcie relacyjne, które nie zaburza podmiotowego poczucia sprawstwa i wspiera kreatywny rozwój. Oznacza to, że nauczyciele muszą
być autentycznie zaangażowani w sensie realnej praktyki w procesie samostanowienia podmiotu nauczania. Proces ten powinien promować dobrostan jednostek,
to jest linearnie współgrać z ich rozpoznanym wewnętrznie stanem swoistej psychicznej, społecznej i kulturowej homeostazy. hooks porównuje zresztą sprawne
działanie pedagogiczne do efektywnej praktyki terapeutycznej (hooks, 1994: 15).
W perspektywie zaangażowanej moment uznania podmiotu stanowi o osadzeniu
go w wielowymiarowej rzeczywistości, gdzie w każdym z tych wymiarów (na przykład psychologicznym, politycznym lub kulturowym) dajemy podmiotowi możliwość artykulacji potrzeb lub określonych i wypływających z reprezentowanego
przez niego światopoglądu twierdzeń ontologicznych. Uznanie podmiotu w praktyce pedagogicznej jest zatem w tym miejscu równoznaczne z jego współuczestniczeniem w procesie edukacyjnym. Co więcej, znosi także tradycyjny podział na
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działanie w sferze publicznej i prywatnej, przenikając całościowo obszar relacji
i społecznych interakcji. Szkoła w perspektywie pedagogiki zaangażowanej staje
się polem, na którym zmagają się rozmaite style uczenia się i style życia, dostarczając etnograficznych egzemplifikacji faktu różnorodności kulturowej nawet w systemach uznawanych za względnie homogeniczne.

Podmiotowe doświadczenie edukacyjne i proces budowania
wspólnoty transgresywnej
Podmiotowe doświadczenie edukacyjne w modelu pedagogiki zaangażowanej autorstwa bell hooks pozostaje problemem o centralnym znaczeniu dla reprezentowanej przez tę autorkę koncepcji rasy i teorii nauczania realizowanego w realiach
wielokulturowości. Doświadczenie dyskryminacyjne wielu Afroamerykanów
w tamtejszym systemie kształcenia jest nadal znaczącym czynnikiem strukturalnej
marginalizacji tej grupy w strukturach amerykańskiego społeczeństwa. Jak dowodzą odnotowane w ostatnich latach niepokoje na tle rasowym, sytuacja w Stanach
Zjednoczonych pod względem relacji władzy pomiędzy białą większością a mniejszościami cechuje się w dużym stopniu niemożnością zmiany status quo. System
kształcenia, jak i wiele innych elementów amerykańskiej sfery publicznej, wymaga głębokiego przekształcenia na rzecz edukacji wyzwalającej poprzez afektywną
w swej naturze empatię i działanie. Jak zauważa Michael J. Monahan, dla hooks
edukacja nie jest tożsama z procesem akumulacji informacji (Monahan, 2011:
107). Jest ona bardziej zespołem praktyk, które mogą podmiot albo zniewalać
i wtłaczać w określone ramy, co skutkuje jego instrumentalizacją i upowszechnieniem przemocy, albo owe praktyki podmiot emancypować i przyczyniać się do
zwiększenia poziomu wspomnianego już dobrostanu. Systemowa zmiana zależy
w tej perspektywie od oddolnych działań podejmowanych przez nauczycieli w odniesieniu do uczniów. W szczególności działania te ukierunkowane winny być
na uczniów wywodzących się z tych grup, które w danym systemie edukacyjnym
i społecznym są defaworyzowane lub wprost poddane marginalizacji i rozmaitym
formom dyskryminacji. Wizja edukacji jako walki emancypacyjnej jest jednak dla
hooks obrazem pełnym aksjologicznych wyzwań.
W Teaching to Transgress… postuluje ona zainicjowanie rewolucji w sferze
wartości (hooks, 1994: 28). Ma ona w zamierzeniu amerykańskiej autorki umożliwić takie życie, w którym różnice są nie tylko dostrzegane w sensie politycznym,
lecz także w wymiarze moralnego uznania praw innych do samostanowienia. Taki
zabieg aksjologicznej dywersyfikacji kreuje bowiem możliwość realnego zróżni-
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cowania kulturowego w przestrzeni edukacyjnej. Umożliwia ono nauczanie inkluzywne, a więc włączające podmioty w proces kształcenia nie tylko w sensie
ich obecności w systemie nauczania, lecz także wraz z niesioną przez nie wiedzą,
znaczeniami czy sposobami komunikacji. Demokratyzuje to szkolną rzeczywistość, w czym zarazem hooks upatruje ważną wartość pedagogiczną. Oznacza to,
że należy „sprawić, aby klasa szkolna stała się demokratyczna, a więc taka, w której
każdy czuje się współodpowiedzialny za dostarczenie celu pedagogiki transformatywnej” (hooks, 1994: 39). Obecność podmiotu nacechowanego różnicą rasową,
płci czy kulturową przyczynia się nie tyleż zatem do dynamizacji systemu kształcenia, co znacząco bardziej do zainicjowania w nim ożywczej reformy. Dzięki niej
możliwe staje się umieszczenie w edukacyjnej narracji odmiennych wizji i światopoglądów, przez to również stylów uczenia się i nabywania nowych kompetencji.
Przez otwarcie się na podmiotowe doświadczenie edukacyjne proces kształcenia
zyskuje kształt pozwalający w istotny sposób modelować system kształcenia wraz
z trajektorią zmieniającej się rzeczywistości. Narzędziem formującym to podejście
jest zaś pedagogika zaangażowana i spojrzenie krytyczne.
hooks w swym modelu pedagogicznym nie tylko korzysta z wcześniejszych
prób aplikacji zbliżonych postulatów podejmowanych między innymi przez Paula
Freire’a, ale też otwarcie do nich nawiązuje. Brazylijski pedagog jest dla hooks inspiracją i zarazem ideowym źródłem. Bliskie są jej także poglądy wyrażane przez
Henry’ego Giroux i Petera McLarena. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić,
iż wszyscy ci autorzy tworzą jednolitą formację koncepcyjną i podzielają poglądy
hooks na temat pojęcia rasy i płci. Niemniej hooks wykazuje wiele zbieżności z reprezentowaną przez nich amerykańską pedagogiką krytyczną. Jak sama stwierdza,
podejmowane przez wszystkich pedagogów krytycznych kwestie muszą skupiać
się przede wszystkim na problemach przenikania się władzy, działania i walki (hooks, 1994: 129). Ich podjęcie wymaga również wzbudzenia w środowiskach pedagogicznych potrzeby wewnętrznego dialogu i krytycznego namysłu nad stosowanymi dotąd rozwiązaniami, istniejącymi warunkami społeczno-kulturowymi,
ekonomicznymi i politycznymi. Ów proces budowania „społeczności nauczającej”
bliski jest zresztą jej koncepcji siostrzeństwa. Transgresywna wspólnota obejmuje
bowiem także podmioty doświadczające rozmaitych systemów szkolnictwa, nie
tylko zaś decydentów edukacyjnych i nauczycieli. Model pedagogiki zaangażowanej reprezentowany przez bell hooks jasno wskazuje na ogromną wartość, jaką
niesie ze sobą edukacja włączająca podmiotowe doświadczenie do oficjalnego
dyskursu edukacyjnego i społecznego. Dzięki temu zabiegowi koncepcyjnemu
możliwe staje się wypracowanie nowych i znacząco bardziej efektywnych wzorów
kształcenia.
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wiedzą, jak jest źle, a przy okazji twierdzą, iż mają cudowne antidotum na całe zło.
Głoszą również, że gdy ich pomysły zostaną zrealizowane, stanie się „cud”, zostaniemy wyzwoleni z ciemnoty, w jakiej tkwiliśmy. Są wśród nich tacy, według których tym cudownym suplementem wpływającym na jakość współczesnego świata,
jest ekonomia, i inni, do których prawdopodobnie nam bliżej, twierdzący, że aby
można było przystąpić do jakiegokolwiek działania, należy sięgnąć do podstaw
humanistyki dającej elementarne pojęcie o zasadach działania człowieka na świecie. Znajomość tych zasad przekłada się na rozumienie tego, co nas otacza. Jednak
zawsze trzeba pamiętać o tym, jak to napisał Janusz Korczak: „Im więcej człowiek
widzi i dłużej żyje, tym mniej pewien siebie. Życie wielkie i silne, on słaby i mały”
(Korczak, 1939: 101).

O praktyce i teorii działania
Wielu wrażliwych naukowców konstruuje narzędzia, aby ludzkość w trudnych sytuacjach swych dziejów nie znalazła się „na dnie”, dzieląc losy nieistniejących już
cywilizacji. Budowanie podstaw ludzkiego działania to między innymi, formułowanie odpowiedzi dla cykliczne stawianych pytań o kształt wiedzy, edukacji, jej
humanistyczny wymiar, jej cel i strategię, jak to napisał profesor Zbigniew Kwieciński, chodzi o odnalezienie odpowiedzi na pytania:
(…) czym i jaka miałaby być edukacja humanistyczna, jakie są jej stałe u nas ograniczniki,
a jakie są konstytutywne elementy szansy na nią. Czy powrót do tych pytań jest sensowny
(…), a nie z pozycji marzyciela, reformatora, buntownika, kapłana, wyznawców dogmatów,
wariata czy zimnego gracza o własne interesy? (Kwieciński, 2011: 109)

To podstawowe pytania, ale dla niektórych może zbyt banalne. Lecz używając
słów Jose Antonia Mariny, hiszpańskiego pedagoga i filozofa, które zostały zawarte
w jego książce zatytułowanej Porażka inteligencji czyli głupota w teorii i praktyce,
„chodzi o nader pilne działanie profilaktyczne, gdyż głupota to choroba, której
atakowi może ulec każdy z nas” (Marina, 2010: 7), gdyż:
Inteligencja ludzka ponosi porażkę, kiedy nie jest w stanie dopasować się do rzeczywistości, zrozumieć, co się dzieje (czy też – co się z nami dzieje), kiedy nie potrafimy rozwiązać
problemów uczuciowych, społecznych lub politycznych; kiedy systematycznie popełnia
błędy, kiedy obiera sobie absurdalne cele lub obstaje przy nieskutecznych środkach; kiedy
marnuje nadarzające się okazje; kiedy zatruwa nam życie; kiedy oddaje się okrucieństwu
i przemocy. (Marina, 2010: 9)
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Tragizm edukacyjny, czyli między nieistniejącą przeszłością
a niepewną przyszłością
Tragizm w dziejach ludzkości nasilał się w momentach, gdy proces edukacyjny
nie spełniał pokładanych w nim nadziei, a ludzie zaczynali wtykać swoje „brudne
paluchy” tam, gdzie nie należało. Dramatyczne konsekwencje ingerencji człowieka
we wszystko, to znaczy: zaburzenie cykli natury, przekroczenie edukacyjnego rozsądku związane z eksperymentowaniem poprzez modyfikowanie wszystkiego co
się da, odrzucenie wszystkiego, co mogło kojarzyć się z doświadczeniem poprzednich pokoleń, stały się codziennością. Taki stan rzeczy doprowadził do paradoksu, który odsłonił zasadność i „wielkość” tego, co minęło. Zdaliśmy sobie sprawę
z tego, że jeszcze nie tak dawno większość ludzi:
(…) budziła się o wschodzie słońca i kładła spać o zachodzie, jadła posiłki przygotowane
w domu, pracowała nieopodal miejsca zamieszkania. Ludzie mówili o przelotnych chwilach, trwałych wspomnieniach i upominali dzieci, że „co nagle, to po diable”. Opowieści
zaczynano od słów: „Dawno, dawno temu” i rzeczywiście coś to znaczyło. Dni podporządkowane były bardziej obecności światła dziennego niż godzinom, a lata bardziej porom
roku niż kartkom w kalendarzu. (Naisbitt, Naisbitt, Philips, 2003: 44)

Być może musimy poczekać, aż wiele czasu upłynie, aby zatęsknić za tym, co
przeminęło, żeby ocalić to, co jeszcze można. Taka nostalgia to prawdopodobnie
doświadczenie edukacyjne, którego każdy z nas doświadczył, doświadcza lub doświadczy. Jak możemy przeczytać w Innym słowniku języka polskiego, wydanym
w 2000 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją M. Bańki, nostalgia jest bardzo cennym uczuciem żalu wynikającym z utraty czegoś lub też z niedostępności minionego świata (Bańko, 2000). Wydaje się naturalnym odruchem
sprzeciwu wobec tego, co nachalne, co rości sobie pretensje do bycia pewnikiem.
Jak kiedyś zauważył Hegel, może jednak należy poczekać, aż właśnie to, co agresywne, jaskrawe, uporczywie się narzucające i hałaśliwe przeminie, bo przecież:
„Kiedy filozofia o szarej godzinie maluje swój świt, wtedy pewne ukształtowane
życie już się zestarzało, a szarością o zmroku nie można niczego odmłodzić; można tylko coś poznać. Sowa Minerwa wylatuje dopiero z zapadającym zmierzchem”
(Hegel, 1969: 21).
Jednak chciałoby się powiedzieć, że człowiek to nie sowa aktywna, kiedy
dzień minie. Prawdopodobnie nie pojawia się w głowie sowy tęsknota za tym,
co było, lecz „tęsknota” za aktywnością. Nam, ludziom, a przynajmniej części
z nas, jednak nie jest ona czymś obcym. Może znajdą się wśród nas osoby, dla
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których tęsknota za tym, co minęło, jest uczuciem, którego należy wstydzić się
i unikać. Wielu jednak zdaje sobie sprawę, iż nie można się jej pozbywać, gdyż
brak refleksji nad tym, co za nami, może sprowadzić na nasze głowy nieprzewidywalne konsekwencje. Prawdopodobnie znajdzie się także spora grupa ludzi,
która wytknie mam, że jesteśmy zbyt mało nowocześni lub też po prostu okrzyknie nas dziwakami, heretykami, romantycznymi idiotami, tęskniącymi tylko za
tym, co minęło. Na korzyść tych ostatnich nasuwa się cytat biblijny, dotyczący
relacji z tym, czego już nie ma: człowieku żywy „Zostaw umarłym grzebanie ich
umarłych” (Łk 9,60).
Lecz ten, kto choć odrobinę przyswoił sobie wiedzy humanistycznej, odpowie,
że chodzi o tragizm tych martwych duchowo. Chodzi o tych, którzy nie widzą wewnętrznej siły, inspiracji, brak im wewnętrznych motywów do podejmowania jakichkolwiek działań lub odrobiny bezkrytycznej dumy z osiągnięć czy też, dorobku przodków, gdyż, jak zauważył Max Scheler: „Kolebką tragiczności – dziedziną,
w której się może pojawić – nie są ani wyłącznie stosunki zachodzące pomiędzy
wartościami, ani też same stosunki zdarzeń przyczynowych i sił, które je niszczą,
lecz szczególny związek pomiędzy stosunkami wartości a stosunkami przyczynowości” (Scheler, 1976: 51–75).
Należy powracać do przeszłości, która faktycznie ma w sobie edukacyjną moc
inspiracji, do tych wartościowych doświadczeń, które zaowocowały w przeszłości
wieloma cennymi rozwiązaniami. Lecz należy pamiętać, że nie można stawiać czoła wyzwaniom nowej epoki, głosząc iluzoryczny powrót do niegdysiejszych zachowań, ale należy realnie przywrócić stan z poprzedniej epoki i na przykład, używając słów profesora Aleksandra Nalaskowskiego, potraktować „siebie na serio, bez
względu na to, co sobie o tym pomyśli Europa” (Nalaskowski, 1998: 11).

Tragizm, czyli edukacja jako „węzeł gordyjski”
Pojawiła się tutaj istotna i ciekawa kategoria pojęciowa, która może posłużyć jako
element istotny dla naszej refleksji dotyczącej edukacji w kontekście współczesności, a mianowicie: tragiczność bądź też tragedia. Co nam powie o tragizmie na
przykład Słownik terminów literackich? Otóż tragizm to:
(…) nierozwiązywalny konflikt pomiędzy wartościami i koniecznościami określającymi
życie bohatera pozbawionego możliwości dokonania wśród nich jakiegokolwiek dla siebie
pomyślnego wyboru. Wszystkie, bowiem działania prowadzą go do nieuchronnej katastrofy: śmierci lub ostatecznej klęski życiowej. Bohater sam – nieświadomie lub świadomie –
sprowadza na siebie zgubę i niezależnie od siły charakteru, napięcia uczuć i woli, niezwy-
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kłość czynów i szlachetności intencji staje się zarazem ofiarą i winowajcą. Daremność jego
działań zdeterminowana jest bądź przez rządzące światem ludzkim siły wyższe: przeznaczenie, fatum, los wyroki boskie, ślepe prawa natury, bądź też przez równie odeń niezależne sprzeczności między racjami moralnymi, uczuciowymi, społecznymi i historycznymi
(…). Tragizm realizować się może w rozmaitych formach literackich, ale domeną jego jest
przede wszystkim tragedia, w obrębie której stanowi kluczową zasadę konstrukcji losów
bohatera oraz podstawowy czynnik kształtujący reakcje i przeżycia odbiorcy. Ze względu
na estetyczny m.in. efekt tragizmu, zwłaszcza współdziałającego z wzniosłością, uznaje się
go za jedną z kategorii estetycznych. (Sławiński, 1976: 467)

Powyższy opis zjawiska literackiego bez konieczności modyfikacji obrazuje
sytuację edukacji w wielu „nowoczesnych krajach”, która, wychodząc z podobnej
perspektywy, uznała, że jej elementem konstytutywnym stanie się nierozwiązywalny konflikt pomiędzy wartościami i koniecznościami określanymi przez życie.
I faktycznie, analizując współczesne systemy edukacyjne funkcjonujące na
świecie, możemy odnieść takie wrażenie. Ale przecież nam chodzi o taką edukację, w której następuje wzniesienie ponad poziom przeciętniactwa intelektualnego,
charakterystycznego dla jednostek prymitywnych, podporządkowanych własnemu instynktowi samozachowawczemu. Chodzi o taką edukację, która będzie do
minimum redukowała płaszczyznę, gdzie dominuje nierozwiązywalny wspominany powyżej konflikt pomiędzy wartościami i koniecznościami określającymi życie
ludzkie.

Edukacyjny sceptycyzm wpisany w tragiczność codzienność
Żadnej epoki, a tym bardziej epoki z perspektywy tego, co się wydarzyło, co powstało, dorobku nauki, nie da się ująć w jeden uproszczony schemat. Każda epoka zawiera w sobie różnorodne, nieraz sprzeczne ze sobą prądy i tendencje, ma
różne, mniej lub bardziej wykrystalizowane ideały, różne wizje przyszłości. Najczęściej jeden z pojawiających się nurtów dziejowych uważa się za najbardziej
reprezentatywny dla danej epoki, lecz nierzadko te dominujące nurty wypływają
z ignorancji ich popularyzatorów. Następstwem tych działań jest wyłonienie się
zasadniczo różnych zdań w ocenie przeszłości, czy też w edukacyjnym procesie
kreowania obrazu teraźniejszości i przyszłości. Dlatego my nie wyobrażamy sobie
dokonywania czegokolwiek w świecie ludzi, nie zestawiając tego, co jest i co ma
być, z tym, co już miało miejsce. Lecz, jak to sformułował jeden z najciekawszych
współczesnych myślicieli Amin Maalouf, libański pisarz, filozof, antropolog i etnolog mieszkający od 1976 roku we Francji, chrześcijanin z arabskimi korzenia-
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mi, który w 2011 roku wybrany został w skład Akademii Francuskiej, gdzie zajął
miejsce zmarłego Claude Levi-Straussa: „odwieczne cywilizacje osiągnęły kres
swojego rozwoju; że doświadczają moralnego bankructwa, podobnie zresztą jak
wszystkie inne osobne cywilizacje, które dzielą ludzkość” (Maalouf, 2011: 22).
Chodzi między innymi o pogląd głoszący kres rozwoju ludzkości, który wynika
z jej bezsilności w kontekście napisanego i realizowanego przez nią scenariusza
codzienności. W scenariuszu tym tragizm wydaje się opisywać fakty naszej codzienności, a więc wiszącą nad światem niepewność czy też bankructwo wszelkich zasobów człowieczeństwa.
Faktycznie, być może dzisiaj nie podzielamy naiwnego czasami optymizmu
naszych „romantycznych” poprzedników, jesteśmy bowiem bardziej sceptyczni
i na naszą zgubę coraz mniej spoglądamy w przeszłość, bowiem boimy się potknąć
o teraźniejszość, która tak szybko nam umyka, skutkiem czego często wywarzamy
drzwi, które w przeszłości zostały szeroko otwarte. Dlatego też wielu ludzi odczuwa szczególne olśnienie, w ramach którego niejedno z dawnych stwierdzeń gotowi
są przyjąć dosłownie, wierząc, że jest to dorobek czasów najnowszych. I tak pojawiają się wciąż te same idee, które to wskazujemy jako cechy charakterystyczne
dla naszej epoki. W ten sposób powracają takie elementy, jak między innymi podejście do podmiotu, zasada swobodnego rozwoju wolności, demaskacja prawdy
jako nieuchronnego kłamstwa czy też negacja tradycji racjonalizmu (zob. Barn,
1992: 57).
O czym w takim razie powinniśmy bezwzględnie pamiętać? Po pierwsze,
o powracającej jak bumerang w pismach współczesnych naukowców „zasadzie
subiektywności”, cogito, ergo sum, wskazanej przez Kartezjusza, który obwieszczał
wszem i wobec, że zrywa z bezwartościową tradycją, głosząc pierwszeństwo woli
nad wszystkim. Po wtóre, nie możemy zapomnieć o zasadzie swobodnego rozwoju
wolności podmiotowej, która prowadzi w konsekwencji do Heglowskiej ostateczności ducha absolutnego, będącego wcielonym pięknem, czyli syntezą rzeczywistości z myślą, formy z treścią, czy też idei ze zjawiskami.
No i uwaga dla tych mieniących siebie humanistami. Zostaje nam jeszcze
krytyka racjonalizmu (np. w wydaniu Husserla) pod hasłem „z powrotem do
rzeczy”, prowadząca do połączenia rozumu z doświadczeniem. Jak napisał Józef
Tischner: „szło o to, by rozum umiał, jako rozsądek – dobierać środki do celu,
ale również – jako zasada mądrości – był w stanie ustanowić cele człowieka”
(Tischner, 1995: 15).
Ten obraz powracających wciąż elementów stanowi ogromne uproszczenie.
Perspektywa, która się nam ukazała, to tragizm osamotnionego człowieka w społeczeństwie, tragizm jego ignorancji, tragizm niejednoznaczności, tragizm wielości
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istniejących rozwiązań, przy jednoczesnej redukcji, konieczności dokonania wyboru, braku jednoznacznych odpowiedzi na stawiane pytania, nieumiejętności dobierania środków w drodze do celu. Dzięki tym cechom ludzka egzystencja pojawia się, jako „genetycznie” obciążona tragizmem, czy też tragicznością. Gdybyśmy
jednak zaprezentowaną powyższą perspektywę rozumienia kategorii pojęciowej,
jaką jest „tragizm”, oswoili oraz zaprzęgli do użytecznej pracy edukacyjnej, okazać
by się mogło, że, jak twierdził Arystoteles, celem tak rozumianego edukacyjnego
tragizmu stałoby się „budzenie uczuć bojaźni i litości, by sprowadzić błogie oswobodzenie od tego rodzaju uczuć” (Tatarkiewicz, 1976b: 8).
W takim kontekście tragizm ujawnia się jako przestrzeń twórczej inspiracji,
wynikającej z poziomu wrażliwości emocjonalnej nabudowanej na rozumie. A to
wszystko po to, aby zapanować nad naturą.

Edukacyjny tragizm jako konsekwencja pesymizmu
tkwiącego w egzystencji
Pesymizmu w kontekście kategorii pojęciowej „tragizm” możemy doszukać się
w pismach współczesnych myślicieli. Taki kontekst tragizmu dostrzegał Władysław Tatarkiewicz:
W życiu los układa się niekiedy równie tragicznie jak na scenie Edypowi czy Fedrze. Mówimy o rzeczywistych ludziach, że znaleźli się w położeniu tragicznym. Temu, kto zapyta,
co to znaczy, można odpowiedzieć: ludzie ci znaleźli się w położeniu, z którego nie ma
wyjścia. Ściślej: z którego nie ma dobrego wyjścia. To właśnie jest położenie tragiczne. (Tatarkiewicz, 1976a: 122)

Jednak dla tych jakże odmiennych perspektyw rozumienia tragiczności można odnaleźć elementy wspólne. Otóż w ludzką egzystencję konstytutywnie wplecione są wydarzenia, których przewidzieć nie sposób. Niszczą one misternie tkane plany i ustalenia. Lokują człowieka w sytuacji zupełnego „odkrycia się”, a tym
samym bezradności. Wobec nich nie ma możliwości „grania” kogoś innego. Są
doświadczeniem najgłębiej indywidualnym, podczas którego jedyne, co pozostaje, to stawić im czoła przy zaangażowaniu wszystkich możliwych sił (wartości).
A więc jednak nie jest to perspektywa „bez wyjścia”, chociaż takie podejście może
być związane z nieuchronnie pojawiającym się „nieprzewidywaniem” tego, co nas
czeka. Pedagogia przeżycia, w sensie odkrywania tego, czego nie znamy, tego, co
nieprzewidywalne, a z czym musimy sobie radzić, to perspektywa, o której pisał
wybitny polski socjolog Jan Szczepański:

26

Sławomir Futyma, Zbigniew Rudnicki

(…) możliwości nieprzewidziane, jako postawienie człowieka w obliczu sił, zjawisk, na
które człowiek zostaje wystawiony i z którymi musi sobie radzić, na które nie ma wpływu,
które są zupełnie od niego niezależne i które niekoniecznie są zapisane w układach genów i w strukturach społecznych, w naturze porządku kultury. Chodziło o los jako próbę
wartości człowieka, jego siły, kiedy człowiek zostaje wystawiony na próby, na które nie ma
wpływu i o istnieniu których nie wiedział nic, póki nie objawiły się nagle jako złowroga
potęga. (Szczepański, 1984: 322)

Perspektywa edukacyjna – „bać się i być”
Tak tragizm, jak i los eksponują zjawisko określane jako katharsis. Sytuacja ogołocenia z pozorów i życia na niby stwarza – paradoksalnie – możliwość najgłębszego doświadczenia siebie. Doświadczenie tragiczności w sytuacjach dominacji
losu ujawnia słabość wyobrażeń o człowieku jako absolutnie władającym swoim
życiem. W perzynę zostają obrócone wizje człowieka no problem, szczęśliwego,
bez trosk, idącego przez życie „jak torpeda”. Tragiczność ujawnia złożoność ludzkiej egzystencji, nieustannie wystawianej na działanie sił od niej niezależnych,
mających jednocześnie moc dokonywania radykalnych zmian. Mikołaj Bierdiajew
twierdzi wręcz, że to właśnie te nieprzewidziane wydarzenia, w których doświadczamy tragiczności i rozdarcia, mają najistotniejsze znaczenie, ponieważ w pełni
ujawniają kondycję człowieka:
(…) w istnieniu osoby najważniejszy jest los niosący ze sobą ból, antynomiczne połączenie wolności i przeznaczenia, nieodwracalność losu (…). Osoba jest żywą sprzecznością,
sprzecznością między tym, co osobowe i społeczne, między formą i treścią, między skończonością i nieskończonością, między wolnością i losem. Dlatego właśnie osoba nie może
być uznana za zakończoną, nie jest dana jako przedmiot, ale tworzona, tworzy siebie samą,
jest dynamiczna (…). Osoba, zmieniając się, jest zarazem taka sama, tożsama sobie, wierna
sobie. Takie połączenie zmian i niezmienności, wiecznej nowości i tożsamości najbardziej
ujawnia się w świadomości własnego powołania i losu. (Bierdiajew, 2002: 95)

W Nieznośnej lekkości bytu Milan Kundera wielokrotnie ujawnia swoje zadziwienie „niedomkniętnością” człowieka i związanym z tym doświadczeniem tragiczności. W świecie, który wielbi procedury, standardy, ustalone wzorce osiągania
sukcesu, uznanie za prawdziwą ludzkiej nieprzewidywalności nie może spotkać
się z uznaniem. Świadomość jednorazowości życia połączona z obserwacją świadectw jego przemijania czyni życie wydanym na doświadczenie nieodwracalnej
jego utraty. „Człowiek nigdy nie może wiedzieć, czego ma chcieć, ponieważ dane
mu jest tylko jedno życie i nie może go w żaden sposób porównać ze swoimi poprzednimi życiami… szkic do czegoś, czego nie będzie” (Kundera, 2019: 9).
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Ten egzystencjalny tragizm, będący edukacyjną platformą, przypomina czasami chocholi taniec, w którym pojawia się nieredukowany problem wyboru partnera, pomiędzy politycznymi uwikłaniami a chęcią przekroczenia tego zaczarowanego kręgu poprzez czerpanie idei zawartych w intelektualnej spuściźnie gatunku
ludzkiego.

Tragizm upolityczniony, czyli o edukacyjnym wikłaniu
Tragizm jako kategorię pojęciową upolitycznioną znajdujemy między innymi
u Hannah Arendt. Wskazuje ona na przepaść, która w kulturze Zachodu pojawiła
się około IV wieku przed naszą erą w Grecji. W tym czasie wydawało się, że społeczeństwo politycznie stoi nad przepaścią. Chodziło o przepaść, która powstała
pomiędzy myśleniem a działaniem. Jak pisała Hannah Arendt:
Wszak aktywność myślowa niebędąca zwykłym przeliczaniem środków ze względu na zamierzone czy pożądane cele, lecz troszcząca się, najogólniej biorąc, o sens, zaczęła odgrywać rolę „refleksji”, czyli czegoś, co pojawia się dopiero wtedy, gdy działanie przesądziło już
o kształcie i charakterze rzeczywistości. Z kolei samo działanie zostało skazane na przebywanie w pozbawionej sensu dziedzinie przypadku i ślepego losu. (Arendt, 2005: 40)

Interesująca edukacyjna perspektywa, na którą zwracała uwagę Arent, to taka,
w której myślenie ma charakter wtórny, poprzedzony przez działanie, i dotyczy
tylko zabiegów związanych z dokonaniem bilansu powstałych szkód.
Tragizm to także moment, jak podkreśla Hannah Arendt, gdy w chwili śmierci
Sokratesa, która to była efektem katastrofy wynikającej ze słabości perswazji, jaką zastosował w stosunku do sędziego i przyjaciół, Platon stracił wiarę w głoszone wcześniej poglądy. Chodziło o przekonania, które dotyczyły polis oraz podstaw skonstruowanej przez siebie koncepcji prawdy, dla których to nie odnalazł on żadnego
alternatywnego poglądu godnego przyjęcia (Arendt, 2005: 41). Ten tragizm sytuacji,
w jakiej znalazł się filozof, to „tragizm beznadziejnych alternatyw”1. Stąd wydaje się
uzasadnione stanowisko prezentowane przez José Ortega y Gasseta w książce Po co
wracamy do filozofii, gdzie między innymi napisał: „dana epoka jest zbiorem tendencji pozytywnych i negatywnych; bystrość i dalekowzroczność idą w parze z głupotą
i ślepotą. Epokę charakteryzuje nie tylko pragnienie pewnych rzeczy, ale również
zdecydowana niechęć do innych” (Ortega y Gasset 1992: 95).
1
Sformułowanie „tragizm beznadziejnych alternatyw” rozpowszechnione zostało przez Mariana Brandysa.
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Można by zaryzykować twierdzenie, że ta niechęć związana jest ze świadomością między innymi: przejściowości, odchodzenia określonych idei wraz z pokoleniem, które jest ich nośnikiem, przypadkowości okoliczności sprzyjających powstawaniu tychże, wreszcie tragizmu sytuacji, wymagającej dokonywania ciągłych
wyborów (por. Janion, 1975). Sytuacje te wyznaczają ścieżki ludzkich „uwikłań”.
W ten to sposób pokolenie przychodzące określa tych, którzy odchodzą, jako ofiary swojej epoki. Można tutaj przytoczyć słowa Zbigniewa Kwiecińskiego, że na
przykład w polskiej sytuacji:
(…) mamy (…) do czynienia z ludźmi o różnych orientacjach, przednowoczesnej i ponowoczesnej, oczekującej i aktywnej, reprezentujących stary porządek, sprzed przełomu
1989 roku (z pracą dla wszystkich, bezpieczeństwem socjalnym i schronieniem religijnym)
i nowy porządek z demokracją, wolnym rynkiem, własnością prywatną i tolerancją, jako
jego filarami. (Kwieciński, 2002: 74)

Uwikłania czy też zniewolenia są zjawiskami mającymi swą wewnętrzną, jak
i zewnętrzną edukacyjną wartość. Z jednej strony to one dotykają bezpośrednio
określonych jednostek, z drugiej zaś pośrednio dotykają otoczenia oraz obserwatorów – kibiców. Zjawiska te w pewnym stopniu wydają się naturalną konsekwencją ewoluującego świata. Amin Maalouf zauważył:
I tak i nie. To, że ludzkie społeczności, co nieuchronne, także konflikty stają się coraz bardziej otwarte, to istotnie normalny skutek rozwoju środowiska komunikacji. Natomiast to,
nad czym wolno nam ubolewać, to, co powinniśmy potępiać, to fakt, że temu postępowi
technologicznemu nie towarzyszy zwiększona świadomość pozwalająca chronić ludzkość
wrzuconą wbrew swej woli w zawieruchę historii. (Maalouf, 2011: 57)

Za tym nasuwa się pytanie. Czy „tragedię” możemy traktować jedynie jako
zjawisko edukacyjne, czy też jako zespół ustalonych wydarzeń „przynależących”
tylko do określonych jednostek lub grup społecznych? Takie potraktowanie zjawiska tragiczności prowadziłoby do redukcji wielowymiarowego zjawiska edukacyjnego, do konkretnych przypadków. Dlatego chciałoby się powiedzieć, że nikt nie
ma wyłączności na traktowanie swojego doświadczenia w kategoriach wyłączności, gdyż jego działania wynikają z funkcjonowania wewnątrz społeczności, która
współtworzy cały kontekst.

Edukacyjny zwrot ku pierwotnemu doświadczeniu
Gdy spojrzymy na edukację jako celebrację tajemnicy wiedzy opartej na dialogu
pomiędzy przewodnikiem-edukatorem a chórem, pojawi się skojarzenie tego wy-

29

O edukacji w perspektywie tragizmu

miaru z antyczną tragedią, która to złożona była z następujących po sobie etapów:
prologu, paradoksu, epejsodionu, stasimonu, kommosu oraz eksodosu. W tym
kontekście tragedia staje się dla nas modelem inicjacji rozumianej jako brama,
przez którą wybrani wchodzą do „wnętrza świata”, do świata edukacji, stanowiącej
jądro człowieczeństwa. Różnica jest tyko jedna, że tragedia grecka kończyła się
katastrofą. Dzięki zestawieniu dokonanemu w tabeli 1 łatwiej możemy dostrzec
mechanizmy oraz zasady, jakie charakteryzowały poszczególne etapy tragedii.
Tabela 1. Schemat tragedii antycznej z punku widzenia jej edukacyjnych zasad
Etapy tragedii

Scenariusz edukacyjny

Zasady edukacyjne tragedii

Prolog

pojawienie się przewodnika, który zapo- zasada decorum – odpowiedzialności co
wiadał temat
do treści oraz formy

Paradoks

zaistnienie chóru z pieśniami

zasada jedności – czasu miejsca – akcji –
określona liczba aktorów (brak akcji zbiorowych), indywidualizacja

Epejsodion

rozwój akcji, gra aktorów

zasada – konieczna. Pojawienie się konfliktu

Stasimon

wystąpienie chóru

zasada mimesis – naśladowania (odzwierciedlenie rzeczywistości)

Kommos

pieśń lamentacyjna postaci

zasada uschematyzowania

Eksodos

ostatnia pieśń chóru, opuszczenie sceny

zasada zestawienia podsumowania

Źródło: opracowanie własne

Tragedia w tym wymiarze była działaniem zespalającym doznania zmysłowe
z intelektualna nad nimi refleksją. W tym starożytnym działaniu możemy zaobserwować budowanie jednego obrazu wiedzy. Dostrzegł to również laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury w 1946 roku Herman Hesse: „Czują to wszystkie
dzieci, choć nie wszystkie z tą samą intensywnością i subtelnością, a u wielu ginie
to wraz z przyswojeniem pierwszych liter alfabetu. Inne zachowują tajemnice dzieciństwa przez długi czas, a ślady i echa pozostają w nich aż do dni siwych włosów
i starości” (Hesse, 1991: 10).
Doświadczenie stało się podstawą sformułowanej przez Martina Heideggera
jednej z głównych dyrektyw poznawczych świata nauki: „aby poznać, trzeba pozwolić być” (Heidegger, 2008). Co znaczy dla pedagoga „pozwolić być”? I posiłkując się w tym miejscu innym wybitnym filozofem niemieckim Maxem Schelerem, spróbujmy odpowiedzieć na postawione pytanie następująco: „pozwolić być”
to znaczy uznać, zaakceptować już samo istnienie drugiego, które jest wartością
funkcjonującą w ramach przynależnej mu wolności. Tutaj wydaje się, że w pedagogiczna regułę „pozwolić być” wpisuje się kategoria pojęciowej „tolerancja”
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w swoim pierwotnym znaczeniu, bardzo często pomijanym. Tolerancja pochodzi
od łacińskiego słowa tolerantia – „cierpliwa wytrwałość” oraz od łacińskiego czasownika tolerare – „wytrzymywać”, „znosić w bólu”. Znosić, czyli zaakceptować
swoją niemoc w zmienianiu świata na swoją modłę, czyli hamować swój egoizm,
uzgadniając go z innym egoizmem, który funkcjonuje w ramach przysługującej
mu rozsądnej wolności, a tym samym skazania obydwu egoizmów na przymusową
koegzystencje, przymusowe ograniczenie.
Co w takim razie z „byciem”, gdy ogranicza się człowiekowi należącą mu przestrzeń wolności? Czy taka jednostka też może „być”? Antoni Kępiński, wybitny
lekarz i humanista, znany między innymi jako twórca koncepcji psychiatrii aksjologicznej, prowadząc badania nad byłymi więźniami obozów koncentracyjnych,
w ich zachowaniu zauważył pewną istotną prawidłowość, bardzo cenną zwłaszcza
dla współczesnej teorii pedagogicznej, wynikającą z tego że:
(…) imperatyw biologiczny jest niesłychanie silny i niemało trzeba wysiłku, by nie myśleć
tylko o chlebie, gdy się jest głodnym, o wodzie, gdy się chce pić, lub o bolącym miejscu,
gdy boli. Wysiłek ten był jednak konieczny dla zachowania wewnętrznej swobody – wolnej
przestrzeni, w której można było swobodnie myśleć, marzyć, planować, powziąć decyzję,
uwolnić się od koszmaru chwili obecnej. Jeżeli w życiu obozowym, w tym anus mundi, tyle
było poświęcenia, to właśnie dzięki wewnętrznej wolności. (Kępiński, 1972: 3)

Wewnętrzna wolność, o którą chodziło profesorowi Kępińskiemu, to autonomia dojrzałego człowieka, dojrzałego „ja”, czyli zdolność ukształtowana w procesie wychowawczym do odnoszenia się przez dojrzałą, rozwiniętą kompetencyjnie
wrażliwość do innego „ja”. Tego typu podejścia między innymi do pedagogiki jako
szczególnej kompetencyjnej wrażliwości można odnaleźć w dorobku naukowym
między innymi profesora Zbigniewa Kwiecińskiego, twórcy polskiej szkoły socjologii edukacji, który definiuje edukację jako:
(…) ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjające takiemu ich rozwojowi, aby
w najwyższym stopniu stały się one świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej oraz były zdolne do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i rozwijania własnego JA poprzez podejmowanie zadań ponadosobistych, poprzez
utrzymywanie ciągłości siebie w toku spełniania zadań dalekich. (Kwieciński, 1991: 89)

Zakończenie
W logice, która kształtuje systemy edukacyjne na świecie, można dostrzec pewną
prawidłowość. Jest nią odrzucanie wszystkiego, co wydaje się niepotrzebne lub nie-
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konieczne w strategii działania polityki państw. Wielu edukacyjnych wizjonerów
obwieściło nawet koniec pedagogiki jako nauki. Między innymi Ricardo Massa,
nieżyjący już były dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu w Mediolanie.
Koniec pedagogiki, z pewnością, ale także niezdolność filozofii, dydaktyki i nauk edukacyjnych do zdania sobie z tego sprawy, zatem do stanięcia na wysokości zadania zastąpienia jej, do skutecznego przyczynienia się do rozwiązywania teoretycznych i praktycznych
problemów edukacji. Otwiera się tu przestrzeń, na rozległym polu dyskursów i praktyki codzienności wobec nauczania i kształcenia, do niefikcyjnego i niepodstępnego przeobrażenia pedagogiki. Jest to przestrzeń dla nowej pedagogiki jako „kliniki kształcenia”
zwróconej na odszukiwanie symbolicznej i materialnej struktury zdarzenia edukacyjnego,
przeciw zdradliwości wszelkiego utożsamiania obszaru pedagogicznego z filozofią, teorią
przygotowania do zawodu czy dorosłości, badaniami eksperymentalnymi, czy określoną
epistemologią, co też wszystko było znów zaproponowane w tym cyklu rozważań. By to
jednak dokonać, trzeba podjąć (w pedagogice) łącznie przynajmniej trzy inne pytania, pytania, których nie podjęcie zaznaczyło się końcem jej własnego obrazu w kulturze współczesnej. Jakie miejsce, jaka publiczności zatem jaki język, nowej możliwości pedagogiki?
(Massa, 1988: 199)

Edukacja wydaje się wymuszać rozmaite sztuczne, nienaturalne reakcje od
swoich odbiorców, sprowadzając swoje działanie li tylko do estetyzacji świata,
a tym samym pozbawiając odbiorców możliwości właściwych reakcji na to, co się
dookoła nich dzieje. Dwa edukacyjne wymiary estetyzacji podsumowują nasze
rozważania dotyczące tragizmu. Chodzi tutaj o sterylizację oraz partykularyzację. Pierwszy rodzaj podejścia do przestrzeni edukacyjnej, zawierającej określone
treści czy też formy przekazu, związany jest z „czyszczeniem” potocznych wyobrażeń, gdzie wszechogarniającym mechanizmem jest przerost formy nad treścią, co
powoduje zepchnięcie edukacji ku formie „pop”. Drugi model edukacyjnej estetyzacji z kolei charakteryzuje się podejściem roszczeniowym do wyłączności treści
oraz metod. W tym podejściu partykularyzacyjnym stosuje się dość marną metodę unaukowienia oraz wskazania unikalnych walorów naukowych użytecznych
wyłącznie dla tych, którzy je prezentują.
Stąd pojawiająca się potrzeba spojrzenia na edukację jako na płaszczyznę
kreowania poczucia wewnętrznej wolności, jak pisał Kazimierz Dąbrowski – psycholog, psychiatra, filozof oraz pedagog, twórca teorii dezintegracji pozytywnej.
Staje się ona podstawą procesu wychowawczego, w którym nie ma miejsca na
kreowanie, panującego i to, prawie wszechwładnie okrutnego współzawodnictwa
we współczesnym społeczeństwie, gdzie „przyjmuje się oficjalnie kłamstwo i prymitywny egoizm w polityce, tworząc dobrze rozbudowane, choć dla wnikliwych
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ludzi, przejrzyste pozory sprawiedliwości dla mas, które nie mają czasu i siły inteligencji, aby sobie te sprawy uzmysłowić z powodu krótkowzroczności, i to krótkowzroczności opartej na realizacji własnych, ograniczonych interesów” (Dąbrowski, 1991: 18).
Tabela 2. Estetyzacyjny tragizm edukacji
Rodzaje estetyzacji
edukacyjnej

Typowe zachowania

Następstwa

Sterylizacja

„czyszczenie” potocznych wyob- u-kiczowienie;
rażeń;
„populizm”.
przerost formy nad treścią, Zepchnięcie ku formie „pop”
„Za pośrednictwem nie-specjalistycznych powszechnie dostępnych środków przekazu”.

Partykularyzacja

pozbawianie „zagadnień” ich uzurpacja (przywłaszczenie)
powszechnego dostępu – po- roszczenie do wyłączności przez
wszechności.
unaukowienie oraz wskazanie
unikalnych walorów naukowych.

Źródło: opracowanie własne

Dlatego też sytuacja wychowawcza, określana przez nas jako „pozwolić być”,
będąca wynikiem działania pedagogów w ramach kompetencyjnej wrażliwości,
to, korzystając z inspiracji, której może udzielić teoria naukowa opracowana przez
Kazimierza Dąbrowskiego, synteza indywidualnych właściwości jednostki, jej talentów i uczuć, oraz właściwości społecznych jednostki, jakimi są między innymi
autonomia, empatia czy też odpowiedzialność. Sam Dąbrowski te dwie płaszczyzny określał jako: esencję indywidualną oraz esencję społeczną. Dlatego też sama
kompetencyjna wrażliwość będzie podążaniem w kierunku konkretnego, empirycznego ideału człowieczeństwa. Jak twierdził Dąbrowski, konsekwencja zaniku
esencji będzie gorsza od śmierci czy też nie-istnienia.
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Zjawisko odpowiedzialności jest kluczowe dla egzystencjalnej interpretacji człowieka. Problematyka ta została jednak opracowana w sposób niewystarczający
i niepełny, głównie w odniesieniu do kwestii wolności. Przypomnimy sobie przykład zaproponowany przez Viktora Emila Frankla (2009): analogicznie do wzniesionej na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Statuy Wolności konieczne jest wybudowanie Statuy Odpowiedzialności na zachodnim wybrzeżu.
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Problem odpowiedzialności opisany został przez niemieckiego psychoanalityka Ericha Fromma (Fromm, 1978), który dokonał analizy zjawiska ucieczki od
wolności jako sprzężonego z ciężarem odpowiedzialności. W psychologii dość
często wykorzystuje się pojęcie „odpowiedzialności”, aby przypisać konkretną
odpowiedzialność określonemu człowiekowi (Weiner, 1995). Z badań przeprowadzonych w ostatnich dekadach (głównie przez przedstawicieli psychologii osobowości) wynika, że odpowiedzialność jest pewną podmiotową przyczynowością.
Przypisywanie odpowiedzialności stanowi nadanie jakiemuś czynnikowi statusu
bycia przyczyną, co związane jest z zachodzącymi wydarzeniami. W odniesieniu
do psychoterapii i psychologii klinicznej wskazane przypisanie oznacza poziom
i granice odpowiedzialności psychoterapeuty bądź konsultanta1 w relacji terapeutycznej z klientem2 (bądź pacjentem), określając tym samym stosunki między
psychoterapeutą a pacjentem. Zakres odpowiedzialności jest zbyt subtelny, lecz
zasługuje tutaj na specjalną uwagę. Podobnie, gdy w grę wchodzą relacje rodzinne.
Potocznie termin odpowiedzialności skorelowany jest z pojęciem winy. W odpowiedzialności tkwią bowiem prawne konotacje tego pojęcia; przykładowo spotykamy się z odpowiedzialnością karną czy administracyjną. Odpowiedzialność dotyczy czynów, które miały miejsce w przeszłości. Pojawia się wówczas, gdy dojdzie
do sytuacji, za którą człowiek ponosi określone konsekwencje. Jednak w momencie, gdy te negatywne okoliczności się nie ujawnią, odpowiedzialność nie istnieje.
Gdy słyszymy następujące słowa: „zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności”,
wiążemy je z aspektem przyszłościowym. Gdy coś jednak nastąpi, rolą naszą będzie wyjaśnienie skutków, a przede wszystkim poniesienie odpowiedzialności. Do
przełomu w potocznym rozumieniu odpowiedzialności dochodzi wtedy, gdy mówimy o odpowiedzialności za kogoś lub za coś: za bliskich, za rodzinę, za poleconą
sprawę czy grupę społeczną. Gdy uda nam się dotrzeć do istoty pojęcia odpowiedzialności, to faktycznie będzie ona oznaczać „występowanie w czyimś imieniu,
odpowiadanie za innych, gdy zostaną wezwani do poniesienia odpowiedzialności”.
W chwili, gdy jestem odpowiedzialny za moją rodzinę, za kierowaną przeze mnie
grupę, za mój kraj, to właśnie jako wybrany lider – jestem odpowiedzialny. Tkwi
w tym realny sens. Nie należy również zapominać o „odpowiedzialnym pracowniW psychologii humanistycznej psychoterapeuta rozpatrywany jest również jako facylitator, co
znaczy, że wspomaga rozwój osoby badanej, jednak nie wpływa na ostateczny kształt wyniku terapii.
W procesie nauczania facylitator odgrywa rolę nauczyciela, który stara się rozwiązać określony spór
między stronami. [Przypis tłumacza – A.K.]
2
W psychoterapii humanistycznej często używany jest termin „klient”, zaś w psychoterapii egzystencjalnej zwraca się uwagę na pojęcie „pacjenta” w procesie terapeutycznym. [Przypis tłumacza – A. K.]
1
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ku”, biorącym na swoje barki odpowiedzialność innego. Czy w ogóle możliwe jest
odpowiadanie za innego człowieka (bycie za niego odpowiedzialnym) i w jakim
stopniu? Do tego pytania jeszcze wrócimy. Obecnie musimy odpowiedzieć na pytanie, czym jest w istocie fenomen odpowiedzialności (zob. Filek, 2003 [Przypis
tłumacza – A. K.])

Trzy sposoby prowadzenia samolotu
W odróżnieniu od zwierząt człowiek potrafi fragmentaryzować samego siebie.
Wie, co się z nim dzieje (co zachodzi wewnątrz jego tożsamości). Podkreśla: istnieję ja i moje życie, działanie, zachowanie, czyli to, co toczy się pomiędzy mną
a światem. Zależność pomiędzy faktem, że odczuwam siebie jako „ja sam”, a tym,
co zachodzi między mną a światem, może odnosić się do jednego z następujących
twierdzeń:
W żaden sposób nie jestem świadomy tego, co się ze mną dzieje, nie wydzielam siebie
z zastanej rzeczywistości, nie mam na tyle refleksyjnej świadomości. Jestem całkowicie
zlany z procesem życia, czego przykładem są niemowlęta. Wszelkie czynności wykonuję
na autopilocie (bezrefleksyjnie i automatycznie). Jestem sterowany mechanizmami przyczynowymi: impulsami wewnętrznymi, bodźcami zewnętrznymi, związkami warunkowymi i stereotypami. Odpowiednio całą mechanikę takiego zachowania na autopilocie, bez
chwili refleksji, świadomości zmian, nakreśla behawioryzm, zgodnie z wykładnią Roberta
Cialdiniego: „klik-wrrr”. (Cialdini, 2014)3

Zderzamy się z rozmaitymi programami, algorytmami i łańcuchami przyczynowo-skutkowymi potrzebnymi do urzeczywistnienia wspomnianych czynności.
Działają one same przez się, zaś moje „ja” nie ma tu nic do rzeczy.
Poddaję refleksji zachodzący we mnie proces, gdy jestem w stanie odróżnić
moje „ja” od przepływu mojego życia. Chcąc kontynuować metaforę autopilota,
wyobraźmy sobie, że w kabinie samolotu pojawia się pilot. Siada obok autopilota
3
„Etologowie, badacze zachowania zwierząt w ich naturalnym środowisku, zauważyli, że u wielu gatunków występują pewne sztywne, mechanicznie powtarzane zachowania. Te utrwalone wzorce
zachowania są warte uwagi z powodu swego podobieństwa do automatycznych wzorców reagowania
u ludzi (na zasadzie klik, wrrr…). Zarówno u ludzi, jak i u zwierząt występuje tendencja do wyzwalania całego ciągu takiego mechanicznego zachowania przez pojawianie się w otoczeniu tylko jednej,
określonej cechy. Zdolność do reagowania na taką cechę, czyli wyzwalacz, okazuje się zwykle bardzo
korzystna dla organizmu, umożliwia bowiem natychmiastowe wykonanie adekwatnego do sytuacji
działania, bez wdawania się w szczegółową i czasochłonną analizę wszystkich dostępnych informacji” (Cialdini, 2014) [Przypis tłumacza – A. K.].
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i nie kładzie rąk na kole sterowym. Obserwuje jednak, w jaki sposób autopilot
działa, czyli kontroluje cały proces. Sytuacja kontrolowana jest nadal przez związki
przyczynowe i zależności. Natomiast ja sam badam płaszczyznę przychodzących
procesów, dlatego możemy się tutaj odwołać do pojęcia „ofiary”. Obraz nerwicy
wiąże się na ogół z dobrą refleksją i odbiorem zachodzących procesów, lecz niemożliwe wydaje się zadecydowanie, aby koło sterowe utrzymać. Wszystko, co się
ze mną dzieje, może spowodować przerażenie, panikę, lecz na nic moje starania.
Czy mogłoby to wyglądać nieco inaczej? Nie jestem w stanie niczego zmienić, sytuacja postępuje sama. Będąc zależnym od systemów związków, widząc mnogość
oddziałujących na mnie źródeł, sztywnieję niczym królik przed wężem dusicielem.
We wskazanych sytuacjach ujawnia się znany fenomen ucieczki od wolności,
opisany w klasycznej monografii Ericha Fromma (Fromm, 1978): ludzie boją się
myśleć o tym, żeby samodzielnie określać trajektorie losu oraz sposoby działania.
Ernest Nieznany podkreślił, że nikt nie może zmusić drugiego człowieka, aby ten
nie stał się niewolnikiem w wolnym społeczeństwie. Jest to bowiem wybór dobrowolny. Przypomnijmy sobie tezę Andrei Voznesensky: „Nie wydaje się do zniesienia ten fakt, że jestem do czegoś zmuszany, lecz to, gdy działam dobrowolnie”.
Rollo May, pisząc o przyczynach popularności słynnej książki Burrhusa Frederica
Skinnera Poza wolnością i godnością, zaznaczył, że ludziom bardzo bliska jest myśl,
że wolność stanowi złudzenie, a całe ludzkie zachowanie jest uwarunkowane (May,
1981: 137). Słowa te zostały napisane kilka dziesięcioleci po Frommie, ale obecnie
sytuacja nie zmieniła się radykalnie. Tendencja do „ucieczki od wolności” oraz
do „ucieczki od odpowiedzialności”, aby stać się przyczyną przyszłych wydarzeń,
istniała w przeszłości, ale i pozostaje obecnie nie tyle dominująca, ile pod wieloma
względami pociągająca. Josif Brodski ostrzegał absolwentów amerykańskiego uniwersytetu przed takim stanem rzeczy:
Wszelkimi sposobami unikajcie przypisywania sobie statusu ofiary. Z wszystkich części
ciała najbaczniej obserwujcie wasz wskazujący palec, gdyż to właśnie on pragnie się zdemaskować. Wskazujący palec jest znakiem ofiary, w przeciwieństwie do znaku Victoria,
przez co staje się on synonimem kapitulacji. Jak bardzo fatalne nie okazałoby się wasze
położenie, nie obwiniajcie sił zewnętrznych: historii, państwa, władzy, rasy, rodziców, fazy
księżyca, dzieciństwa, czy późnego momentu posadzenia na nocniku itd. (Бродский, 2000:
116–117)

W gruncie rzeczy przyzwyczailiśmy się do tego, że powołujemy się na liczne
determinanty, które na nas oddziałują: siły zewnętrzne, prawa przyrody, innych ludzi, normy społeczne, pokusy, przyzwyczajenia, własne wewnętrzne impulsy. Mówimy: „Nie mogłem zrezygnować, tak silnie tego pożądałem”. Gdy nawiązujemy
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do trudności w kontrolowaniu wewnętrznych impulsów, stwierdzamy: „jestem,
jaki jestem i cóż z tym począć”, „oto jakim jestem draniem, oto jaki jestem niedobry”, „oto taką mam konstrukcję, stosunki, potrzeby, impulsy”. Z czasem brzmi
to jednak dość przekonująco. Gdy przypomnimy sobie, że w dość młodym wieku
praktycznie wszyscy, być może i nie bez trudu, ale skutecznie nauczyliśmy się tak
skomplikowanych czynności, jak mikcja i defekacja, odwoływanie się do tego, że
jakieś impulsy i pragnienia przyciągają nas w określoną stronę, a my nie możemy
się im oprzeć, już nie wygląda tak zachęcająco. Udowodniono, że aspołeczni psychopaci, którzy przejawiali niekontrolowaną agresję, kontrolowali ją jednak dzięki
nowemu lekarstwu, czystemu placebo. Innymi słowy, wolimy myśleć w kategoriach
korzyści o tym, że wewnątrz nas samych znajduje się coś, czego w ogóle nie możemy kontrolować, dlatego dryfujemy z prądem woli. Weźmy pod uwagę klasyczne
badania Waltera Mischela4, który podkreślił, że zdolność odroczenia zadowolenia,
charakteryzująca możliwości człowieka do wpływania na to, co się z nim dzieje,
koreluje z osobowościowym rozwojem, okazując się ważnym parametrem dojrzałości (Mischel, 1981: 33–58; Mischel, 2015).
Zatem pilot przestaje korzystać z autopilota i przechodzi na ręczne sterowanie. „Ja” sam nie tylko refleksyjnie oddzielam siebie od przepływu mojego życia,
od tego, co się ze mną dzieje, ale również stopniowo wstrzymuję działanie przyczyn, czynników, które na mnie wpływają. Refleksja jest warunkiem koniecznym
do tego typu działania, lecz nie stanowi warunku wystarczającego. Jesteśmy zależni od wielu sił i czynników, nie są one jednak przyczyną ludzkich działań. Można postawić następujące pytanie: dlaczego w danym momencie przemawiam, nie
zrobię sobie przerwy i nie pójdę do bufetu napić się kawy bądź piwa? Można podać wiele różnych powodów: widzę oczekiwania publiczności, dlatego ważne jest,
aby je spełnić i utrzymać zawodową reputację, gdyż otrzymuję wynagrodzenie,
a mogę je utracić, jeśli naruszę zobowiązania itp. Wszystkie te wyjaśniania mają
sens, ale żadne z nich nie może być przyczyną wyjaśniającą, udzielającą ostatecznej odpowiedzi na pytanie: dlaczego, mimo wszystko, nigdzie teraz nie pójdę?
Zostanę. Do końca, jak na uwięzi, będę przemawiał w tej oto sali. Nie nastąpił
tutaj związek przyczynowy. Jedyną poprawną odpowiedzią jest poddanie refleksji
zarówno możliwości przełamania się i opuszczenia sali, jak i możliwości zostania
i kontynuowania zobowiązania. Wybieram więc drugą możliwość i stale ten wy4
Na podobną sytuację zwracają uwagę Philip Zimbardo i John Boyd w książce Paradoks czasu.
Dzięki tej publikacji dowiadujemy się, że w momencie, gdy odroczymy gratyfikację i przepełnieni
będziemy poczuciem kontroli, stabilizacją, rozmysłem, a przede wszystkim cierpliwością w aspekcie
temporalnym nasze działania rzutowane w przyszłość mogą spotkać się z konstruktywnymi konsekwencjami. [Przypis tłumacza – A. K.]
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bór potwierdzam. Oczywiście, możliwości te, jak i wszystkie inne potencjalności,
które przed nami stoją, mają charakter asymetryczny: jedne możliwości są bardziej pociągające niż inne. Inne są bardziej ryzykowne, jednak doskonale wiemy, że człowiek nie zawsze wybiera to, co jest najbardziej pociągające i optymalne. Znając strukturę sytuacji i warianty pojawiające się u ludzi w danej sytuacji,
mogą się one przejawiać, gdy poznamy motywację, atrakcyjność, wartości, prawdopodobieństwo realizacji tych albo innych rezultatów, możemy określić, który
z wariantów zachowania byłby dla człowieka najlepszy. Ludzie działają często
niewłaściwie. Co więcej, wskazane określenie pozwala przewidywać zachowanie
człowieka, jednak początkowo analizujemy jego świadomość refleksyjną, działa
on „na autopilocie”. Gdy włączymy świadomość refleksyjną, wszystkie przewidywania upadną: jeżeli w danej sytuacji znajduje się przykładowo sześć alternatyw,
nie ma żadnej, której nie mógłbym wybrać, poza zależnością od stopnia ich atrakcyjności. Mogę wymyślić jeszcze siódmą, o której nigdy nie dowie się psycholog,
opisujący moją sytuację z zewnątrz.
Osobiście ingeruję w czynniki określające moją sytuację. „Moglibyśmy przestać być bełkotliwymi konsekwencjami w wielkim przyczynowo-skutkowym łańcuchu zjawisk i spróbować wziąć na swe barki rolę przyczyn” (Бродский, 2000:
36). W tym przypadku samoistnie włączam się we własne życie jako czynnik sprawczy. Jednym z elementów wyjaśniających ten stan rzeczy jest pauza, o której pisał już Rollo May5. Występuje ona w obszarze ludzkiej wolności: natura wolności
zawarta jest w pauzie (w przerwie) między bodźcem a reakcją (May, 1981). Gdy
zamiast natychmiastowego reagowania zrobimy pauzę, łańcuch przerywa się. Mechanizm „klik-wrrr” od razu się rozregulowuje i pojawiają się różne możliwości.
Poprzez działanie pauzy wstrzymuję wpływ zewnętrznych i wewnętrznych (w tradycyjnym rozumieniu tych słów) czynników. Pauza pozwala odłączyć „autopilota”
i złapać „koło sterowe”. W punkcie tym zachowanie człowieka odzyskuje wolność
i odpowiedzialność.

Genetyczny aspekt wolności i odpowiedzialności
Wolność jest odmianą aktywności, kontrolowaną w każdym swoim przejawie.
Odpowiedzialność stanowi uświadomienie sobie przez człowieka zdolności bycia
przyczyną zmian zachodzących zarówno w nim, jak i w świecie oraz świadome
kierowanie tą dyspozycją (Леонтьев, 1997). Wolność i odpowiedzialność są po5

Amerykański przedstawiciel psychologii egzystencjalnej.
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dobnymi stanami rzeczy, i na pierwszy rzut oka powstaje nawet wrażenie ich identyczności. Niektórzy autorzy podkreślają, że odpowiedzialność i wolność to dwie
strony tego samego medalu i że są one nierozerwalne. Jak jednak przekonująco
wskazują dane, wolność i odpowiedzialność upodabniają się do siebie tylko na
pewnym etapie, wypływają natomiast z dwóch różnych źródeł. Wolność stopniowo rozwija się w trakcie rozmaitych form aktywności, dzięki odzyskaniu prawa
do właściwej aktywności i wartości jej uzasadnienia. Odpowiedzialność rozwija
się w procesie kształtowania form samoregulacji, w momencie stopniowego przejmowania kontroli różnych aspektów działania i zachowania, które pierwotnie, gdy
byliśmy niepełnoletni, całkowicie przyjmowali nasi rodzice. Początkowo cechowała nas ograniczona zdolność poruszania się, wymagaliśmy opieki. Krok po kroku
motorycznie regulujemy nasze zachowanie, poruszamy się sami, następnie uczymy się różnych sposobów działania, a później definiujemy cele, które do tej pory
usytuowane były na zewnątrz nas. Kolejno powstają samowystarczalne znaczenia,
które różnią się od sensów i wartości naszego rodzinnego otoczenia (i często wywołuje to u rodziców zdziwienie, którzy zastanawiają się, kiedy dziecko się tego
nauczyło), co jest procesem postępowej emancypacji, podczas której stopniowo
rozwija się to, co w dojrzałym wieku przyjmuje formę odpowiedzialności. Jeszcze
nie w pełni ukształtowana wolność i odpowiedzialność mogą tworzyć różne konstelacje. W trakcie dwóch empirycznych badań, którym poddana została młodzież
(Kaliteyevskaya, Leontiev, 2004: 103–115; Kaliteyevskaya, Borodkina, Leontiev,
Osin, w druku) wykazano, że istnieją różne relacje pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością:
• wariant samodzielny, jako najbardziej zaawansowany, występuje wtedy, kiedy rzeczywiście wolność i odpowiedzialność stają się jednym;
• wariant impulsywnej quasi-wolności występuje przy braku odpowiedzialności;
• wariant symbiotycznej quasi-odpowiedzialności następuje w odniesieniu do
cudzych celów i wartości, w wyniku braku wolności;
• wariant konformalny, kiedy nie występują ani jedne, ani drugie mechanizmy
(Леонтьев, 1997).
Różnicę pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością można dostrzec także
w sytuacji zniewolenia, kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że zaczynam być przyczyną tych działań. Mogę zrozumieć, że pewna sytuacja zmusza mnie, aby działać
w określony sposób, ale stoję przed dwoma wariantami: albo działam w sposób,
do jakiego zmusza mnie sytuacja, lecz nie postrzegam tych działań jako swoich
i szukam winnego, albo też na zewnątrz robię w pewnym sensie to samo (z punktu widzenia obserwatora-behawiorysty), lecz przyjmuję konieczność tych działań,
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rozumiem ich nieuniknioność. Być może dzieje się tak na mocy religijnej aprobaty
bądź czegoś innego, więc przyjmuję te działania jako własne. Jest to działanie odpowiedzialne. Przykładem wymuszonego zewnętrznie, lecz wewnętrznie zaaprobowanego działania jest historia Hamleta w interpretacji Meraba Mamardaszwilego (Мамардашвили, 1996: 47). Mamardaszwili dostrzega istotę tragedii Szekspira
w tym, że Hamlet znajduje się wewnątrz podobnych okoliczności. Gdy pozornie
w pierwszym działaniu zrozumiałe wydaje się, co powinien uczynić, kogo trzeba
zabić i w jakim porządku: pojawia się określone „koło losu”, jak mówi Mamardaszwili, wykorzystując starożytną metaforę. Hamlet waha się, nie chce stać się
częścią tego automatycznego sczepienia wydarzeń, próbuje odnaleźć inne wyjście,
problematyzuje całą swoją drogę i nie chce nią podążać. W końcowej scenie ponosi klęskę, dokonując w piątym akcie tego, czego nie chciał dokonać w pierwszym. Jest to bardzo pouczające wydarzenie, bohaterska klęska, która demonstruje
walkę przeciwko mechanicznemu sczepieniu okoliczności, przeciwko autopilotom
i przyczynowym łańcuchom, z których nie zawsze wychodzi się zwycięsko. Klęska
Hamleta w żadnym wypadku nie miała być jego przeznaczeniem.

Nie-alibi, poczytalność i siły wyższe
Sednem odpowiedzialności jest rozpoznanie moich czynów jako moich własnych,
tego, co robię sam, a nie tego, co po prostu mi się przydarza i odpowiednio, jest to
uznanie siebie samego za przyczynę określonych wydarzeń. Formułę odpowiedzialności w formie aforyzmu wyraził Michaił Żwaniecki: „Tylko sobie dziękuję
za wszystko”. Aforyzm ten nawiązuje do słów, które Michaił Bachtin wyraził we
wspaniałej frazie „nie-alibi w bycie” (Бахтин, 2003: 39, zob. Bachtin, 1997). Prawdopodobnie nikt wśród filozofów i psychologów nie przedstawił lepiej od Bachtina
w aspekcie egzystencjalnym analizy problemu odpowiedzialności. Prawnicze pojęcie alibi oznacza mianowicie brak jakichkolwiek dowodów w sprawie określonego przestępstwa. Odpowiednie nie-alibi stanowi rzeczywisty udział w wydarzeniu
oraz odpowiedzialność za nie6.
„Zobowiązanie określa Bachtin efektownie jako „moje nie-alibi w bycie”. Moje zobowiązanie,
moja niezastępowalna odpowiedzialność – niezastępowalna nawet przez najbliższe, najintymniej
związane ze mną Ty – nadaje mojemu Ja wyróżnione znaczenie, aczkolwiek to znaczenie jest bardziej
trudem i ciężarem niż satysfakcją. Jak widać, właściwe, odpowiedzialne, wierne otaczającemu światu
(a więc także Ty) działanie Ja oznacza zarazem jakąś surową, „obligatoryjną jedyność”, ale też to
właśnie ona jest warunkiem najdalej otwartego, oddanego, zaangażowanego, bezinteresownego, ważącego metafizycznie odniesienia Ja do Ty. Bez – by tak rzec – „solidnego” Ja relacja do Ty zagrożona
jest kruchością, przypadkowością, pochopnością i egzaltacją. Z całkiem uzasadnionym patosem pi6
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Jean Paul Sartre utożsamiał odpowiedzialność z byciem autorem własnych
działań. Zaprezentował to również Irvin Yalom w rozdziale o odpowiedzialności
w swej Psychoterapii egzystencjalnej (Yalom, 2008). Można się z tym zgodzić z jednym zastrzeżeniem: odpowiedzialność jest utożsamiana z autorstwem i ze sprawstwem nie w tym sensie, że siedzę nad kartką papieru i mogę napisać wszystko,
co przyjdzie mi do głowy. Istota odpowiedzialności zawarta jest w przekonaniu,
że kiedy już coś napisałem, nie mogę udawać, że to nie ja i że coś (zewnętrznego) skłoniło mnie do tego działania. Jeśli jestem autorem, powinien uznać własny
podpis, nie mogę bowiem kwestionować tego faktu. Wszystkie zewnętrzne przyczyny i naciski nie usuwają problemu mojej odpowiedzialności. „Osobiście w niczym nie jestem winny. Tak mnie nauczono”, usprawiedliwia się postać „Smoka”
Eugene’a Schwartza. „Wszystkich nauczono – odpowiada mu bohater – ale dlaczego okazałeś się pierwszym uczniem?” (Шварц, 1988: 269). Z pojęciem odpowiedzialności splata się jeszcze jeden istotny z prawniczego punktu widzenia termin, a mianowicie poczytalność. Oznacza ona zdolność do podpisywania umów,
możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Człowiek odpowiada za siebie,
przyjmuje we własnym imieniu pewne zobowiązania, przy założeniu, że później
zostaną one wykonane. Kryterium to pomija dzieci i osoby chore psychicznie. Wyróżnia się również ograniczoną poczytalność bądź funkcjonalną niepoczytalność,
powiązaną z afektem. Jedną z zasadniczych kwestii sądowych ekspertyz psychologicznych jest próba określenia, czy istnieje zaburzona zdolność człowieka do
odpowiadania za swoje działania wskutek afektu. Farid Safuanov zgłębił problem
ograniczenia poczytalności jako ograniczenia wolności wyboru człowieka, analizując czynniki, które mogą ograniczać wolność wyboru. Powiązał je z kategoriami prawnymi, w których kwalifikuje się ograniczenie poczytalności jako zdolność
odpowiadania za swoje działania (Сафуанов, 2003). Całościowe sprowadzenie
kwestii poczytalności do wolności wyboru jest niezupełne, jeśli wyższy poziom regulacji zachowania powiązany jest z takim stanem, które Arkadij i Boris Strugaccy
scharakteryzowali następująco: maksymalna wolność następuje wtedy, gdy człowiek nie ma możliwości wyboru. Istota rzeczy nie jest dowolna, lecz imperatywna: gdy człowiek dochodzi do takiego rozumienia istoty rzeczy, przy którym nie
ma wyboru, staje się jej przewodnikiem i częścią obiektywnego porządku świata.
Niekoniecznie oznacza to maksymalną wolność, ale na pewno maksymalną odpowiedzialność i maksymalną podmiotową przyczynowość. Należy odnieść się do
jeszcze jednego prawniczego pojęcia, powiązanego z terminem odpowiedzialnosze o tym Bachtin: „Jestem w świecie nieuniknionej rzeczywistości, a nie przypadkowej możliwości”
(Бахтин, 2003: 437–438; zob. Bachtin, 1997: 70) [Przypis tłumacza – A.K.].
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ści. Jest to pojęcie „siły wyższej”, oznaczające okoliczności, które zwalniają człowieka z odpowiedzialności za wypełnione zobowiązania. Zgodnie z przekładem
z języka francuskiego force majeure oznacza siłę wyższą, naruszającą możliwość
planowania działań, określenia ich następstw i odpowiadania za powzięte zobowiązania: za klęski żywiołowe albo działania władz, których nie można było przewidzieć. Jedną z cech odpowiedzialności jest odporność na czynniki stresogenne,
na zmiany nieprzewidywalnych sytuacji, zaburzenia afektywne i wstrząsy, mogące
naruszyć zdolność pójścia obranym kierunkiem. Gdy człowiek nie jest wystarczająco gotowy na odczuwanie możliwych spadków, wahań, każda przytrafiająca się
zmiana nastroju okazuje się właśnie tą wyższą siłą, kwestionującą moje plany na
przyszłość. Odpowiadać za następstwa działań może tylko ich przyczyna. Gotowość do bycia przyczyną pewnych działań oraz gotowość do odpowiadania za ich
następstwa stanowią stany psychologicznie nierozerwalne.

Diagnoza cywilizacji: syndrom nieopanowania
Diagnoza naszych czasów, naszej cywilizacji jest przepaścią pomiędzy gotowością
do bycia przyczyną działań a gotowością do odpowiadania za ich następstwa. W tym
przypadku znajdujemy się pomiędzy czynami a odpowiedzialnością. Następuje niechęć wobec przejęcia koła sterowego, przerzucamy odpowiedzialność na autopilota. Diagnozę tę można oznaczyć jako „syndrom nieopanowania” albo przez imiona twórców jako „zespół Czernomyrdina-Duremara”. Nieopanowanie pojawia się
wówczas, gdy we mnie oprócz mojej własnej woli zachodzi określony proces, mający
ujście w rzeczywistości zewnętrznej. Nie kontroluję tego procesu, nie uważam samego siebie za widoczną jego przyczynę; bezpośrednim następstwem takiego stanu
rzeczy jest alibi w bycie. Enureza stanowi bardzo dobry przykład nieopanowania
naturalnych ludzkich instynktów: kluczowe wydaje się nieopanowanie związane
z libido, dążenie do władzy, osiągnięcie motywacji, utrzymanie agresji. Rozkładamy
ręce, mówiąc: tacy są właśnie ludzie, taki jestem, tak jestem skonstruowany. Najbardziej uderzającym przykładem tego syndromu jest przepaść pomiędzy czynami
a następstwami: „oni chcieli jak najlepiej, ale wyszło jak zawsze” (Wiktor Stiepanowicz Czernomyrdin). W precyzyjny sposób istotę tego syndromu przedstawia jedna
z finałowych scen filmu Przygody Pinokia, w której Karabas-Barabas ponosi klęskę.
Duremar przytańcowuje na uboczu, nucąc z uśmiechem następujące słowa: „To nie
jest moja sprawa, to całkowicie nie jest moja sprawa…”.
Zespół Czernomyrdina-Duremara opisuje sytuację „alibi we własnym życiu”,
niezdolność i niechęć przyjęcia na siebie odpowiedzialności. Odpowiedzialność
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stanowi trzeci, wyższy poziom relacji pomiędzy mną a tym, co się ze mną dzieje oraz zapewnia kontrolę nad „naturalnymi” procesami. Ludzie, którzy chcą jak
najlepiej, szczerze pragną doprowadzić jakąś sprawę do szczęśliwego końca, jednak nie do końca im to wychodzi. Merab Mamardaszwili twierdzi, że działania
moralne zakładają nie tylko pragnienie; nie wystarczy jedynie chcieć dobra, żeby
się ono urzeczywistniło. Małe dziecko może zechcieć podnieść szafkę, ale nie ma
tyle sił, które pozwoliłyby mu to uczynić. Może w szafkę uderzać, ale i tak niczego
nie wskóra. Dokładnie w ten sam sposób mówi Mamardaszwili: żeby ziścić pewne
moralne działanie, uczynić dobro, potrzebne jest nie tyle pragnienie tego dobra,
ale konieczna jest „moralna muskulatura”. Jeżeli muskulatury takiej nie ma, niczego się nie zdziała.
Aby urzeczywistnione zostało każde planowe, celowe i odpowiedzialne działanie z określonym, przyszłościowym rezultatem, potrzebna jest określona muskulatura. Chorobą naszych czasów, całej cywilizacji zachodniej (włączając Rosję) jest
syndrom nieopanowania – atrofia moralnej muskulatury. Cywilizacja współczesna
stworzyła olbrzymią ilość nisz, w których możliwe jest życie na wszelkich autopilotach, negujących rozwój wyższych form regulacji zachowania. Odnosząc się do
terminów teorii Lwa Wygotskiego, współczesna cywilizacja zachodnia w obliczu
kultury masowej i odpowiednich jej mechanizmów ekonomicznych, politycznych,
opiera się na kulcie niższych funkcji psychicznych. Mechanizmy stają się mimowolne, automatyczne, bazujące na formule „klik-wrrr”, poddając się manipulacji.
Odroczenie zadowolenia i inne formy posiadania (siebie) przestają być potrzebne.
W tym znaczeniu pojęcie choroby nie jest już takie metaforyczne: zdaniem
amerykańskiego autora, Maurice’a Temerlina, istotą nerwicy jest odniesienie do
problematyki odpowiedzialności. Każda nerwica (i częściowo psychoza) wyróżnia
się niezdolnością rozróżniania sytuacji i kontekstów, w których możliwy jest określony wybór i przyjęcie na siebie odpowiedzialności. Dlatego neurotyk wydatkuje
bardzo dużo energii na walkę z problemami wykraczającymi poza granice jego
osiągalności i nie jest zdolny do podejmowania decyzji w obrębie własnej strefy
kontroli (Temerlin, 1965).

Kontrola kontroli i dialog z impulsami
Byłoby dużym błędem przeciwstawiać się nieopanowaniu kontroli i tłumieniu impulsów. Hiperkontrola jest odwrotną stroną nieopanowania. Gdy człowiek pragnie
mieć kontrolę nad wszystkim, rodzi się nieopanowanie samej kontroli. Zjawisko
to przybiera charakter mimowolny, natrętny, kompulsywny, wychodzi poza ramy
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tej kontroli. Można przytoczyć stary, psychologicznie pouczający dowcip, jak przyszedł człowiek zatrudnić się do firmy. Zadają mu więc pytania, co on może robić.
Przyszły pracownik mówi: „mogę kopać”. „A co jeszcze możesz robić?” „Mogę
również nie kopać”. W rzeczywistości nie wydaje się wszystko takie śmieszne: nierzadko spotykamy ludzi, którzy mogą kopać, ale fakt niekopania niekoniecznie im
wychodzi. Te dwie zdolności w równym stopniu są ważne. „Niekopanie” dotyczy
możliwości zrobienia przerwy, możliwości odniesienia się do sytuacji, uświadomienia, w jakim punkcie się obecnie człowiek znajduje, zrozumienia własnych
pragnień. Hiperkontrola okazuje się tak samo niezdrowa, jak i zjawisko „nieopanowania”.
Obie te skrajności, oba te bieguny dotyczą stanu silnej koncentracji i kontroli, maksymalnej otwartości na świat: są to elementy jednolitego cyklu ludzkiej
aktywności. Heinz Hekhauzen opracował razem ze współpracownikami, w połowie lat osiemdziesiątych „model Rubikonu”, ustalając, że w trakcie przyjęcia
określonej decyzji istnieje jeden punkt, w którym zmienia się tryb funkcjonowania. Człowiek maksymalnie podatny na informacje z najróżniejszych źródeł waży
alternatywy, gdyż nie jest do końca ukształtowany, bytuje w stanie maksymalnej otwartości, zmienności, gotowości do obierania najróżniejszych kierunków.
W chwili, gdy podejmuje ostateczną decyzję, gwałtownie zmienia się tryb jego
funkcjonowania. Hekhauzen mówi o przejściu z motywacyjnego stanu świadomości na wolicjonalny. Wola definiuje osobę oddzieloną od wszystkich innych
opcji, z wyjątkiem jednej, którą właśnie wybrała. Wstrzymuje bowiem porównania, wyszukiwanie informacji, mocno koncentruje się wyłącznie na wybranej
ścieżce (Хекхаузен, 2003).
Pokonując obie skrajności – nieopanowanie i hiperkontrolę – niezbędne wydaje się zwrócenie uwagi na subtelne mechanizmy włączenia impulsów, pragnień
do systemu regulacji zachowania. „Życie to dialog z okolicznościami”, jak mądrze
zauważył Andriej Donatowicz Siniawski. Konieczne jest również prowadzenie
dialogu z pragnieniami i impulsami. Spróbujmy w sposób fenomenologiczny rozpatrzyć sposoby radzenia sobie z własnymi pragnieniami. Przeanalizujmy jeden
z najbardziej klasycznych przypadków: pragnienie o charakterze seksualnym. Powiedzmy, że to właśnie we mnie powstaje pragnienie skierowane na konkretną
kobietę. Przy czym rozpatrywane są zazwyczaj dwa typowe przypadki. Pierwszy
pojawia się, gdy zaczynam podejmować jakieś działania, które powinny, w ostateczności, doprowadzić do realizacji pragnienia. Drugi, przeciwny wariant następuje wtedy, gdy oburzam się na samego siebie, doświadczam poczucia winy i wstydu: mam przecież rodzinę, ponadto powinienem myśleć o prowadzeniu firmy, a tu
rodzi się niekontrolowane pragnienie „warstwy cielesnej”. Pragnienie to próbuję
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jednak stłumić, zlikwidować, dzięki formule A. i B. Strugackich, staram się „uznać
określone niewytłumaczalne zjawisko za irracjonalne, transcendentalne, które
nie istnieje realnie oraz usunąć je raz na zawsze z pamięci narodu” (Стругацкий,
Стругацкий, 1992: 345).
W rzeczywistości o wiele bardziej możliwa wydaje się kontynuacja związku
pośredniego. Mogę utrzymać to pragnienie, odrefleksyjnić zadanie, następnie natychmiastowo bądź w późniejszym czasie je urzeczywistnić. Być może pragnienie
to otwiera przede mną coś istotnego, ujawnia świat moich własnych stosunków
z kobietami, a przede wszystkim otwiera na mnie samego. Opisane zjawisko ma
dla mnie określoną wartość. Wchodząc w poważny dialog z moim pragnieniem,
przekazuje mi on wiele informacji na mój własny temat: „Tylko poprzez pragnienie
i ból mogę poznać zarówno świat, innych, jak również siebie” (Мамардашвили,
1997: 53). Któż może wiedzieć, kiedy i w jakiej formie może się ono zlać z innymi
strumieniami i determinantami moich działań?

Kto za kogo (bierze odpowiedzialność)
Ostatnim aspektem problemu odpowiedzialności, który koniecznie trzeba rozpatrzyć, są relacje interpersonalne. Aspekt odpowiedzialności za innego człowieka
jest aktualny dla psychoterapeutów, funkcjonuje nawet jego właściwe sformułowanie: psychoterapeuta odpowiada za proces pracy, ale nie odpowiada za wynik
procesu terapeutycznego. Niemniej jednak problem ten widoczny jest również
w interakcjach rodzinnych, w relacji między obywatelem i władzą, która ponosi za
niego odpowiedzialność. Do podstawy analizy tej sytuacji należy dodać egzystencjalną zasadę niepodzielności odpowiedzialności: w sytuacji współdziałania miara
odpowiedzialności, którą bierze na siebie jeden człowiek, w żaden sposób nie wpływa
na miarę odpowiedzialności, która dotyczy innego. Są to różne formy odpowiedzialności.
Pierwotną odpowiedzialnością, która pojawia się u każdego człowieka, jest odpowiedzialność za samego siebie. Jest to odpowiedzialność w ścisłym tego słowa
znaczeniu: pierwotna, niezbędna i nieuchronna. Oznacza ona, że człowiek staje
się przyczyną swoich własnych działań. Gdy pojawia się u mnie problem z odpowiedzialnością, idę do psychoterapeuty. Powinien pójść za wskazówkami lekarza
nawet wtedy, gdy dostrzegam presję innych osób (ich karygodne rozkazy). W takiej sytuacji powstaje złudzenie wyzwolenia od odpowiedzialności. Jeżeli dowódca
w stu procentach ponosi odpowiedzialność za działania swojego pododdziału, ile
tej odpowiedzialności pozostaje u samych żołnierzy? Poprawna odpowiedź brzmi,
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że także sto procent, ponieważ odpowiedzialność nie jest podzielna. Za co tak naprawdę odpowiedzialny jest dowódca albo matka w rodzinie, bądź psychoterapeuta, czyli człowiek, który poszerza ramy odpowiedzialności poza granice samego
siebie, i czym jest pełna, stuprocentowa odpowiedzialność innych uczestników
tego współdziałania. W relacjach między władzą i obywatelami nie chodzi o to,
kto za kogo odpowiada, lecz przede wszystkim, za co konkretnie ponosi odpowiedzialność władza, a za co ja sam. Manifestowane jest tutaj wspomniane powyżej
zniesienie pomiędzy przyjęciem decyzji a odpowiedzialnością za działania, pomiędzy uprawnieniami a tą właśnie muskulaturą działania, bez której niemożliwa
jest realizacja właściwości bycia przyczyną. Na zespół Czernomyrdina-Duremara
cierpi zarówno władza, jak i obywatele: wszystko dzieje się z powodu niezrozumiałych przyczyn, więc rozkładamy ręce i mówimy: „chcieliśmy jak najlepiej”.

Wnioski: trzy źródła oraz trzy elementy odpowiedzialności
Chciałbym zakończyć artykuł próbą sprowadzenia powyższych rozważań do prostego schematu, który może stać się wygodnym narzędziem porządkującym różne
aspekty odpowiedzialności. W psychologii, zaczynając jeszcze od Williama McDougalla, problematyka odpowiedzialności wykorzystywana była w różnych kontekstach. Uzyskaliśmy trójelementowy schemat psychologicznych procesów i dyspozycji: element kognitywny, emocjonalny i skuteczny. Jeżeli chcielibyśmy schemat ten
przełożyć na fenomen odpowiedzialności, wówczas elementem kognitywnym okaże
się przyczynowość podmiotowa oraz mechanizmy atrybucji: czy postrzegam samego siebie albo czynniki zewnętrzne, stałe albo sytuacyjne za podstawową przyczynę
tego, co się ze mną dzieje, tego, co robię. Podmiotowa przyczynowość nie jest tożsama z odpowiedzialnością, jest jedynie jej elementem kognitywnym.
Emocjonalnym elementem odpowiedzialności jest męstwo. Stanowi ono gotowość do przyjmowania różnych nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń, nie zmieniając ogólnej orientacji, własnych celów, planów i tego, dlaczego człowiek wybrał bycie przyczyną, zdolność, by nie ulegać wpływom różnych zewnętrznych sił,
w tym siły wyższej. Człowiek steruje własnym zachowaniem, jest poczytalny i odpowiedzialny za własne podejmowane działania. Człowiek, u którego cecha ta jest
słabo wyrażona, znajduje się pod stałym oddziaływaniem siły wyższej, którą staje
się każdy zewnętrzny przymus.
Skutecznym elementem odpowiedzialności jest wybór działania i realizacja
podmiotowej przyczynowości. Nie istnieje w ludzkim życiu wybór właściwy i niewłaściwy. Nawet z perspektywy czasu, znając następstwa, do których doprowadził
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nas ten albo inny wybór, mimo wszystko nie możemy wiedzieć, czy był on najlepszy bądź najgorszy, jeżeli konsekwencje okazały się złe i niepożądane. Dlatego z egzystencjalnego punktu widzenia problem wyboru okazuje się taki: „dobry” wybór
nie jest wyborem „poprawnym”, lecz wyborem, który przyjmuje się jako własny, odpowiedzialny. Zdając sobie sprawę, że właściwego wyboru może nie być, człowiek
podejmuje ryzyko, przyjmując niegwarantywność wyników i tym samym ponosi
odpowiedzialność albo też od niej ucieka, próbując udać, że to właściwy wybór
i każdy inny człowiek postąpiłby tak samo. Gdy w późniejszym czasie coś okazuje
się nie takie, jakie być powinno, zaczynam szukać, kto jest temu winien: przecież
dokonałem właściwego wyboru! W zjawisku wyboru albo ucieczki od niego, czyli
w alibi, fenomen odpowiedzialności bądź jej unikanie znajduje własne bezpośrednie, skuteczne wyrażenie. Przez problematykę odpowiedzialności rozumie się wyjście z postmodernistycznego impasu powszechnej względności, określonego horyzontu i utraty prawdziwych i wartościowych wskazówek (Тульчинский, 2002).
Wyjście prowadzi nie poprzez obiektywną, abstrakcyjną prawdę, lecz poprzez subiektywną rzeczywistość, dzięki zatwierdzaniu sensów i wartości, działaniu odpowiedzialnej osobowości, która potwierdza swoje nie-alibi w bycie. Koniec końców,
jak głosi starożytna mądrość, która stała się ostatnio bardzo popularna: to wyraźne uświadomienie granic właściwej odpowiedzialności, umiejętność odróżnienia
tego, co jesteśmy w stanie zmienić, od tego, co możemy jedynie zaakceptować.
Znajomość prawa uwalnia od nieodpowiedzialności.
Z języka rosyjskiego przełożyła i opracowała Aleksandra Kondrat
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Emerging adulthood, in numerous individual biographies,
also in case of disabled people, is the time of permanent
need for self-realization and time of verifying one’s subjective vision of “being an adult” – being responsible for one’s
own decisions, pursuing professional and economic independence. Due to developmental acceleration, sociological
shift in terms of undertaken roles and realized developmental
tasks as well as their moratorium-linked delays, it is also the
time which favours educational activity. This psychological
time of a young person, its course and specificity depend, to
a large extent, on numerous (micro,mezo- and macro-) conditions of family life and social life in today’s world which is
more competitive and less predictable than it used to be for
generation of the late 90’s. All of these factors contribute to
the fact that maturing to adulthood seems to be a state which
is harder to be achieved nowadays. It is displayed in a form
of delaying the moment to take up a job or other important
decisions in family and relationship contexts.
The aim of the study is the attempt to present the selected
aspects of daily life of disabled young adults, described
in the context of developmental tasks of this period and
considering the perspective of investment in relationships,
development of one’s own resources, pursuing education
and entering the job market which are all, from a temporal
perspective, a chance to complement one’s own identity.
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Sukces nie jest elementem życia, ale pełnią życia,
nie tyle stanem zadowolenia w wyniku osiągniętego celu,
co raczej umiejętnością radowania się z dążenia do celu.
J. Madalińska-Michalak

W literaturze psychologicznej wiele uwagi poświęca się omówieniu ważnych –
z punktu widzenia podejmowanych ról społecznych i związanych z nimi pomysłów na życie – etapów dorastania i wchodzenia w dorosłość1. Okres dorastania,
zwany w literaturze przedmiotu adolescencją2, wpisuje się w kategorię szeroko
rozumianej młodości, traktowanej jako fenomen biologiczno-wiekowy, czy też
społeczno-kulturowy3. Stanowi istotny element kultury społecznej4 i, podobnie
jak płeć, mądrość i uroda (będące społecznymi wyobrażeniami), jest społeczną
wartością, kształtowaną zależnie od struktury i kultury społeczeństwa. Okres adolescencji charakteryzują liczne procesy biologiczne, psychologiczne i społeczno-kulturowe, wyznaczające określony sposób myślenia, odczuwania i działania5.
Swoista skłonność do zachwiania pewności siebie, dezorientacja (w szczególności
w płaszczyźnie aksjologiczno-normatywnej), a także labilność emocjonalna „aż
po kryzys indywidualnego procesu socjalizacji”6 w tym okresie wyznaczają funkcjonowanie społeczne dojrzewającego młodego człowieka.
Dorosłości poświęcono nie mniej uwagi niż innym okresom rozwoju ludzkiego życia. Por.
np. Harwas-Napierała, J. Trempała, 2003; Gałdowa, 2000.
2
W adolescencji doskonalą się i autonomizują procesy poznawcze, emocje – wyrażone skłonnością do labilności zachowań, niestałości emocjonalnej, wyrażającej się w różnych formach ekspresji o zróżnicowanym nasileniu. Dojrzewa osobowość społeczna, wyznaczana dążeniem zarówno
do zgłaszania, jak i respektowania własnych i cudzych oczekiwań oraz potrzeb społecznych (potrzeby kontaktów z rówieśnikami, grupami społecznymi). Ponadto, na skutek poszukiwania nowych
orientacji światopoglądowych i atrakcyjnych punktów odniesień, adolescenci doświadczają kryzysu
autorytetu rodziny. Wszystkie te zjawiska dynamicznie, w sposób przypominający pedagogiczne
„falowanie zdarzeń”, towarzyszą młodym ludziom, wyznaczając poczucie sensu i jakości życia. Problematykę adolescencji rozwija wielu autorów. Ten okres życia jednostki stał się przedmiotem badań
dopiero na przełomie XIX i XX wieku, co łączy się pośrednio z rozwojem industrializacji, która
przyczyniła się do większej złożoności zjawisk społecznych. Szerzej o adolescencji: Witkowski, 2009;
Szczukiewicz, 1998: 49–53; Basistowa, 1999: 119.
3
Szerzej m.in. Hildebrandt-Wypych, 2010: 129–156.
4
Por. szerzej: Nycz, 2001: 94.
5
W wieku dorastania (wg E.H. Eriksona) następuje formowanie się tożsamości w opozycji do
jej zaburzeń. Podczas nawiązywania kontaktów młody człowiek może odnieść sukces komunikacyjny, który sprawi, że będzie postrzegał siebie jako osobę posiadającą konkretne cechy i umiejętności,
co utrwali jego tożsamość. Kiedy sukcesy są sporadyczne bądź rzadkie, świadomość jego cechować
może duża niestabilność i chaotyczność. Sposób, w jaki młodzi ludzie myślą o sobie, wyznacza ich
sposób przeżywania i działania.
6
Por. Turner, 1998.
1
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Młodzi dorośli – kim są?
Dorosłość jawi się jako naturalne następstwo okresu dorastania i młodzieńczości, uzewnętrzniającej się osiąganym stanem dojrzałości biologicznej, psychicznej
i społecznej. Choć nieobojętna jest na obecne w okresie adolescencji zjawiska labilności towarzyszącej poszukiwaniom własnego indywidualnego i społecznego
Ja7, poszukiwaniom autorytetów, nowych, tylko własnych celów i dróg życiowych,
charakteryzuje się wzrostem potrzeby kontroli emocjonalnej i świadomości licznych życiowych wyborów. Jest to droga, którą każdy człowiek realizuje indywidualnie, a o jej kierunku i poziomie autonomii decyduje wiele zintegrowanych ze
sobą czynników, będących konsekwencją tego, jakie zmiany zachodziły na każdym
z etapów rozwoju i co ze sobą niosły.
Dojrzałość na poziomie dorosłości wyraża się zdolnością do odpowiedzialnego podejmowania nowych ról społecznych – zarówno w sferze emocjonalno-społecznej (owocującej umiejętnością budowania relacji partnerskich, zakładaniem
rodziny, wychowywaniem dzieci, opieką nad nimi), jak i zawodowej. Szczególną
cechą osoby dorosłej jest podejmowanie odpowiedzialności za własne życie i autonomiczne kierowanie nim. Można zatem zauważyć, że dorosłość funkcjonuje
również w wymiarze subiektywnym (Piotrowski, 1997: 9) – jako poczucie bycia
dorosłym, a więc w sytuacjach, kiedy – będąc względnie niezależnym od statusu
społecznego – osoba spełnia kryteria dorosłości w danym społeczeństwie. Systemy kulturowe w niezwykle indywidualny sposób odnoszą się do owych kryteriów
dorosłości, formułując prawne jej definicje, wskazując także na różne ich funkcje.
Obiektywne kryteria służące traktowaniu osoby jako dorosłej są zatem – w znacznej mierze – zależne od realizowania ról społecznych, a także podejmowania typowych dla dorosłości (osób w podobnym wieku i żyjących w określonej kulturze –
zob. Brzezińska, 2000) zadań rozwojowych8.

„Ja” indywidualne i społeczne zajmują wiele uwagi w koncepcjach psychologicznych. Doświadczenia zdobywane przez dziecko w toku własnej aktywności i działań podmiotowych inspirowanych przez środowisko stają się podstawowym źródłem wiedzy, a także podstawą kształtowania
się przekonań o rzeczywistości i samym sobie. Niosą poczucie autentyczności przeżyć emocjonalnych, sprzyjając kształtowaniu się obrazu własnego Ja. Szerzej m.in. Brzezińska, 2000.
8
Zadania rozwojowe związane są z wiekiem, na każdym etapie rozwoju różnicują je nowe elementy konstytutywne w odpowiedzi na potrzeby jednostki, jak i oczekiwania otoczenia społecznego.
Na ten piramidalny układ nakładają się złożone formy funkcjonowania w środowisku. Na każdym
etapie zadania rozwojowe pojawiają się jako odpowiedź na potrzeby indywidualne człowieka oraz
oczekiwania i wymogi wychowującego/socjalizującego otoczenia. Szerzej na temat zadań rozwojowych w teorii rozwoju psychospołecznego E.H. Eriksona, R.J. Havighursta oraz D.J. Levinsona.
7
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Ważne jest zatem, by młody dorosły miał poczucie stałości i ciągłości własnego „Ja”, a także potrafił dokonywać właściwych dla siebie wyborów, związanych
zwłaszcza z określaniem własnych celów życiowych, konfrontacją z autorytetami,
zdystansowaną oceną własnego siebie9. Na ową dojrzałość jednostki składa się
także specyficzna polaryzacja ideologiczna, czyli światopogląd. Brak stabilności
w rozwoju osobowości społecznej, nieumiejętność wglądu w siebie i własne potrzeby, wreszcie nieukonstytuowany światopogląd (lub jego załamanie się) mogą
być przejawami nierozwiązanego kryzysu nie tylko w okresie moratorium, ale i na
każdym innym etapie życia. Okres moratorium – jako charakterystyczny okres
odroczenia i spowolnienia tempa dojrzewania młodego człowieka do świadomego
podejmowania ról społecznych (Suchodolska, 2018: 145) – jest czasem szczególnie sensytywnym, głównie z uwagi na rangę podejmowanych decyzji dotyczących
własnej partycypowanej przyszłości. Sytuacja taka sprzyja problemom, jakie mogą
się pojawić na drodze samorealizacji młodego człowieka. Dlatego tak ważne jest –
obok potencjału osobowego – wsparcie środowiska wychowującego, które wprowadza w samodzielne role społeczne i uczy takich dojrzałości w ich pełnieniu,
z jednoczesnym chronieniem w sytuacjach trudnych rozwojowo, zagrażających
poczuciu spełniania i autonomii. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju
jest priorytetowym zadaniem rodziców i innych osób znaczących. Dobrze, jeśli
zdążyli zadbać o emocjonalno-społeczne potrzeby dorastającego dziecka, dostarczając jemu poczucia egzystencjonalnego i emocjonalnego bezpieczeństwa oraz
sił, by sprostać zadaniom dorosłości, niosącej wiele niespodzianek, na które młodzi ludzie nie są przygotowani.
Wydaje się, że zrozumienie dorosłości jako okresu permanentnego dojrzewania – dochodzenia do dorosłości – zajmuje młodym ludziom więcej czasu niż
w przeszłości. Jest to zapewne związane z wieloma czynnikami, które mogą opóźniać, blokować bądź ograniczać realizowanie poszczególnych zadań życiowych.
Przykładem są między innymi – tak często mające miejsce we współczesnej kulturze z wyboru bądź pod wpływem działania indywidualnego planu strategicznego, a czasami z konieczności – opóźnienia w podejmowaniu pracy bądź innych
ważnych decyzji, budowaniu trwałych związków czy zakładaniu rodziny. Wyjaśnień odraczania ważnych decyzji przez młodych dorosłych szukamy w akceleracji
rozwojowej, przesunięciu socjalizacyjnym i związanym z nim chaosie informacji,
wartości lub więzi. Można również – co czyni wielu badaczy – analizować wchodzenie w role i realizowanie zadań rozwojowych z perspektywy moratorium roz-

9

Szerzej na ten temat: Sękowska, 2000: 126.
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wojowego10, którego przebieg zależy w znacznej mierze od specyfiki środowiska
życia i rozwoju młodego dorastającego czy dorosłego, jak również specyfiki czasów współczesnych. Wówczas interpretacja tego, co dzieje się z młodym człowiekiem i jaki ma to związek z jego zachowaniem, także podejmowanym działaniem,
dokonana jest z uwzględnieniem kategorii moratorium rozwojowego. Bez względu
na przyczyny tych sytuacji i zdarzeń zauważa się, że dorastanie do dorosłości jest
współcześnie trudniejsze do zrealizowania. Powstaje jednak pytanie o inne interpretacje tego zjawiska.
Próbą poszukiwania uwarunkowań okresu wczesnej dorosłości jest odwołanie
się do koncepcji Jeffreya J. Arnetta (Lipska, Zagórska, 2011: 9–21; Kozłowska, 2010:
13–21). Badania psychologiczne prowadzone na gruncie rozwoju osobowości i podejmowania określonych ról społecznych nie pozostają obojętne wobec kategorii
wyłaniającej się dorosłości11 – fazy rozwoju, występującej między adolescencją
a wczesną dorosłością. Obserwowana jest ona szczególnie w tych państwach i obszarach kulturowych, w których dominuje „gospodarka oparta na wiedzy”. W takich społeczeństwach funkcjonuje system zdobywania kwalifikacji i nieustającego
podnoszenia ich w kierunku zgodnym z oczekiwanym standardem życia i pozycją
społeczną. W odróżnieniu zatem od późnej adolescencji młody człowiek zobowiązany jest poświęcić wiele lat na kształcenie i zdobywanie doświadczeń, odkładając
zadania okresu dorosłości na później, kiedy zdobędzie odpowiednią dla siebie pozycję zawodową i społeczną. Intensywne wydobywanie własnych możliwości, praca na indywidualnych zasobach, zgłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji stają
się potrzebą nadrzędną wobec gotowości wchodzenia w stałe relacje partnerskie
czy zawarcia małżeństwa12.
Warto jednak zauważyć, że założenie to może odnosić się jedynie do wybranych grup osób, jak i warunków socjokulturowych, w których żyją. Badania
kanadyjskie i amerykańskie pozwalają zauważyć, że w wielu przypadkach dobre
samopoczucie i dobrobyt podnoszą się wraz z trwaniem okresu wyłaniającej się
dorosłości. Wzrasta samoocena i obniża się w tym okresie wskaźnik ryzyka zaburzeń społecznego funkcjonowania, w tym między innymi symptomów depresyjnych, a ludzie w okresie wyłaniającej się dorosłości cieszą się skupioną na sobie
Zjawisko i faza moratorium rozwojowego opisana została przeze mnie w rozdziale dotyczącym tożsamości. Oznacza etap „zawieszenia pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dorosłym”, w którym
młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na pytanie „kim jestem?” i „jakie jest moje miejsce w świecie?”.
11
Kategoria wyłaniającej się dorosłości pojawia się jako nowa, nieobecna wcześniej faza w rozwoju pomiędzy okresem adolescencji (dorastania) a okresem wczesnej dorosłości, jako odpowiedź
na zmiany społeczno-kulturowe, zwłaszcza w społeczeństwach rozwijających się i rozwiniętych.
12
Szerzej m.in. Piotrowski, 2010.
10
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uwagą, wolnością od zobowiązań i ograniczeń związanych z rolami społecznymi
dorosłego życia, co sprawiać może, że cieszy ich droga zmierzająca do samowystarczalności. Warto jednak dodać, że poziom zadowolenia z siebie zależy od wielu
niezwykle istotnych, indywidualnych czynników – związanych zarówno z ukształtowanym podejściem do życia, przekazanym niejako w sposób dziedziczony, co
i przekazanym drogą wychowania przez rodziców i inne osoby znaczące. Jest zatem zarówno wewnątrzsterowny, jak i – w dużej mierze – uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi. Sprawia to, że młody człowiek, dostrzegając swoje możliwości w środowisku społecznym, czuje się bardziej bezpieczny i zmotywowany
do działania; aczkolwiek w naukach społecznych istnieją również inne teorie tłumaczące mechanizmy tworzenia się i rozwoju zaradności życiowej, wskazujące, iż
deficyt czegoś ważnego życiowo pomaga uruchomić swoje wewnętrzne pokłady
zdolności i możliwości (por. m.in. Kocowski, 1982; Garczyński, 1972) w celu selektywnego wyboru realizowania ważnych i priorytetowych zadań rozwojowych.
Proces odnajdywania siebie, odczuwania satysfakcji z odnajdywania dobrych alternatyw w miłości, pracy i innych obszarach życia może wywoływać niepokój,
podobnie jak dzieje się w kluczowym momencie życia młodego człowieka – okresie adolescencji, z tą jednak różnicą, że uruchamia rosnącą dojrzałość kognitywną,
umożliwiającą im zrozumienie siebie i innych lepiej niż miało to miejsce wcześniej
i korzystają z tej zdolności. Tym zagadnieniom poświęcona zostanie jeszcze uwaga
w kolejnych częściach opracowania.
Powyższa analiza pozwala na stwierdzenie, że poziom osiągania dojrzałości
i podmiotowości13 dojrzałej podzielony jest – podobnie jak wcześniejszy okres
adolescencji – na etapy, które wiążą się właśnie z realizowaniem wspomnianych
zadań rozwojowych. Są one jednym z trzech kryteriów, służących porządkowaniu
czasu dorosłości. Obok zadań rozwojowych, stanowiących esencję podejmowanych przez jednostkę ról społecznych w cyklu życia, wymienia się zmiany w osobowości i strukturze życia związane z wydarzeniami typowymi dla poszczególnych
faz dorosłości, jak również kryzysy życiowe, wobec których zdarza się dorosłym
stawać. Te kategorie stanowią pewne kryteria, zgodnie z którymi toczy się życie
człowieka dorosłego. Są nimi: aktywność związana z pracą i własną rodziną, która
Zdaniem T. Lewowickiego z podmiotowością wiąże się istnienie jakiejś struktury wewnętrznej organizmu człowieka wielostronnie determinowanej, ale też kształtowanej przez człowieka;
szczególność (indywidualność) biopsychiczna i społeczna, własna tożsamość – właściwa określonemu człowiekowi, świadomość związków z otoczeniem; rozumienie otoczenia i sytuacji, które w nim
powstają, umiejętność formułowania zadań i programów własnego i społecznego działania; hierarchia wartości, cele, standardy; działania w pewnej mierze twórcze i służące samorealizacji człowieka.
Szerzej m.in. Lewowicki, 1994: 58–59.
13
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staje się najważniejszą grupą odniesienia. Aktywności ludzi w tym wieku rozwoju
towarzyszy zarówno dążność do podtrzymania i dopełniania własnej tożsamości,
jak i rozwój autonomii związanej z niezależnością w podejmowaniu decyzji i braniem za nie odpowiedzialności (Gurba, 2000: 229). Dojrzałość społeczna i obywatelska w tym okresie rozwoju indywidualnego dokonuje się – w szczególności – za
pośrednictwem pracy własnej, głównie zawodowej, która umożliwia samodzielne
utrzymanie i jest ważnym obszarem samorealizacji. Miejsce, jakie zyskuje praca
w hierarchii wartości, wyraźnie rysuje się – zarówno w przypadku osób młodych,
podejmujących zatrudnienie, jak i tych, które tracą możliwość realizacji zawodowej i samodzielności finansowej – i stanowi poważną przeszkodę nie tylko w zdobywaniu sukcesu i utrzymaniu awansu społecznego, ale przede wszystkim jest barierą w życiu codziennym. Samo wejście na rynek pracy i odnalezienie się na nim
jest częstokroć stresujące, zwłaszcza dla tych, którzy mają słabsze, ograniczone
zasoby związane z wykształceniem. Nierzadko nawet te osoby, które mają wysokie notowania edukacyjne, sytuacja zmusza do weryfikacji swoich ambicji, marzeń, wielkich nadziei związanych z własną wymarzoną projektowaną przyszłością
i decydowania się na kompromisy. Jak się jednak okazuje, większość tych osób –
w zgodzie z rosnącymi wskaźnikami satysfakcji – adaptuje się do sytuacji związanej z sukcesem. Te wybory, podobnie jak i same osoby dorastające, są niezwykle
heterogeniczne. Niektórzy doświadczają poważnych problemów głównie dlatego,
że odgrywają zdecydowanie mniej ról społecznych niż te, które były ich udziałem
w adolescencji i jeszcze wcześniej – kiedy codzienność była pod kontrolą, względnie uporządkowana przez bliskie osoby, zapewniające poczucie bezpieczeństwa.
Część tych młodych ludzi doświadcza zatem wolności i poczucia kontroli nad
własnym życiem, część jednak może czuć się zagubiona i rozdarta. Z całą pewnością istnieje wiele powodów takich zróżnicowanych sytuacji życiowych, a jednym
z nich może być przynależność do grupy jakiegoś społecznego lub biologicznego ryzyka, bezbronnej, bez perspektyw i ograniczonych możliwości. Takich grup
młodych ludzi jest też wiele; należą do nich osoby, które dotyka problemu marginalizacji społecznej bądź/i ekonomicznej, chore, zaburzone lub niepełnosprawne.

Młody dorosły w obliczu własnej niepełnosprawności
i celów życiowych
Wyłaniająca się dorosłość to w wielu indywidualnych biografiach, także u osób
z niepełnosprawnością, nadal okres aktywności edukacyjnej. W potocznej opinii
ten moment wczesnej dorosłości jest bardzo korzystny – bo otwarty na nowe do-
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świadczenia – szczególnie w przypadku młodzieży sprawnej. Realia życia społecznego w wielu sytuacjach potwierdzają takie obserwacje; dotyczą one budowania
bliskich kontaktów interpersonalnych z płcią przeciwną. Oczywiście, możliwość
kontynuowania edukacji jest kwestią, która ma wiele uwarunkowań i wiąże się
ze stanem zdrowia, poziomem sprawności, statusem społeczno-ekonomicznym,
a także mentalnym rodziny. Zależy też od miejsca zamieszkania i warunków makrospołecznych. Okazuje się jednak, że ważnym kryterium decydującym o podejmowaniu zobowiązań związanych z dalszym kształceniem jest potrzeba osiągnięć
i autonomii finansowej mierzonych nie chwilą obecną, ale partycypowaną przyszłością. W tekście przywołuję wyniki badań prowadzonych w grupie młodych
dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną, kontynuujących edukację wyższą uniwersytecką. Badana grupa obejmowała łącznie 89 studentów z niepełnosprawnością. Wyniki wskazują na pewne optymistyczne zmiany w zakresie realizowania ról
społecznych i dbałości o autonomię wśród tych młodych niepełnosprawnych, którzy spełniają kryteria zdrowia psychicznego i sprawności intelektualnej. Na ogół
edukację tę podejmują osoby, których stan zdrowia pozwala na planowanie zdobycia jak najwyższego poziomu wykształcenia, które ma pomóc w podjęciu satysfakcjonującej pracy zawodowej. Jak się okazuje, wielu młodych niepełnosprawnych
w Polsce podejmuje dalszą edukację w okresie wyłaniającej się dorosłości, jednak
nieliczna część z nich pracuje, nawet po ukończeniu etapu kształcenia14. Podobieństwo tych związków zauważa się też w kontekście porównań poziomu sprawności
i samodzielnego zamieszkiwania młodych dorosłych poza domem. Kryterium
samodzielności i odpowiedzialności codziennej wpisuje się w kryterium sprawności tych młodych ludzi. Zdecydowanie większa grupa sprawnych rówieśników
wyprowadziła się z domu rodzinnego i poszukuje przynajmniej dorywczej pracy15. Można zauważyć, że osoby sprawne, będące w tej fazie życia, o wiele częściej
i intensywniej (z większym przekonaniem i zaangażowaniem) poszukują możliwości autonomicznego życia i samorealizacji. Fakt ten nie dziwi, ponieważ niepełnosprawność przyczynia się do wielu obiektywnych problemów funkcjonowania,
stwarzając istotną barierę na drodze wchodzenia w dorosłość, widoczną w obszarze
samoakceptacji, samooceny i poczucia pewności siebie, ocenie własnych możliwości, realizowanej potrzebie bliskich partnerskich relacji. Te wymiary samooceny są
wynikiem oddziaływania wielu czynników o bezpośrednim wpływie społecznym.
Takie wyniki badań uzyskał K. Piotrowski, 2010.
Dorywcza praca umożliwia młodym ludziom ekwiwalent samodzielności. Popularną jej formą jest telepraca. Odwołuję się w tym miejscu do badań przeprowadzonych przez seminarzystę autorki w ramach prowadzonego seminarium magisterskiego w Gliwickiej Szkole Przedsiębiorczości
w 2010 roku. Szerzej: Krzywonos, 2012.
14
15
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Tworzyły się przez lata, od wczesnego dzieciństwa, jak również od momentu pogorszenia się stanu zdrowia czy momentu zdiagnozowania niepełnosprawności,
określenia czynników ryzyka i szans oraz perspektyw pomocy. W tym procesie
tworzenia się koncepcji siebie przez osobę niepełnosprawną aktywni byli rodzice,
opiekunowie, nauczyciele i wiele innych osób, których komunikaty, emocje, postawy, a także poziom sprawowanej opieki, edukacji, umiejętność diagnozowania
i zaspokajania potrzeb dziecka z niepełnosprawnością (czy dysharmonią rozwojową) w sposób znaczący zdecydowały o tym, jak postrzega się ta osoba (dziecko,
adolescent czy młody dorosły) i jak ocenia swoje życie oraz życiowe szanse. Ocena
ta jest wrażliwa na postrzeganie społeczne, mające wiele aktywatorów, ale także
i demotywatorów ze strony innych ludzi, będących lustrem, w którym może się
zobaczyć druga osoba. W tym procesie rozwoju człowieka z niepełnosprawnością
potrzeba zatem wielu konkretnych oddziaływań, by wypracować u podopiecznego
strategie zaradcze, skuteczne, służące pokonywaniu własnych ograniczeń, słabości i towarzyszących im deformacji postrzeganej rzeczywistości. Dlatego też obok
konkretnych oddziaływań instytucjonalnych, na przykład rewalidacji czy edukacji,
podejmowanych w celu aktywizacji osoby do realizacji jej potrzeb, ważnym mechanizmem owej rekonstrukcji jest osłabienie negatywnych stereotypów i uprzedzeń,
co sprzyja nadaniu osobom niepełnosprawnym prawa i podstaw do prowadzenia
trybu życia, który nie różni się zasadniczo od życia osób określanych w społeczeństwie jako sprawne bądź normalne. Drogą służącą realizacji w dążeniach do oczekiwanej restandaryzacji linii życia niepełnosprawnych winno być coraz pełniejsze
integrowanie ich z otaczającym środowiskiem (Maciarz, 2009: 13), także działania
na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, służącej podtrzymaniu i realizowaniu
tych ważnych celów życiowych, nadających sens ludzkiej egzystencji. Wśród nich
za szczególnie ważne uznać można te, które realizują się w obszarze szeroko rozumianej komunikacji społecznej i aktywności zawodowej. Rodzaj, treść i nasycenie
emocjonalne komunikatów społeczno-kulturowych, jakie odbiera osoba z niepełnosprawnością i jakie kształtują relacje w grupach, w których sama uczestniczy,
stają się jednym z czynników modelujących, a nawet kształtujących jej poziom
gotowości i dojrzałości do kontaktu. Interakcje te okazują się niezbędne z uwagi na
potrzebę czy nawet konieczność rozwijania kompetencji komunikacyjnych przez
całe życie i – co ważne – niezwykle elastyczne, na miarę obiektywnych możliwości
i potrzeb – ich rozumienie i umiejętność ich wykorzystania.
Warunkiem koniecznym u progu podejmowania zadań rozwojowych okresu wczesnej dorosłości jest zadowalający stan gotowości społecznej na poziomie
pozytywnych emocji i motywacji do działania. W przypadku osób, których sfera mentalno-wyobrażeniowa i aksjologiczno-decyzyjna rozwijają się prawidłowo,

60

Jolanta Suchodolska

ważne jest podnoszenie tego poziomu gotowości w kierunku rozwijania takiej
potrzeby autokreacji16. Podejmowanie zobowiązań, które prowadzą młodego dorosłego do osiągania satysfakcji ze swojej dorosłości, jest w tym względzie bardzo
ważne. Ale ważne jest też to, by pomysłów młodych ludzi dotyczących ich przyszłości nie blokowali rodzice, którzy w obawie przed rozczarowaniem, kryzysem,
porażką, czasami dostrzeganym przez nich „nieszczęściem”, chcą swoje dziecko
z niepełnosprawnością ochronić. Wówczas nie podnoszą jego motywacji, a nawet
blokują aktywność, tłumią pomysły na samodzielność i zamiast dostarczyć instrumentalnego wsparcia, podnoszą w młodym człowieku poziom niepewności i lęku.
W wielu środowiskach osoby z niepełnosprawnością narażone są na alienację,
ograniczenie dostępu do dóbr kultury, kapitału społecznego, a czasami autoizolację. Wiele czynników decyduje o tym, jakie doświadczenia mają te osoby i jak
kształtuje one ich samoocena. Ważne zatem wydaje się uwzględnienie sytuacji
jednostkowej człowieka niepełnosprawnego i usytuowanie go w przestrzeni jego
indywidualnych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnątrzpochodnych – możliwości. Jest to warunek przyjęcia właściwego myślenia o życiu niepełnosprawnych
w wielobarwnym i zróżnicowanym społeczeństwie, w którym ważnym kryterium
rozwoju staje się dążenie do wiedzy i możliwość jej pożytkowania w celu poprawy
jakości życia.

Młodzi dorośli wobec zadań rozwojowych i celów życiowych
Obserwacje, rozmowy z młodymi dorosłymi i badania społeczne dotyczące tej
grupy wiekowej wskazują, że mają oni problem z autoidentyfikacją, ponieważ
nie postrzegają siebie ani jako dorastających, ani jako dorosłych. Większość osób
w tym okresie potrafi wymienić obszary, w których deklaruje poczucie dorosłości,
i takie obszary, w których brakuje im wyraźnie poczucia bycia dorosłym. W takiej
Autokreacja, będąca elementem osobniczego rozwoju, jest procesem niezwykle trudnym,
wrażliwym na działanie czynników zewnętrznych. Dlatego też w poszukiwaniu prawidłowości
procesów rozwojowych w obszarze koncepcji społecznego „Ja” pomocne i uzasadnione wydaje się
uwzględnienie kontekstualno-dialektycznych mechanizmów rozwoju. Pozwala to na zilustrowanie
tła społecznego i kulturowego człowieka, który, wraz ze zwiększającą się współzależnością między
różnymi kontekstami kulturowymi, w których uczestniczy, poszukuje swojej oryginalności i niepowtarzalności. Dlatego też niezwykle ważne są wszystkie bodźce rozwojowe, regulujące zdolność
społecznego przystosowania się, umiejętność komunikowania, gotowość do podejmowania dialogu
z innymi, rozwijania swoich indywidualnych zdolności poznawczych oraz aksjologicznych kompetencji w kolejnych okresach życia. Ten fazowo przebiegający proces, jego liczne uwarunkowania
i prawidłowości okazują się niezwykle istotne dla stworzenia ostatecznej autoprojekcji – koncepcji
oraz kondycji osobowego i społecznego „Ja” u progu dorosłości.
16
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też sytuacji są w szczególności młodzi z niepełnosprawnością. Utożsamianie się
z własną dorosłością wiąże się bowiem z określeniem siebie jako osoby podejmującej samodzielne decyzje, odpowiedzialnej za siebie, a także niezależnej finansowo.
Ilustruje to, że przemiana z adolescenta w osobę dorosłą dokonuje się we własnym
lustrze – psychicznej samoocenie wraz ze zmianami postrzegania siebie.

Autonomia w życiu osób z niepełnosprawnością
ważnym zadaniem rozwojowym
W literaturze przedmiotu wiele uwagi zajmuje kwestia autonomii człowieka, która
staje się kluczowym kryterium oceny rozwoju jego podmiotowości w środowisku życia, jak również wartością centralną w życiu każdego niepełnosprawnego,
nabywaną i wyuczoną drogą akceptacji siebie. Budowanie autonomii to proces,
który ma swój początek w pokonywaniu trudności rozwojowych, problemów adaptacyjnych, barier i ograniczeń, zarówno realnych, jak i psychologiczno-mentalnych. Ważne czynniki w budowaniu poczucia autonomii to omawiane powyżej
wewnątrz- i zewnątrzsterowne mechanizmy regulacji zachowania, czynniki osobowościowe, sytuacyjne (społeczno-kulturowe), a także zadaniowe. Nie bez znaczenia są tu określone ramy systemu kulturowego, w którym żyje osoba niepełnosprawna. To one bywają czynnikiem generującym społeczne bariery, stereotypy
postrzegania, jak również ryzyko marginalizacji. Zrealizowana potrzeba autonomii funkcjonowania w którymkolwiek z ważnych obszarów życiowej aktywności
dostarcza poczucia pewności i zadowolenia, kompensując deficyty w innych obszarach.
Osobie z niepełnosprawnością na etapie wczesnej dorosłości na ogół trudniej
jest zbudować wizję siebie samej i konsekwentnie potwierdzać projekcję swojej
osoby wraz z upływającym czasem. Perspektywa temporalna niesie ze sobą wiele
nowych zdarzeń, nie tylko pozytywnych, które dostarczają osobie o słabszej kondycji zdrowotnej życiodajnej siły do działania, ale i tych, które ukazują obiektywne
trudności w realizacji postanowień, planów i celów życiowych, składających się na
bliskie i dalekie zadania rozwojowe. Niewątpliwie, takim zadaniem rozwojowym
dla młodych dorosłych jest podejmowanie nowych zobowiązań w obszarze relacji
interpersonalnych oraz pracy zarobkowej. W okresie wczesnej dorosłości w pełni świadomie – jak podkreślają znawcy psychologii tego okresu17 – istotną rolę
17
Psychologiczne mechanizmy rozwoju człowieka w okresie wczesnej dorosłości opisują
w szczególności R. Havighust, E.H. Erikson oraz D.J. Levinson.

62

Jolanta Suchodolska

w adaptacji do warunków dorosłego życia pełni system wartości człowieka, leżący
u podstaw młodzieńczych ideałów realizowanych w konkretnej socjokulturowej
i ekonomicznej rzeczywistości. Do tych ideałów należą z całą pewnością szczęśliwe życie, wspaniałe relacje partnerskie, małżeńskie, rodzinne i – co ważne – dobra,
satysfakcjonująca praca. Podejmowane zadania rozwojowe, takie jak wybór małżonka/partnera życiowego, uczenie się współżycia z nim, założenie rodziny, rozpoczęcie pracy, sformułowanie wyraźnych marzeń i oczekiwań wobec przyszłości,
znalezienie pokrewnej grupy społecznej, a także integracja doświadczeń z różnych
obszarów aktywności, wzajemnie się dopełniają, tworząc na pewnym etapie życia
zestaw powinności rozwojowych. Młodzi dorośli w tych właśnie obszarach poszukują swojej tożsamości i w nich upatrują autonomicznej osobowości. Taki sposób
myślenia wskazują uzyskane wyniki badań prowadzonych wśród młodych dorosłych niepełnosprawnych w przedziale wieku 22–26 lat18 (a więc w fazie wyłaniającej się dorosłości) z dysfunkcjami ruchowymi i sensorycznymi. Dla tej grupy
młodych ludzi ważnymi celami są: uzyskanie przynajmniej częściowej niezależności codziennej, rozwijanie satysfakcjonujących relacji z płcią przeciwną i czerpanie
z tego tytułu satysfakcji. Środkiem do realizacji tego celu jest samodzielność finansowa oraz dojrzałe relacje wzajemne w środowisku społecznym. Oczekiwania te
bywają w rzeczywistości mało realne lub bardzo odległe.
Doświadczenia wielu ludzi młodych z niepełnosprawnością wskazują, że na
rynku nadal niewiele jest dla nich godnych ofert pracy. Tym bardziej uwaga ta
dotyczy najliczniejszej grupy spośród osób z niepełnosprawnością, jaką stanowią osoby z dysfunkcja ruchu (Migas, 2006). Pojawiające się oferty na stanowisko dla takich osób w sposób niejako permanentny często wykluczają je z uwagi
na warunki pracy – osoby sprzątającej, pracownika gospodarczego lub osoby do
ochrony. Nie zawsze (a nawet niezwykle rzadko) osoby te mogą taką prace podjąć. Pomimo ukończonej szkoły średniej, a nawet studiów wyższych w niektórych
miastach trudno jest otrzymać lepszą posadę. Wyjątek stanowią osoby szczególnie
uzdolnione w jakiejś dziedzinie lub o niezwykłych osiągnięciach szkolno-zawodowych. Spora grupa młodych dorosłych z niepełnosprawnością poszukujących pracy zgłasza problemy z jej uzyskaniem. Takie doświadczenia – zdaniem badanych
studentów/seminarzystów niepełnosprawnych – uruchamiają mechanizm odrzucenia, deprecjacji społecznej, podcinają skrzydła. Wspominają oni, że prace takie
wielokrotnie podejmowali, głównie z konieczności „uzupełnienia swoich rent, by
Badania takie prowadzone były wśród młodych niepełnosprawnych na obszarze Śląska
w ramach badań do pracy magisterskiej przygotowanej pod opieką naukową autorki opracowania.
Wspomniana powyżej praca: Krzywonos, 2012.
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móc w miarę godziwie żyć (…)”19, jednak były to posady nisko wynagradzane,
a praca miałaby odbywać się w nieodpowiednich warunkach. By jednak odczuć
jakąkolwiek poprawę swojej sytuacji finansowej, czasami po to, by nieco odciążyć
rodziców, osoby te podejmowały te niskopłatne zajęcia, bo – jak mówiły – „zawsze
to jakaś możliwość dorobienia do renty socjalnej”20.
Trudności uzyskania pracy, która byłaby satysfakcjonująco wynagrodzona,
pociągają za sobą wiele osobistych konsekwencji. Jedną z nich jest ograniczona
możliwość planowania dorosłego życia, w tym także angażowania się w poważne związki partnerskie czy małżeńskie, a nawet satysfakcjonującego uczestnictwa
w kulturze. Świadomość bycia zależnym od rodziców w wieku, który zachęca,
a w przypadku grupy starszej nawet obliguje do choćby częściowego zadbania
o samodzielne realizowanie własnych potrzeb i pomysłów na życie, jest dla większości młodych niepełnosprawnych sporym obciążeniem i powoduje dyskomfort
psychiczny. Warto w tym miejscu uzmysłowić sobie, że w sferze marzeń i planów
związanych z własną przyszłością osoby sprawne i te z niepełnosprawnością nie
prezentują szczególnych różnic, gdyż cele życiowe wiążą się w obu grupach z kontynuacją nauki, zdobyciem zawodu, wspólnym zamieszkaniem z partnerem lub
zawarciem małżeństwa, uzyskaniem niezależności i rozpoczęciem samodzielnego życia. Problemem jednak jest to, że w sferze realizacji wymienionych celów
w przypadku osób z niepełnosprawnością istnieją realne bariery21. Wydaje się zatem możliwe, że w sferze zachowań społecznych pojawić się mogą obiektywnie zaniżone poprzeczki codziennych możliwości i aspiracji – co się z tym wiąże – niższe
osiągnięcia (szczególnie edukacyjne) osób niepełnosprawnych. Ukończenie nauki
i przedwczesne wejście na rynek pracy przy jednoczesnym braku niezależności od
rodziców wiąże się najczęściej nie tylko z brakiem sukcesu zawodowego, ale także
z problemami utrzymania podjętej pracy. Okazuje się też, że w obszarze zawodowym – także bez względu na wiek – zdecydowanie lepiej radzą sobie mężczyźni
oraz osoby, których niepełnosprawność ujawniła się w późniejszym okresie, a dane
te dodatkowo skorelowane są z wyższym poziomem wykształcenia i statusem społecznym rodziny22. Rodzina może skuteczniej pomagać młodemu człowiekowi
w podnoszeniu standardu swojego życia, a także – co miewa często miejsce – zaJest to element wypowiedzi jednego ze studentów kończących studia na jednej ze śląskich
uczelni. Badania prowadzone były w ramach pracy magisterskiej przygotowywanej pod moją opieką
naukową w 2010 roku.
20
Por. Krzywonos, 2012.
21
Por. Piotrowski, 1997.
22
Zbliżone uwarunkowania socjokulturowe w Europie i poza nią sprawiają, że związek taki
zauważa się również (a może tym bardziej) w Polsce (por. Wagner i in., 2006).
19
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bezpieczać, jednocześnie pozorując, że pomoc jej nieznacznym jej udziałem, a tylko towarzyszeniem, by było nieco łatwiej. W rzeczywistości jednak towarzyszenie
dorastającemu dziecku z niepełnosprawnością przez rodziców i innych dorosłych
jest istotnym, często trwałym elementem długiego procesu i niewykluczone, że
może prowadzić do utrzymywania się u niego niskiej motywacji do podnoszenia
własnej poprzeczki wymagań codziennych, także tych związanych z pracą. Wystąpienie takiej sytuacji byłoby szczególnie niekorzystne, ponieważ oznaczałoby
pośrednio obniżenie potrzeb związanych z poczuciem jakości życia. Praca dająca
niezależność finansową jest bowiem jednym z korelatów, a nawet wyznaczników
poczucia sensu i jakości doświadczeń, także jakości życia.
Osoby z niepełnosprawnością, w szczególności młode, postrzegają pracę jako
pole realizacji własnych umiejętności oraz możliwości zawodowych i społecznych.
Bywa ona treścią ich życia, wielokrotnie nadając mu sens. Można nawet zauważyć, że osoby bezrobotne – jak wynika z prowadzony na ten temat badań – często określają ten stan jako zubożenie życia, nie tylko w obszarze pogarszającej się
sytuacji finansowej, ale także na poziomie optymizmu życiowego (por. Szczupał,
2006). Praca jest obszarem aktywności, który pomaga adaptować się zarówno do
zmienionych możliwości fizycznych i psychicznych, jak i zmieniającego się rynku
pracy23. Ponadto, jest wartością wyznaczającą kryteria własnej atrakcyjności, a także społeczne ramy akceptacji i samorealizacji. Praca zawodowa i wynikająca z niej
świadomość przynależności do społeczności pracującej przyczynia się także do
wzrostu poczucia wspólnoty osób z niepełnosprawnością z resztą społeczeństwa
(w wymiarze lokalnym i globalnym) (Kukla, 2004: 69).
W kwestii podjęcia pracy zawodowej – prócz omówionych powyżej problemów jej uzyskania – istnieje także wiele innych barier, z którymi borykają się młodzi niepełnosprawni. Dotyczą one – w głównej mierze – wyboru zawodu lub jego
zmiany na skutek niepełnej niepełnosprawności (często z powodu nabycia niepełnosprawności). Odnoszą się one zarówno do przygotowania do pracy zawodowej,
jak i jej uzyskania, do adaptacji zawodowej oraz utrzymania się w obszarze zatrudnienia. W ograniczeniu owych problemów niezbędna jest rehabilitacja zawodowa.
Ma ona na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, a potem awansu zawodowego przez umożliwienie jej
korzystania z poradnictwa zawodowego24, szkolenia zawodowego (przygotowania
Szerzej o rynku pracy osób niepełnosprawnych m.in. Suchodolska 2013: 165–178.
Poradnictwo zawodowe służy ocenie zdolności osoby do pracy. Ten etap decyduje o powodzeniu całego procesu rehabilitacji. Poradnictwo zawodowe jest procesem polegającym na udzieleniu pomocy osobom z ograniczoną zdolnością do pracy w podjęciu decyzji zawodowej. Powinno
być ono poprzedzone poznaniem możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej oraz wymagań,
23
24
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do podjęcia pracy)25 i pośrednictwa pracy.26 Istotnie, wiele – zwłaszcza młodych –
osób z tych możliwości korzysta27. Nie zmienia to jednak faktu, że współczesny
rynek pracy (zwłaszcza dla osób z ograniczoną sprawnością) jest dziś trudny,
szczególnie dla osób zdrowych mentalnie – z deficytami natury fizycznej, somatycznej, sensorycznej i emocjonalno-społecznej. To one mają najmniej unormowaną sytuację zawodową na rynku pracy; to ich start do samodzielności finansowej jest opóźniony lub ograniczony ze względu na występowanie wielu barier,
zależnych od wieku, stanu zdrowia (w tym rodzaju braku sprawności), sytuacji
rodzinnej i materialnej, wykształcenia oraz przygotowania zawodowego28, a także bariery formalno-administracyjne. Wymienione rodzaje ograniczeń stanowiących o trudnościach realizowania zadań życiowych związanych z podjęciem pracy
mogą tworzyć spektrum rodzących się problemów o wzajemnym oddziaływaniu
(Chruściak i in., 2008: 134). Najważniejszym jednak na tym etapie życia czynnikiem obniżającym szansę zaistnienia osób z niepełnosprawnością na rynku pracy jest ich względnie niskie wykształcenie. Świadczy o tym wzrost współczynnika
aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia wraz z poziomem wykształcenia. Relatywnie niższe wykształcenie mają osoby ze znaczną niepełnosprawnością
w zależności od zawodu i stanowisk pracy dostępnych na rynku. Udzielenie takiej porady następuje
na podstawie przeprowadzonych badań, których celem jest poznanie możliwości i ograniczeń zawodowych oraz dokonanie oceny przydatności do pracy kandydata. Ważna jest analiza i rozpoznanie
szans zawodowych danej osoby na rynku pracy oraz wiedza i doświadczenie dotyczące pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością.
25
Polega ono na opanowaniu przez osobę niepełnosprawną niezbędnej wiedzy teoretycznej,
umiejętności praktycznych oraz form funkcjonowania i zachowania się w sytuacjach zawodowych.
Kierunek szkolenia lub kształcenia zawodowego ustala się na podstawie wyników badań zdolności
do pracy i diagnozy zawodowej. Po ukończeniu owego przygotowania następuje zatrudnienie na
stanowisku pracy odpowiadającym psychofizycznym możliwościom i uzyskanym kwalifikacjom zawodowym.
26
Pomoc w adaptacji zawodowej w zakładzie pracy jest szczególnie ważna w pierwszym okresie
zatrudnienia. Wówczas adaptacja ma na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnością przystosowania się do wykonywania zadań zawodowych, jak również do nowego środowiska pracy – fizycznego
i społecznego, aby móc dobrze wypełniać zadania pracownika, tym samym spełniać oczekiwania
pracodawcy. Ten cykl pomocowy określony przez etapy rehabilitacji zawodowej reguluje Ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz.92), Rozdział 3, Art. 8.1
27
Szkolenia i warsztaty w zakresie poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością prowadzone są najczęściej przez urzędy pracy. Na terenie województwa śląskiego takich projektów realizuje
się wiele. Przykładem jest projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. „Podejmij
wyzwanie”, skierowany do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących tereny woj. śląskiego i będących
w przedziale wiekowym 15–27 lat (www.bon.polsl.pl/bon/news/projekt-podejmij-wyzwanie-poradnictwo-warsztaty-szkolenia-staze).
28
Szerzej m.in. Becker-Pestka, 2012: 37.
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od wczesnego dzieciństwa. To dla nich bardzo ważne są programy realizowane
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych (także w systemie edukacji
ustawicznej). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotowuje i realizuje programy rehabilitacyjne, które mają na celu podniesienie
kwalifikacji zawodowych i zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto, rehabilitacyjna funkcja pracy odwołuje się do konieczności zabezpieczenia
potrzeb ekonomicznych przejawianych drogą: usprawniania funkcji zaburzonych
i zastępowania ich funkcjami niezaburzonymi; samorealizacji – poprzez potwierdzenie swej sprawności i użyteczności społecznej, także defrustracji oraz integracji
zawodowej i społecznej (por. Nowak, 2002: 42). Działania te – pomimo licznych
wymiernych efektów – nadal są jednak niewystarczające, a kolejne reformy i nowelizacje jedynie łagodzą skutki społeczno-zawodowe niepełnosprawności. Jak
wskazują wyniki innych badań dotyczących między innymi aktywności zawodowej i społecznej, aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością często zaspokaja potrzeby związane z aktywnością społeczną, potrzeby „bycia potrzebnym”
i w związku z tym – także odczuwaniem potrzeby odwzajemniania29.

W poszukiwaniu sensu starań i poczucia jakości życia –
swoiste problemy młodych z niepełnosprawnością
Biograficzny i społeczny sens fazy młodości związany jest z czasem przygotowania do pełnienia dorosłych ról życiowych. Wydawać by się mogło, że współcześni
młodzi dorośli przeżywają problemy, które były też udziałem ich rodziców. Jednak
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i kulturowe sprawiają, że te młode osoby
narażone są na wiele przemian właśnie w obszarze pracy zarobkowej. Wśród nich
upatruje się oddziaływanie czynników wywołanych globalizacją, racjonalizacją,
problemami rynku pracy w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia. Pochodną
tych procesów jest między innymi – zdaniem Dobrochny Hildebrandt-Wypych
(Hildebrandt-Wypych, 2010: 133) – inflacja dyplomów. Sytuacja ta powoduje
„erozję młodości jako przygotowania do życia zawodowego” (Hildebrandt-Wypych, 2010: 133), którego projekcja w sposób istotny wymusza kształtowanie osobowości zdolnej do samodzielnego projektowania życia, mobilności, gotowości do
zmian i podejmowania ryzyka.

29

Wnioski takie sformułowała D. Wiszejko-Wierzbicka. Por. Wiszejko-Wierzbicka, 2010: 57.
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W tych okolicznościach społeczno-ekonomiczno-kulturowych grupy młodych dorosłych z niepełnosprawnością sytuują się na gorszej pozycji. Sytuacja ta
z jednej strony prowokuje (czasami nawet zmusza) do większego wysiłku, weryfikowania swego potencjału i podnoszenia go z udziałem różnych form wsparcia społecznego w środowisku, z drugiej – generuje/współtworzy nowy rodzaj
moratorium rozwojowego, w którym w sposób niekończący się i zróżnicowany
pod względem skuteczności młodzi ludzie eksperymentują. Osoby z niepełnosprawnością w okresie postadolescencji znajdują się w sytuacji o tyle bardziej
nietypowej, że na skutek niesprawności (jej rodzaju i zakresu) oraz jej społecznych i edukacyjnych skutków są na ogół bardziej od osób sprawnych zależne od
swoich rodziców, rodziny bądź środowiskowych opiekunów/życiowych doradców. Status ten bywa często trudny do zmiany i decyduje o wyborze stylu życia,
który jest uśrednioną wersją potencjalnych oczekiwań czy zamiennikiem celów
wymarzonych, związanych ze swoją emocjonalnie opracowaną wizją przyszłości.
W przypadku tej grupy mikrospołecznej szczególnie trudno jest wyznaczyć moment, w którym kończy się młodość, a zaczyna dorosłość, głównie dlatego, że
takie cele jak rozpoczęcie pełnej aktywności zawodowej bądź aktywności w obszarze relacji i więzi (prorodzinnych) są w dużym stopniu uwarunkowane oddziaływaniem niezależnych czynników życiowych związanych ze zdrowiem, formami
wsparcia, a także realną szansą pokonywania barier społecznych i zawodowych.
To one w dużej mierze wyznaczają standardy i warunki przejścia z adolescencji
w dorosłość, od zależności (i samiatonomii) do niezależności, sprzyjając osiąganiu życiowej samorealizacji. Zdarza się, że w okresie wyłaniającej się dorosłości,
pomimo zaangażowania w satysfakcjonujące relacje społeczne w swoim środowisku, nie są zadowolone, nie czują się szczęśliwe, co w sposób realny obniża także
odczuwaną przez nich jakość życia. Dlatego też tak ważna jest polityka sprzyjająca edukacji, aktywizacji i partycypacji społecznej osób z niepełnosprawnością, ze
szczególnym uwzględnieniem młodych dorosłych.
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Wielokulturowość Chin jest bardzo osobliwa, skomplikowana, niełatwa do eksploracji. Współcześnie dodatkowo zmaga się z siłami rynkowymi. W literaturze
przedmiotu dotyczącej edukacji mniejszości etnicznych Państwa Środka możemy
przeczytać, że przede wszystkim kraj promuje się na harmonijną, wielokulturową mozaikę, gdzie aż pięćdziesiąt sześć wyrazistych grup etnicznych (w języku
chińskim określane są mianem minzu1), oficjalnie zatwierdzonych i zdefiniowanych przez aparat państwowy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych2, dąży do
wspólnej, harmonijnej koegzystencji. James Leibold i Chen Yangbin (2014) zauważają, że chińska mozaika etniczna jest wyjątkowa w swojej strukturze, ponieważ aż
92% jej całości przynależy do ludności Han. W zasadzie Hanowie stanowią metawiększość populacji Chin, a wspólnym (oficjalnym) mianownikiem łączącym
członków wspomnianej grupy jest język pisany. Pozostałe 8% należy do zdefiniowanych i zatwierdzonych mniejszości etnicznych (Leibold, 2013).
Warto zauważyć, że wielokulturowość Chin ma podwójne oblicze. Z jednej
strony Państwo Środka jest krajem ciekawym, intrygującym, gdzie w teorii wspomniane minzu żyją zgodnie z założeniami jednego aparatu państwowego. Z drugiej, Chiny przez swoją wielowiekową różnorodność stają się państwem skomplikowanym, a czasem nawet niebezpiecznym. Wewnętrze konflikty chińskie czy
epizody nienawiści, takie jak na przykład wybuch agresji wobec mniejszości etnicznej w mieście Lhasa w 2008 roku, Shaoguan w 2009 roku, nieustanne dążenia
do odrębności terytorialnej i kulturowej Mongołów oraz Ujgurów, lub prześladowania chrześcijan (szczególnie w prowincji Guangdong i Yunnan) pokazują, że
Chiny borykają się z podobnymi problemami, jak inne wielokulturowe kraje, jednak ich skala oraz częstotliwość są proporcjonalnie większe i częstsze. Dodatkowo
sprawę utrudnia fakt, że relacje etniczne w Chinach podlegają regulacjom polityki
i praw, które mają na celu zachowanie autonomii wspomnianych pięćdziesięciu
sześciu grup, przy jednoczesnym utrzymaniu jedności narodowej (w aspekcie społecznym i kulturowym).
Gerard A. Postiglione (1998) twierdzi, że system edukacyjny Chin jest jednym
z narzędzi wspierania wspomnianego celu. Za jego pośrednictwem Państwo Środka stara się hamować wewnętrzne napięcia i promować wielokulturową harmonię.
Wdrażane rozwiązania edukacyjne mają łagodzić skutki wewnętrznego pluralizmu, co stawia szkoły chińskie w obliczu niezwykle trudnego zadania. Z jednej
W tekście będę używała tego określenia zamiennie, mając na myśli grupy etniczne.
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych rząd chiński zatrudnił sztab naukowców, głównie
antropologów, których zadaniem było opisanie mniejszości etnicznych w Chinach. Początkowo obywatele Chin zgłosili aż 400 różnych tożsamości. Zadanie naukowców polegało na sprawdzeniu ich
roszczeń. W efekcie naukowo zdefiniowano i zatwierdzono 56 grup mniejszościowych.
1
2
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strony mają one reprodukować narodową kulturę (chińską), być „marką narodowej
kultury” (zhongua minzu wenhua) w Chinach (Postiglione, 1998). Posługując się
myślą wspomnianego autora, można powiedzieć, że aparaty państwowe dokładają
starań, aby szkoły nie czerpały z niekorzystnych, odmiennych (niezatwierdzonych
przez państwo) wpływów kulturowych, w tym na przykład z kultury zachodniej.
Z drugiej strony, szkoły państwowe są także odpowiedzialne za ochronę i propagowanie kultury, religii i języka mniejszości. Celem poniższego artykułu będzie
próba opisania chińskiej rzeczywistości edukacyjnej w wielokulturowym społeczeństwie. Warto zadać pytanie, czy współczesny system edukacji chińskiej odpowiada na potrzeby wielokulturowego społeczeństwa oraz jakiego rodzaju praktyki
i rozwiązania edukacyjne stosuje się wobec uczniów pochodzących z mniejszości
etnicznych, szczególnie w kwestii nauki języka i religii, oraz czy stosowane praktyki edukacyjne wpływają na stopień skolaryzacji w kraju. W tekście skupię się głównie na rozwiązaniach edukacyjnych stosowanych od pierwszych lat edukacji aż do
ukończenia szkoły średniej drugiego stopnia3. Materiałów badawczych do niniejszej pracy dostarczyły zastane badania nad edukacją wielokulturową w Chinach,
zarówno autorów lokalnych (chińskich), jak i zagranicznych (głównie amerykańskich). Trudności analitycznych dostarcza zasięg i rozpiętość wielokulturowości
chińskiej, stąd też analizowane zagadnienie można uznać za niełatwe w poznaniu.

Kulturowe ramy edukacyjne
Pisząc na temat edukacji mniejszości w Chinach, warto wspomnieć o skomplikowanej filozoficznej i religijnej kosmologii chińskiej, w której stosowane rozwiązania edukacyjne są głęboko zakorzenione. Baogang He (He, 1998) wychodzi
z założenia, że konfucjańska tradycja najlepiej wyjaśnia zasady wspólnego życia,
obowiązujące we współczesnej wielokulturowej przestrzeni Chin. Otóż konfucjański komunitaryzm za pośrednictwem paternalistycznych zobowiązań do harmonijnej koegzystencji odmiennych kulturowo mniejszości z założenia ma wspierać
i chronić rzeczoną różnorodność minzu (He, 1998). Inaczej na przykład niż w zachodnim liberalizmie, w konfucjańskiej tradycji nie funkcjonuje zjawisko indywidualizmu, odrębności grup czy też indywidualnych praw.
Dla ukazania paradoksu warto w tym miejscu także wspomnieć o konfucjańskim kulturalizmie, który w swojej naturze zakłada pewną hierarchię – chińskie
3
W innym artykule – Mańkowska, 2018 – opisane zostały praktyki edukacyjne łącznie z etapem edukacji wyższej.
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Xia (w tłumaczeniu ortodoksyjny, centralny, obywatelski, chiński) oraz Yi (peryferyjny, heterodoksja, nie-chiński) stawiane są przeciwległych biegunach. Xia
jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku i stałość, definiuje także to, co jest
właściwe (słuszne, pożądane) dla Yi. W myśl chińskiego konfucjanizmu wszyscy
mieszkańcy ziemi chińskiej powinni dążyć do zaadoptowania norm Xia. Zatem od
członków grup mniejszościowych, w tym od uczniów, zgodnie z konfucjańskimi
założeniami oczekuje się wierności i lojalności wobec państwa. Ponadto obowiązujące wartości i normy społeczne są regulowane przez skomplikowany system
polityczny. Na przykład po roku 1949 Chiny zmieniły sposób postrzegania mniejszości w kraju. Językiem obrazowym można powiedzieć, że konfucjańskie założenia dodatkowo oprawiono w marksistowsko-leninowską ramę. Z perspektywy
Jamesa Leibolda (2013) polityka etniczna w Chinach od tego czasu jest głęboko
osadzona w tej ramie i mimo zmian społeczno-politycznych nadal w niej trwa. Dla
mniejszości oznacza to nowe społeczne reguły i zasady. Przykładowo w czasach
Mao Zedonga (wraz z Chińską Partią Komunistyczną) podjęto pewne działania
polityczne skierowane w stronę mniejszości. Przede wszystkim zdefiniowano oficjalnie wspomniane już wcześniej pięćdziesiąt sześć mniejszości etnicznych. Wydzielono także terytorialnie obszary zamieszkania dla mniejszości oraz ustalono
nowe, preferencyjne prawa (przywileje) dla edukacji, zatrudnienia i prokreacji,
które dodatkowo wzmocniono w latach osiemdziesiątych i które po części obowiązują do dziś.
Interesujący jest także fakt, że idea wspólnotowości od zawsze istniała w chińskiej doktrynie, a swoista jedność kulturowa była dominującym czynnikiem legitymizującym chińską ideologię polityczną. Utrzymaniu chińskiej społecznej jedności miała służyć tradycyjna ideologia powszechnej harmonii (datong), czyli inaczej
„wielka wspólnota”. W polityce, także edukacyjnej, wielokrotnie powoływano się na
immunitet kulturowego „Mandatu Niebios” (dominacja kultury chińskiej i scentralizowany system kontroli), jednak, według danych Postiglione (1998), współczesne kryteria dopasowania polityki i praktyk edukacyjnych dla mniejszości zależą
od wielu czynników. Wśród najważniejszych można wymienić: liczebność grupy
mniejszościowej; charakter identyfikacji grupy; wielkość, lokalizację i położenie zasiedlonego terenu; utrzymywane stosunki z innymi grupami etnicznymi; przewagę
ludności pochodzenia wiejskiego czy miejskiego; zaludnienie terenu; czy grupa ma
silne tradycje religijne lub nie; czy grupa prócz języka mówionego ma także język
pisany; jakie jest rozproszenie członków grupy na terenie kraju lub też czy grupa ma
własne tradycje nawiązywania stosunków międzykulturowych.
W imię równego traktowania wszystkich minzu, z założenia system edukacyjny jest skonstruowany w taki sposób, aby odmiennie traktować poszczególne
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grupy mniejszościowe. W Chinach mamy do czynienia z dwoma typami edukacji – dla uczniów z mniejszości (większości) Hanów, tak zwanej standardowej edukacji (zhenggui jiaoyu) oraz edukacji specjalnej dla pozostałych grup, tak zwanej
edukacji etnicznej (minzu jiaoyu) (Postiglione, 1998).
Warto w tym miejscu powołać się na spostrzeżenia Catriona Bassa, który twierdzi, że chiński system edukacyjny od zawsze był daleki od edukacyjnej spójności
i w swojej strukturze nosił znamiona stratyfikacji społecznej. Zdaniem badacza
Hanowie byli kształceni w taki sposób, aby zapewnić państwu aparat urzędniczy
niezbędny do osiągnięcia rozwoju gospodarczego, natomiast głównym celem edukacyjnym dla pozostałych minzu było utrzymywanie politycznej i kulturowej lojalności uczniów wobec państwa (Bass, 1998). Warren Smith dochodzi do podobnych wniosków. Pisze, że rozwój państwa chińskiego charakteryzuje dominacja,
a ideologia powszechnej harmonii wielokrotnie jest wykorzystywana w dialogu
politycznym. Powszechną harmonię utrzymuje się za pomocą scentralizowanego
systemu kontroli i powszechnej dominacji kultury chińskiej, między innymi za
pośrednictwem systemu edukacyjnego (Smith, 2009). Jest to sprzeczne z jednym
z globalnych zjawisk nasilających się w ostatnich latach wśród grup mniejszościowych, który polega na umacnianiu własnej, etnicznej tożsamości, szczególnie
w krajach o bogatej tradycji wielokulturowej. W Chinach, mimo obowiązujących
ram narodowo-kulturowych, dążenia do niezależności kulturowej są wyjątkowo
silne, szczególnie w Tybecie i prowincji Sinciang, gdzie tamtejsze grupy etniczne
od lat walczą o utrzymanie własnej tożsamości na poziomie dwóch płaszczyzn:
religijnej i językowej. Warto zatem bliżej przyjrzeć temu, jakie stosuje się praktyki i rozwiązania edukacyjne wobec mniejszości etnicznych, szczególnie w kwestii
nauki języka oraz religii.

Religia lokalna, państwowa czy jej brak
w systemie szkolnym?
Postiglione (1998) twierdzi, że praktykowanie religii jest bardzo rozpowszechnione wśród chińskich mniejszości, a zmiany społeczne, modernizacja kraju oraz
moralny kryzys trapiący Chiny dodatkowo rozbudzają religijne zainteresowania
obywateli. Podobne zjawisko możemy zaobserwować w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Przykład Chin pokazuje także, że intensyfikacja
zaangażowania w sprawy wiary i religii poszczególnych grup mniejszościowych
może być bardzo zróżnicowana. Spośród wszystkich minzu Hanowie są grupą,
która wykazuje najmniejsze zaangażowanie religijne (Postiglione, 1998).

76

Anna Mańkowska

Wśród dominujących religii w Chinach należy wymienić islam, buddyzm, lamaizm oraz taoizm. Kilka grup praktykuje szamanizm, politeizm, toteizm, a także
kult przodków. Wśród ludności koreańskiej, ludów Miao i Yi znajdują się nieliczni
chrześcijanie (Mackerras, 1999). Najnowsze badania, prowadzone przez organizację
Freedom House (Albert, 2018), pokazały, że w Chinach żyje około 350 milionów
wyznawców religii. Głównie są to chińscy buddyści, protestanci, muzułmanie, praktykujący Falun Gong, katolicy i buddyści tybetańscy. Warto dodać, że rząd oficjalnie
uznaje pięć grup religijnych: buddyzm, taoizm, islam, protestantyzm i katolicyzm.
Nadmienię, że większość mniejszości chińskich charakteryzuje się bogatymi tradycjami religijnymi, które dają wspomnianym grupom silne poczucie własnej tożsamości. Wiara i praktyki religijne w Chinach nigdy nie były zakazane, a konstytucja
Chińskiej Republiki Ludowej (2004) na poziomie deklaratywnym gwarantuje wolność wyznania. W Państwie Środka możemy jednak odnaleźć przykłady nierównego traktowania w kontekście religijnym, takie jak na przykład wspieranie finansowe
wybranych grup religijnych przez państwo, szczególnie na terenach atrakcyjnych turystycznie. Obecnie rząd chiński steruje pośrednio sytuacją religijną w kraju, między
innymi przez kierunkowe dotacje państwowe na rozwój zarejestrowanych związków
religijnych, likwidację niezarejestrowanych związków wyznaniowych oraz tworzenie
systemu „Kościołów patriotycznych”4. Oficjalne dyrektywy mówią jednak, że rząd
nie ingeruje w sprawy religijne mniejszości do momentu, kiedy zagrażają one sprawom Chin (głównie chińskiej jedności) (Mackerras, 1999). Co ciekawe, system edukacyjny z założenia ma pozostać wolny od wpływów religijnych.
Zgodnie z założeniami państwowego systemu szkolnego w Chinach wszyscy
uczniowie, także pochodzący z mniejszości (włącznie z autonomicznymi regionami), powinni podążać za całkowicie zsekularyzowanym systemem edukacji. Colin
Mackerras (1999) twierdzi, że w formalnym kształceniu w Chinach, które realizowane jest zgodnie z państwową podstawą programową, nie ma miejsca na propagowanie jakichkolwiek praktyk czy przekonań religijnych. Istnieją jednak pewne
wyjątki. Na przykład w szkołach językowych nauczyciele mogą używać Koranu do
nauki języka arabskiego, jednak zajęcia muszą być prowadzone w taki sposób, aby
nie przekraczały granicy religijnej nauki. Nie istnieją żadne formalne przeciwskazania, aby tybetańscy mnisi czy inni kapłani mogli uczyć w szkołach państwowych,
jednak nie mogą strojem, zachowaniem czy przekonaniami ukazywać religijnego kontekstu. Mackerras (1999) podaje, że w trakcie prowadzonych badań nad
praktykami religijnymi w szkołach nie spotkał żadnego duchownego pełniącego
4
Są to Kościoły lub instytucje zatwierdzone/akredytowane przez rząd chiński, współpracujące
z rządem na różnych płaszczyznach.
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obowiązki nauczyciela. Najczęściej mnisi i kapłani pracują w klasztorach, gdzie
zajmują się kształceniem młodych chłopców (na przykład w Tybecie). Klasztory
nie podlegają pod system szkolny, ale pełnią funkcję edukacyjną – często nazywa
się je „religijnymi uniwersytetami”5. Jak wynika z badań Dru C. Gladneya (1996),
meczety i klasztory, które spełniają taką funkcję, bezpośrednio przyczyniają się
do obniżenia poziomu skolaryzacji. Gladney (1996) w etnograficznych badaniach
nad ludnością Hui (muzułmanie) pokazał, że niektórzy rodzice, szczególnie z terenów wiejskich, w ogóle nie czuli potrzeby edukowania dzieci w szkole państwowej
i posyłali je na naukę tylko do meczetów. Społeczne rozumienie edukacji religijnej,
opanowanie wiedzy z Koranu i nauka arabskiego była dla nich zasadna, także istotna kulturowo na tyle, że nie dostrzegali konieczności zdobywania wiedzy przez ich
dzieci w szkołach państwowych.
Podobna sytuacja miała miejsce w Tybecie w latach dziewięćdziesiątych, gdzie
rodzice masowo rezygnowali z edukacji państwowej na rzecz edukacji w/przy
klasztorach. Wśród argumentów przemawiających na korzyść kształcenia poza
państwowym systemem szkolnym były: lepsze warunki nauki w klasztorach; nauka języka tybetańskiego pisanego i mówionego (a co za tym idzie, wzmacnianie
poczucia własnej tożsamości), nauka zasad ogólnoludzkich czy ogólniej wiedzy
z nauk ścisłych. Innym powodem kierowania dzieci do klasztorów była bieda.
Rodzice, którzy nie mogli zapewnić godnego życia własnym dzieciom (i ponosić
kosztów edukacji tradycyjnej), odsyłali je na naukę do tańszych klasztorów (także
płatnych, ale duchowo zasadnych). Uczeń/dziecko w klasztorze oznaczał awans
społeczny rodziny i lepsze życie dla potomka (Bass, 1998). Warto w tym miejscu
jeszcze raz przywołać wyniki badań Mackerrasa (1998), który zauważa, że odradzanie się kształcenia w duchu religijnym jest związane z rozpowszechnianiem
kształcenia państwowego. To pewnego rodzaju „bunt społeczny” minzu przed całkowitym zsekularyzowaniem szkół.
Całkowity zakaz nauki religii w szkołach państwowych przyniósł negatywne
skutki społeczne w Chinach. Badania Gladneya (1999), dotyczące poziomu wiedzy na temat dogmatów religijnych islamu wśród Chińczyków pokazały, że brak
edukacji religijnej w szkołach sprawia, iż społeczna wiedza na temat islamu, szczególnie wśród Hanów, jest bardzo niska. Jak podaje badacz: „większość społeczeństwa (w domyśle Hanów), która nigdy nie przekroczyła drzwi meczetu oraz nie
posiada szkolnej wiedzy na temat islamu, kieruje się obiegową wiedzą na temat
islamu w Chinach i muzułmańskiej tożsamości” (Gladney, 1999: 58). Dodam, że
5
Funkcja klasztorów buddyjskich czy meczetów muzułmańskich jest w Chinach bardzo osobliwa. Większość z nich pełni funkcję centrów edukacji religijnej.
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reprezentacje wspomnianej religii są różne i z pewnością inne niż jej rozumienie
w kulturze popularnej, kreowanej w znaczącej mierze przez media. Muzułmanie w Chinach mają bardzo bogatą tradycję kulturową, religijną i szkolną, która
przyczyniła się do rozwoju kultury i społeczeństwa chińskiego. Postiglione (1998)
podaje, że szkoła państwowa dodatkowo marginalizuje szkolną mniejszość muzułmańską i stawia ją w niekorzystnym świetle. Powszechne jest szachowanie niskimi
wynikami nauczania mniejszości muzułmańskiej i przedstawianie ich w kategoriach nieudacznictwa, szczególnie jeżeli wyniki porównywane są z wynikami uczniów z mniejszości tatarskiej czy uzbeckiej (Postiglione, 1998).
Powyższe przykłady pokazują, że szczególnie mniejszość religijne, za pośrednictwem zorganizowanych ośrodków religijnych, dokładają wszelkich starań, aby
w kolejnych pokoleniach tożsamość religijna minzu pozostała niezmieniona. Ekspansja całkowicie zsekularyzowanego kształcenia państwowego sprawia, że grupy
mniejszościowe jeszcze silniej odczuwają potrzebę utwierdzania się w swojej tożsamości. Warto przywołać w tym miejscu badania Baden Nima (1997), który na
przykładzie społeczności Tybetu pokazuje, że przyczyna porzucania szkoły przez
mniejszość może mieć podłoże psychologiczne. Nima zauważył, że część dzieci, które nie odnalazły w materiałach edukacyjnych nawiązań do własnej religii,
historii i języka, bezpowrotnie traciła motywację do nauki, a nawet zainteresowanie szkołą w ogóle (Nima, 1997). Dodam, że charakterystyczne dla chińskiego
współczynnika skolaryzacji na poziomie kraju jest porzucanie szkoły w kolejnych
latach nauki. Postiglione (1998) podaje, że najwięcej uczniów porzuca szkołę podstawową, natomiast znacznie rzadziej zdarza się to w edukacji średniej pierwszego
i drugiego stopnia. Problem porzucania szkoły występuje w całych Chinach, jednak w samym Tybecie jest najpoważniejszy. W Chinach najbardziej znaczące dla
poziomu wykształcenia jest gospodarka danego regionu. Jak podkreśla Bass, poziom wykształcenia jest wyższy w regionach, które posiadają bogatą infrastrukturę
industrialną oraz gdzie nakłady finansowe na edukację są większe (Bass, 1998).
Statystyki pokazują, że inwestycje Chin w edukację są niskie, najniższe spośród intensywnie rozwijających się krajów. Większość krajów poświęca na edukację około
5% PKB. Chiny (z wyłączeniem dystryktu Hongkongu) na przestrzeni ostatnich
10 lat średnio wydawały na edukację około 2.23% PKB (zob. raporty Unesco).

Jak powiedzieć „szkoła” w Tybecie po chińsku?
Przykłady ze świata pokazują, że każdy kraj kształtuje politykę językową zgodnie
z narodowymi warunkami. W Szwajcarii mamy kilka języków urzędowych, w Fin-
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landii dwa, w Indiach z kolei wypracowano system lingua franca. W ostatnich dekadach prawa mniejszości, także dotyczące używania własnego języka, zyskują na
uwadze, a przykłady, takie jak chociażby chiński, pokazują, że w bardzo zróżnicowanym społeczeństwie trudno wypracować rozwiązanie zgodne z wielokulturową
naturą.
W Chinach prawo mniejszości do posługiwania się własnym językiem nie tylko w szkołach, ale także na co dzień, stanowi punkt zapalny licznych sporów oraz
dyskusji dotyczących poszanowania praw mniejszości. W latach pięćdziesiątych
na zlecenie chińskiego rządu dokonano podziału i oficjalnego rozróżnienia grup
lingwistycznych, ale trzeba zaznaczyć, że zasięg, natura języka oraz dialektyczna
różnorodność na terenach zamieszkanych przez minzu w dalszym ciągu nie została całkowicie odkryta. Trzeba też wspomnieć, że jest dodatkowo komplikowana
przez pobudki polityczne, prawne i administracyjne.
Maria Kurpaska w książce Chinese Language(s): A Look through the Prism of
The Great Dictionary of Modern Chinese Dialects (Trends in Linguistics: Studies and
Monographs) dokonała szczegółowej analizy chińskiego lingwistycznego monolitu. Powołując się na badaczy Zhou Qingsheng, Li Rong czy Dao Bu stwierdza,
że w Chinach funkcjonuje ponad 80 języków (dialektów). Warto w tym miejscu
przedstawić uproszczoną analizę sytuacji językowej w Chinach, aby ukazać skalę zagadnienia. Otóż w Chinach można wyróżnić trzy główne grupy językowe:
(1) chiński mandaryński6 (putonghua, guoyu) – dominuje wśród społeczności
Han, Hui oraz Mandżurów, (2) języki grup mniejszościowych, posługujących się
własnym językiem pisanym i mówionym – Mongołowie, Tybetańczycy, Ujgurowie, Kazachowie, Kirgizi, Koreańczycy, Rosjanie, Yi, Lahu, Kaczinowie, Xibe,
(3) pozostałe grupy, które używają tylko własnego języka mówionego, bez języka pisanego (Kurpaska, 2010). Jak podaje Rui Yang oraz Mei Wu (2009), zgodnie
z konstytucją Chińskiej Republiki Ludowej oraz ustawą o edukacji zdefiniowane
mniejszości mają pełne prawo do używania i rozwijania własnego języka.
Zhao Zhenzhou (2014) podaje, że w Chinach mamy do czynienia z dwoma typami nauczania językowego dla mniejszości. W pierwszej opcji uczniowie minzu
mogą realizować normalny program razem z mniejszością Hanów (minkaohan) –
uczęszczają do tej samej klasy, gdzie językiem nauczania jest język państwowy oraz
wszyscy uczniowie zdają te same egzaminy. Dodatkowo obowiązuje język obcy
jako nadprogramowy przedmiot. Uczniom minzu, podążającym tą drogą eduka6
Określenie „mandaryński” pochodzi od pradawnej europejskiej nazwy chińskiego urzędnika – mandaryn. W języku chińskim języki mandaryńskie określa się terminem guānhuà – co oznacza „mowa urzędników”, a potocznie běifānghuà – „mowa północnych Chin”.
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cyjną, przyznaje się dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły średniej drugiego
stopnia. Drugi rodzaj edukacji językowej dla minzu to specjalnie skonstruowane
programy nauczania dla mniejszości etnicznych (minkaomin), zawierające program kształcenia w dwóch językach (w języku państwowym i mniejszości) oraz
opcjonalnie język obcy. Tego rodzaju kształcenie jest różne od bilingwalnego
kształcenia europejskiego. Chińskie kształcenie dwujęzyczne zostało zinterpretowane i dostosowane do warunków oraz możliwości politycznych. W Chinach, podobnie jak w innych wielojęzycznych krajach, główne zasoby kadry nauczycielskiej
przechodzą przez system kształcenia państwowego, a materiały edukacyjne przez
system oficjalnej, państwowej akceptacji. Warto dodać, że materiały edukacyjne
i dydaktyczne w kształceniu minkaomin są często tłumaczone z języka państwowego, czyli uczniowie minzu otrzymują chiński podręcznik w języku mniejszości.
Ten typ edukacji jest dostępny od przedszkola do szkoły średniej. Przejście z jednego typu kształcenia (minkaohan) do drugiego (minkaomin) jest trudne i zdarza
się rzadko. Uczniowie minzu w większości przypadków dokonują „racjonalnego”
wyboru, który stwarza większe szanse na przyjęcie do szkoły średniej oraz decydują się na kształcenie typu pierwszego, jednocześnie poświęcając kształcenie w języku i kulturze minzu (Zhenzhou, 2014).
W Chinach funkcjonują także obszary kulturowo i po części politycznie niezależne, dajmy na to Tybet, gdzie uczniom oferuje się aż siedem modeli nauczania
dwujęzycznego w systemie minkaomin. Modele zostały szczegółowo opisane przez
Zhang Tingfang7, a z raportu badań roku wynika, że mimo tak licznych rozwiązań aż 95% uczniów szkół podstawowych podąża za modelem, w którym język
narodowy jest językiem instrukcyjnym we wszystkich przedmiotach, prócz lekcji
języka tybetańskiego (Rong, 2014). Kreuje się tutaj pewien trend: model nauczania przesuwa się od modelu w języku tybetańskim w stronę języka państwowego, szczególnie w przypadku, kiedy uczeń zamierza kontynuować naukę w szkole
średniej drugiego stopnia. W ten sposób, wybór staje się pozorny i mieści się w kategoriach „konieczności” dla uczniów pragnących kontynuować naukę chociażby
w szkole średniej drugiego stopnia. Regie Stites za Xing Gongwan (1999) wprost
charakteryzuje naukę chińskiego mandaryńskiego jako „system dominacji”, który
skierowany jest w stronę mniejszości. Badacz wprost stwierdza, że językowa wieża
Babel w Chinach i brak właściwych rozwiązań stanowi jedną z barier do popularyzacji kształcenia w ogóle (Stites, 1999).

7
Ma Rong powołuje się na opracowanie autorstwa Zhang Tingfang pt. Situation and Studies of
Putonghua Teaching among Minorities in Tibet.
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Badacze z Chin twierdzą jednak, że nauka w języku państwowym jest niezbędna i konieczna. Ma Rong (2014) pisze, że w przypadku uczniów minzu nauka chińskiego mandaryńskiego jest tak samo ważna, jak nauka języka minzu i wzrastanie
w kulturze minzu. Autor pisze:
Uczniowie pochodzący z mniejszości powinni uczyć się w języku macierzystym, po to, aby
odziedziczyć tradycyjną kulturę. Znajomość chińskiego mandaryńskiego jest konieczna
do utrzymania wewnętrznej komunikacji oraz uczestnictwa w narodowym, społecznym
i ekonomicznym rozwoju. Jednocześnie uczniowie Han powinni mieć szansę studiowania
języka i kultury mniejszości, co będzie służyło narodowej jedności Chin i pozwoli utrzymać, a także wesprze kulturową różnorodność. (Rong, 2014: 84)

Badacz dostrzega potrzebę edukacji wielokulturowej i upatruje w niej lekarstwa na chiński językowy zamęt. Ponadto podkreśla, że w obliczu zmieniającego
się chińskiego rynku pracy, masowych migracji wewnętrznych, konieczna jest jednak edukacja w języku narodowym, aby przyszli absolwenci szkół mogli funkcjonować zawodowo. W takim układzie popularyzacja chińskiego mandaryńskiego
jest również dodatkowo wzmocniona przez neoliberalne reformy rynkowe. Dwa
czynniki odgrywają tutaj znaczącą rolę: swobodny przepływ siły roboczej oraz masowe wewnętrzne migracje w celach zarobkowych, które potęgują zapotrzebowanie na język państwowy.
Przykład chiński pokazuje, że edukacja dwujęzyczna w dalszej perspektywie
mogłaby być szansą dla mniejszości i wpływać pozytywnie na funkcjonowanie
minzu. Pozostaje jednak pytanie: jaki model edukacji dwujęzycznej wybrać, ile
miejsca pozostawić na indywidualne praktyki i jak dalece może państwo ingerować w treści nauczania mniejszości? Można więc sądzić, że znacznym problemem
dla edukacji dwujęzycznej w Chinach jest nacisk na naukę języka mandaryńskiego i jednoczesne utrzymywanie, że mniejszości mają pełne prawo do rozwijania
i używania własnego języka. Praktyka edukacyjna w tym kraju jest przeciwieństwem wielokulturowego modelu nauczania i wyraźnym przejściem w stronę modelu asymilacyjnego.

Zakończenie
Na zakończenie i podsumowanie treści warto przywołać ciekawe spostrzeżenia Iris
Marion Young (1998). Badaczka stwierdza, że chiński problem mniejszości jest
zmaterializowaniem „dylematu różnic”, polegającym na tym, że defaworyzowane
i uciśnione grupy zmuszone są zaprzeczać istnieniu różnic w zamian za inklu-
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zję w instytucjach (także tych edukacyjnych). Muszą także utrzymywać różnice,
aby możliwa była ich rekompensacja (Young, 1998). Ten dylemat jest dodatkowo
komplikowany przez fakt, że państwo chińskie kontroluje i steruje tymi procesami.
Władze chińskie formalnie ustalają różnice pomiędzy minzu i jednocześnie ułatwiają jednostkom zaprzeczanie społecznej jedności. Można powiedzieć, że tego
rodzaju wspólnotowe podejście do obywatelstwa poniekąd wymusza na minzu
obowiązek ochrony własnej kultury i tożsamości. Podwójna przynależność: do kultury mniejszości i kultury ogółu oraz wynikające z tego faktu podwójne obowiązki
są źródłem konfliktów i niepowodzeń. Jako rozwiązanie sytuacji państwo proponuje na przykład „liberalne” rozwiązanie, gdzie społeczność minzu „może cieszyć
się” osobistą wolnością w wyborze typu kształcenia w szkole w kwestii językowej
lub zezwala na istnienie kształcenia religijnego w meczetach czy klasztorach, gdzie
wybór jest pozorny, a powszechna dominacja kulturowa Hanów bardzo wyraźna.
Chiński problem polega na tym, że szkolnictwo jest wysoce scentralizowane, kulturowo głęboko zanurzone w chińskie, państwowe ramy i musi mierzyć
się z kolosalnymi regionalnymi różnicami, które znajdują swoje odzwierciedlenie w zróżnicowanym rozwoju gospodarczym, w głęboko odrębnych kulturach
oraz różnych językach i religiach. Wobec powyższego Chiny stoją w obliczu poważnego wyzwania, gdzie należałoby uważnie przyjrzeć się edukacyjnemu programowi i zorientować działania na budowanie otwartego oraz sprawiedliwego
społeczeństwa.
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The article contains deiberations on the subject of adult
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by pregnancy and the birth of a child in adolescence. The
analysis of the narrative makes it possible to see two dimensions of the relationship between learning and biography – learning from the experiences we face during life
and biographical learning (or learning from a biography).

Wprowadzenie
Na biografię człowieka składa się szereg różnego rodzaju wydarzeń. Niektóre
z nich nie mają większego znaczenia, ale są również takie, które stanowią swego
∗
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rodzaju granicę między różnymi jej etapami lub całkowicie zmieniają jej bieg. Wydarzenie, które diametralnie odmienia życie człowieka, przez znawców przedmiotu bywa określane jako punkt zwrotny (na przykład Rokuszewska-Pawełek, 2008),
pęknięcie biograficzne (na przykład Malec, 2008), czy, jak to czyni Helena Sęk
– wydarzenie krytyczne (Sęk, 1991). Aby zyskało miano krytycznego, powinno
wyodrębnić się w toku zwykłych zdarzeń, wiązać się z istotnymi dla jednostki go
doświadczającej wartościami, być znaczące emocjonalnie i dotykać kluczowej dla
człowieka sfery funkcjonowania (por. Sęk, 2004; Skowrońska-Pućka, 2016: 218;
Skowrońska-Zbierzchowska, 2010: 39; Stanisławiak, 2012: 7).
W niniejszym artykule egzemplifikacji tego rodzaju wydarzeń dostarczą fragmenty wywiadu z byłą wychowanką placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego, skoncentrowane wokół problematyki krytycznych wydarzeń
życiowych, jakimi dla narratorki było między innymi odseparowanie od rodziny
pochodzenia i umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zaakcentowany zostanie ich edukacyjny potencjał, gdyż, jak wskazują znawcy przedmiotu,
biografie ludzkie mogą stanowić cenne źródło wiedzy
(…) o roli jednostkowych wydarzeń i ich funkcji w procesie wychowania i socjalizacji.
Edukacyjny wymiar doświadczeń zawartych w cyklu życia jest (…) tą wartością, w której
upatruje się szczególnego znaczenia pedagogicznego. Ma to być bowiem sposób na poznanie, w jaki sposób człowiek, na swojej indywidualnej drodze życia, poddał się kształtowaniu czynników (…), które wywarły wpływ (także) na jego wewnętrzny świat. (Golonka-Legut, 2015: 105)

Krytyczne wydarzenie życiowe –
rozstrzygnięcia terminologiczne
Wskazać można cały wachlarz definicji kryzysu czy sytuacji kryzysowej. Gerald
Caplan stwierdza, iż jednostki „znajdują się w stanie kryzysu, kiedy napotykają
przeszkodę w osiąganiu ważnych celów życiowych – przeszkodę, która w tym czasie jest nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. Powoduje to stan dezorganizacji i zamieszania, w którym podejmowane
są liczne próby nieudanych rozwiązań” (James, Gilliland, 2004: 25). Kryzys w tym
ujęciu jest efektem trudności w osiągnięciu istotnych celów życiowych oraz przeszkód, które jawią się ludziom jako niemożliwe do pokonania na drodze zwyczajowych wyborów i zachowań (James, Gilliland, 2004: 25). Zdaniem G.S Belkina
kryzysy to rodzaj osobistych trudności lub sytuacji, które odbierają ludziom zdol-
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ność efektywnego działania, a tym samym uniemożliwiają sprawowanie kontroli
nad własnym życiem (Belkin, 1984: 424).
Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny, podobnie jak każda sytuacja kryzysowa jest inna. W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery domeny kryzysu: kryzysy rozwojowe (przemiany); kryzysy sytuacyjne; kryzysy egzystencjalne;
kryzysy środowiskowe (por. James, Gilliland, 2004: 28; Lipczyński, 2007: 19; Stanisławiak, 2012: 7). Kryzysy sytuacyjne są efektem rzadkich, zaskakujących, nadzwyczajnych zdarzeń czy okoliczności, których jednostka nie jest w stanie przewidzieć lub poddać kontroli, a mogą one prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia
(por. Stanisławiak, 2012: 8). Mogą one wystąpić po takich wydarzeniach, jak na
przykład wypadek samochodowy, utrata pracy, niespodziewana choroba i nagła
śmierć. „Kluczem do odróżnienia kryzysu sytuacyjnego od innych kryzysów są:
jego przypadkowość, nagłość, wywoływanie wstrząsu, nasilenie i często katastroficzny wymiar” (James, Gilliland, 2004: 28). W dalszej kolejności należy wskazać kryzys egzystencjalny, który obejmuje „wewnętrzne konflikty i lęki związane
z ważnymi dla ludzi sprawami celowości życia, odpowiedzialności, niezależności,
wolności oraz zaangażowania” (James, Gilliland, 2004: 28). Kryzys ten może być
wynikiem ujemnego czy też negatywnego bilansu życiowego itp. „Charakter egzystencjalny ma kryzys połowy życia (tzw. smuga cienia), a także pojawiające się
w podeszłym wieku kryzysy bilansowe, związane z przeglądem i podsumowaniem
minionego życia” (Stanisławiak, 2012: 8). Z kolei kryzysy rozwojowe (przemiany) – „stali towarzysze naszego życia – mają charakter uniwersalny” (Stanisławiak,
2012: 7). Należą do wydarzeń pożądanych, oczekiwanych, zachodzących „w toku
normalnego rozwoju i ewolucji, które powodują gwałtowną zmianę lub zwrot życiowy, wywołujące nagłą reakcję”. Tak charakteryzowany kryzys może być reakcją
na urodzenie dziecka w wieku dojrzałym, ukończenie studiów czy zakończenie
kariery zawodowej i przejście na emeryturę (James, Gilliland, 2004: 28). Kryzysy
rozwojowe uważa się powszechnie za zjawiska normalne, natomiast warto zauważyć i zaakcentować, że „każdy z nich jest niepowtarzalny – tak jak człowiek – dlatego trzeba go traktować i przezwyciężać w szczególny dla niego sposób” (James,
Gilliland, 2004: 28). Wyżej scharakteryzowane kryzysy łączy fakt, iż każdy z nich
wiąże się ze zmianą i utratą tego, co było normą, rutyną, stałą cechą w dotychczasowym życiu jednostki.
W niniejszym tekście uwagę czytelnika chciałabym skoncentrować na edukacyjnym potencjale nienormatywnych wydarzeń krytycznych, a tym samym na
uczeniu się osób dorosłych w sytuacji zmian życiowych. Warto bowiem pamiętać,
iż, jak wynika z definicji, wystąpienie krytycznego wydarzenia życiowego i przeży-
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cie kryzysu emocjonalnego może stanowić zagrożenie da dotkniętej nim jednostki, ponieważ „może przytłoczyć człowieka w stopniu prowadzącym do poważnych
zachowań patologicznych z zabójstwem i samobójstwem włącznie” (James, Gilliland, 2004: 26), ale może stać się również ważną życiową lekcją.

Trajektoria biograficzna i biograficzne uczenie się
Koncepcja trajektorii biograficznej Gerharda Riemanna i Fritza Schützego (1992)
stanowi swoiste tło dla wyżej wskazanych, związanych z cierpieniem, krytycznych
wydarzeń biograficznych. Zdaniem wspomnianych autorów pojęcie trajektoria
obejmuje wydarzenia, w wyniku wystąpienia których życie jednostki przestaje się
toczyć przewidywalnym dla niej trybem, a wszystko, co do tej pory było znane,
stałe i uporządkowane, zmienia się w ciąg sytuacji prowadzący do poczucia utraty
kontroli i zmiany. Elżbieta Zakrzewska-Manterys wskazuje, iż „trajektoria odnosi
się do procesów chaotycznych i nieuporządkowanych i przysparza doświadczającym jej jednostkom cierpienia i bólu (…)” (Zakrzewska-Manterys, 1995: 41).
Poszczególne trajektorie różnią się od siebie, ale, na co wskazują Gerhard Riemann
i Fritz Schütze, w przypadku każdej z nich można wyróżnić kilka charakterystycznych elementów i wskazać charakterystyczną sekwencyjność. Według wspomnianych autorów każda trajektoria przebiega z określoną sekwencyjnością:
1) stopniowe gromadzenie się potencjału trajektoryjnego,
2) przekroczenie granicy uczynnienia potencjału trajektoryjnego,
3) próba osiągnięcia i rozwinięcia chwiejnej równowagi radzenia sobie z życiem codziennym,
4) destabilizacja chwiejnej równowagi i radzenia sobie z życiem codziennym,
5) załamanie się organizacji życia codziennego i orientacji wobec samego siebie,
6) próby racjonalizacji trajektorii i pogodzenia się z nią,
7) praktyczna praca nad trajektorią i uzyskanie nad nią kontroli oraz/ lub uwolnienie się
z jej więzów (Schütze, 1997: 25–27, za: Gutowska, 2014: 206)

Ogromny wkład w rozwój teoretycznych i empirycznych weryfikacji związków
pomiędzy biografią człowieka a uczeniem się miał niemiecki socjolog Peter Alheit. Poprzez biograficzne uczenie się rozumiał on „własne, autokreacyjne działania podmiotów, refleksyjnie organizujących swoje doświadczenia w sposób, który
generuje spójną osobowość, tożsamość, nadaje znaczenie historii ich życia oraz
komunikowalną społecznie żywotną perspektywę świata życia, kierującą ich działaniami” (cyt za: Tedder, Biesta, 2009: 21). Problematykę biografii, biografii edu-
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kacyjnej i biograficznego uczenia się tematem wielu swych prac uczyniła Elżbieta
Dubas. W jej ujęciu biograficzne uczenie się oznacza
(…) specyficzny proces uczenia się, realizowany przez człowieka podejmującego namysł
nad swoją biografią oraz poznającego i zmieniającego siebie oraz swój świat życia w wyniku tej refleksji. Bazuje ono na doświadczeniach życiowych jednostki, ma wymiar emocjonalny, poznawczy i społeczny, a także aksjologiczny i egzystencjalny. Jest celowe i sprzyja
modernizacji tożsamości. Ma wymiar praktyczny w tym sensie, że przyczynia się do efektywniejszego funkcjonowania się w zmieniającym się i trudnym świecie. (Dubas, 2015: 27)

Zarysowane w niniejszym artykule składowe elementy trajektorii i biograficzne uczenie się autorka niniejszego tekstu dostrzega w różnych doświadczeniach
jednostki, takich jak: cierpienie wychowanka palcówki opiekuńczo-wychowawczej
z powodu odseparowania od rodziny pochodzenia, urodzenie dziecka w wieku
nastoletnim, zawarcie związku małżeńskiego za zgodą sądu w wieku lat szesnastu,
przebieg okresu dzieciństwa i adolescencji w rodzinie wieloproblemowej, trudności edukacyjno-zawodowe byłego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej i w związku z tym. Owe koncepcje posłużyły do analizy biograficznych wydarzeń krytycznych, związanego z nimi cierpienia oraz wskazania ich edukacyjnego
potencjału.

Krótka charakterystyka osoby biorącej udział w badaniu1
Jedną z badanych osób była Renata, która w momencie prowadzenia weryfikacji
empirycznych miała 27 lat. Kobieta wychowała się w rodzinie wieloproblemowej,
w której występowała choroba alkoholowa obojga rodziców, przemoc fizyczna
i psychiczna, bezrobocie oraz skrajnie trudna sytuacja finansowa, która doprowadziła do uzależnienia od wsparcia instytucji pomocowych. Rodzina funkcjonowała
na marginesie życia społecznego, nie mogąc liczyć na pomoc nawet najbliższych.
Pomoc rodziny miała jedynie charakter okazjonalny i incydentalny, a z biegiem
czasu przestała być udzielana. Do pewnego czasu rodzinę charakteryzowała pełna
Prezentowane tu jedynie fragmentarycznie wycinki z badań prowadzone były w latach
2013–2015, przy wykorzystaniu jakościowego sposobu prowadzenia weryfikacji empirycznych.
Metoda biograficzna pozwoliła na poznanie swoistego rodzaju trajektorii życia dziewcząt, byłych
wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych, których wspólnym doświadczeniem stało się
(przed)wczesne macierzyństwo i pobyt w instytucjonalnym systemie pieczy zastępczej. Techniką, którą zastosowałam w trakcie prowadzenia weryfikacji empirycznych, był wywiad pogłębiony.
Dzięki kolejnemu spotkaniu, które w omawianym przypadku miało miejsce w 2019 roku, możliwe
stało się wyciągnięcie wniosków będących tematem niniejszego opracowania.
1
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struktura, później ojciec trafił do zakładu karnego, a matka (kilkakrotnie) przebywała w zamkniętych jednostkach na leczeniu odwykowym. Renata ma dwóch
młodszych braci, którzy później, podobnie jak kobieta, trafili do różnych placówek
opiekuńczo-wychowawczych na skutek ograniczenia władzy rodzicielskiej niewydolnym wychowawczo rodzicom. Z narracji kobiety biorącej udział w prezentowanych tu jedynie fragmentarycznie weryfikacjach empirycznych wynika, iż zawsze
czuła się odpowiedziana za los rodzeństwa i wszelkimi sposobami starała się zaspokoić potrzeby młodszych braci. W okresie dzieciństwa i adolescencji zdobywała środki finansowe, dokonując kradzieży, a następnie sprzedając kradziony towar.
Parentyfikacja, tj. opieka nad rodzeństwem i przejęcie zadań rodziców, utrudniała
jej realizację obowiązku nauki. W szkole podstawowej nie miała większych trudności i udało się jej ją ukończyć. Natomiast w gimnazjum dwukrotnie powtarzała
pierwszą klasę, ale, jak sama podkreśla, wynikało to jedynie z niskiej frekwencji,
a później wpływu negatywnej grupy rówieśniczej.
[Renata] Doświadczenia szkolne są i pozytywne, i negatywne. Bo z jednej strony
w szkole jak byłam, to miałam trochę odpoczynku od domu, a z drugiej strony martwiłam się, co jest w tym domu. Ja nie myślałam, co muszę zapisać na lekcji, czy
coś… Ja bardziej skupiałam się na tym, co się dzieje w domu, ale tak to było w porządku. Wiem jedno, że nauczyciele byli zawsze fair wobec mnie, bo ja była fair
wobec nich. I lubili mnie, więc dobrze się z nimi dogadywałam, więc było ok. Ja nie
miałam problemów w szkole. Bo tak na fakcie, gdybym ja chodziła do szkoły normalnie, to ja bym nie miała problemów. Moje problemy wiązały się z nieobecnością.
(…) A nie chodziłam, bo musiałam się bracholami zająć. Czasami nie chodziłam,
bo musiałam iść coś zarobić…
W wieku lat piętnastu narratorka poznała chłopaka i po dziesięciu miesiącach
znajomości zaszła z nim w ciążę. Kiedy trafiła do placówki opiekuńczo-wychowawczej, będąc w ciąży, przyznana jej została indywidualna organizacja nauki i,
wówczas, jak sama podkreśla, osiąga bardzo wysokie wyniki edukacyjne. Kobieta
nie akceptowała swojego pobytu w placówce. Było to dla niej niezwykle traumatyczne doświadczenie i nieoczekiwana sytuacja, związana najpierw z ogromnym
szokiem na wieść o umieszczeniu w POW, potem depresją na skutek odseparowania od rodzeństwa i urodzenia dziecka w wieku nastoletnim, buntem i gniewem
z uwagi na przedłużający się, jej zdaniem, pobyt. Kobieta nie mogła znieść rozłąki
z rodzeństwem oraz chłopakiem, ojcem dziecka i za namową kuratora społecznego, mimo sprzeciwu pracowników placówki, rozpoczęła starania o uzyskanie
zgody sądu na zawarcie związku małżeńskiego w wieku lat szesnastu. Pracownicy
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placówki, jak wskazywała w trakcie trwania rozmowy, nie akceptowali jej pomysłu, podejmowali działania, które miały na celu odwieść dziewczynę od jej decyzji,
gdyż chłopak, przyszły mąż, nadużywał alkoholu i stosował wobec niej przemoc fizyczną. Dziewczyna, mimo obiekcji grona pedagogicznego, otrzymała zgodę sądu
na zawarcie związku małżeńskiego, a po jego zawarciu opuściła placówkę wraz
z dzieckiem. Po kilku miesiącach pobytu w domu chłopaka pojawiły się problemy.
Małżeństwo, jak sama podkreśla, przetrwało cztery lata.
[Renata] Prawda jest taka, że już wcześniej o tym myślałam, ale nie miałam takiej
możliwości, żeby uciec. Nie miałam gdzie, także, sorry. Mieszkałam z teściami, tam
na końcu dochodziło już do takich awantur… Od Mirka się wyprowadziłam, bo
były wieczne awantury, bo on mnie wiecznie bił o byle co. Mamy założoną niebieską kartę. Miałam nawet sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej. O przemoc
w rodzinie. Nawet nie wiem, jak ta sprawa się zakończyła, bo nie dostałam żadnego
powiadomienia – na żadną sprawę… nic. Choć MOPR i policja wiedzą, gdzie teraz
mieszkam, tylko Mirek nie wie…
Obecnie kobieta mieszka wraz z ojcem i synem w skromnym, niedużym
mieszkaniu socjalnym w dużym mieście. Utrzymuje regularny kontakt z braćmi.
Ma dobre relacje z sąsiadami i znajomymi. Legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym. Mimo trudności kontynuuje edukację i pracuje. Jak sama ocenia, jej
sytuacja zaczyna się stabilizować. Swój stan zdrowia określa jako bardzo dobry.

Trajektoria wychowania instytucjonalnego
i nastoletniego macierzyństwa
1) Załamanie się oczekiwań – samodzielna próba utrzymania rodzinnego status quo poprzez przejęcie zadań rodziców i zaspokajanie potrzeb młodszego rodzeństwa nie powiodła się. Na skutek ingerencji sądu w sferę władzy
rodzicielskiej następuje przymusowe, niespodziewane dla narratorki rozstanie z rodzicami i rodzeństwem oraz umieszczenie kobiety w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, co wywołuje u niej ogromne cierpienie, ból
i silny stres. W wyniku oddziaływania wzajemnie uwarunkowanych zdarzeń dochodzi do porzucenia nadziei na pobyt w domu rodzinnym.
2) Podporządkowanie siłom zewnętrznym – kobieta, próbując przez wiele lat
pełnić funkcje rodzicielskie wobec rodzeństwa (zaprowadzanie i odbieranie braci ze szkoły, pomoc w lekcjach, zaspokojenie potrzeb żywieniowych
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braci, praca zarobkowa) zaczyna tracić kontrolę nad własnym położeniem
życiowym. Zamyka się na własne potrzeby, co utrudnia jej realizację obowiązku nauki i staje się bezpośrednim powodem umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Brak poczucia bezpieczeństwa, akceptacji
i miłości każe jej zaspokajać owe potrzeby poza domem.
3) Konfrontacja z czymś nieznanym i nieuchronnym – w ocenie kobiety było
to umieszczenie w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej i odseparowanie od rodzeństwa oraz chłopaka, ojca jej jeszcze nienarodzonego dziecka. Uwaga narratorki została skupiona wokół działań mających przyczynić się do jak najszybszego opuszczenia placówki. W tym samym czasie na
świat przychodzi dziecko. Można więc powiedzieć o współwystępowaniu
silnie obciążających, nienormatywnych wydarzeń krytycznych. Z jednej
strony kobieta intensyfikuje działania sprzyjające opuszczeniu placówki,
z drugiej całkowicie zamyka się na pomoc oferowaną przez pracowników
placówki i rówieśników, pozostałych wychowanków. Nie zwracając uwagi
na ewentualne, odroczone w czasie konsekwencje, po raz kolejny lekceważy własne potrzeby, nie dostrzegając korzyści związanych z pozostaniem
w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Myślę tu chociażby o bezpiecznym
schronieniu, zaspokojeniu wszystkich potrzeb kobiety i jej dziecka, wsparciu pedagogiczno-psychologicznym, możliwości kontynuowania edukacji,
przy jednoczesnym zapewnieniu fachowej opieki pedagogiczno-medycznej nowo narodzonemu dziecku.
4) Indywidualna dezorientacja – skutkująca psychicznym odizolowaniem się
wychowawców placówki, rówieśników przebywających w placówce i szkolnych kolegów. Kobieta spędza czas w swoim pokoju, deprecjonuje pozostałych wychowanków i zasadność pobytu w placówce, nie dostrzega troski
pedagogów, pracownika socjalnego, wychowawców i innych pracowników
placówki w której przebywa.
5) Biograficzni opiekunowie – jednym z nich niewątpliwie jest babcia, o której
narratorka w trakcie rozmowy często wspomina. Babcia jawi się jako osoba
opiekuńcza, troskliwa, zainteresowana losem trójki wnuków, choć z uwagi
na zaawansowany wiek i trudną sytuację finansową nie jest i nie była ona
w stanie uchronić narratorki i jej braci przed pobytem w zinstytucjonalizowanym systemie pieczy zastępczej.
6) Kumulatywny proces narastania bezładu – proces ten rozpoczyna się w momencie, w którym biorąca udział w badaniu kobieta, opuszcza mury placówki opiekuńczo-wychowawczej. To wydarzenie, brzemienne w skutkach
do dziś, odcięło kobietę od instytucjonalnej, formalnej pomocy, z której
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mogłaby korzystać jako osoba niepełnoletnia, gdyby pozostała w placówce. Dodatkowo spowodowało uzależnienie od przemocowego, uzależnionego od alkoholu męża i jego rodziny, co wzmacniało destabilizację i tak
już trudnej sytuacji życiowej narratorki. Jednocześnie warto wskazać, iż był
to również moment przełomowy, w wyniku którego narratorka zdecydowała się podjąć działania w kierunku zmiany swojego położenia – opuściła męża, uzyskała mieszkanie socjalne, które dzieli z dziadkiem dziecka,
a w ten sposób może kontynuować naukę i podejmować pracę.
Obecnie, co należy wskazać, sytuacja, choć zdaniem kobiety ustabilizowana,
jest zagrożona możliwością uruchomienia nowej trajektorii, na którą wpłynąć
może uzależnienie od alkoholu ojca narratorki.

Edukacyjny potencjał krytycznych wydarzeń życiowych.
Perspektywa biograficzna
Według twórców przywoływanej już koncepcji trajektorii biograficznej, G. Riemanna i F. Schütze’a, istnieją trzy sposoby zmiany sytuacji związanej z cierpieniem. Wskazują oni na „ucieczkę, systematyczne oswajanie się z trajektorią cierpienia oraz włączenie trajektorii do doświadczenia życiowego jako rozwojowego
komponentu biograficznego” (cyt za: Gutowska, 2014: 209). W mojej ocenie
w przypadku biorącej udział w fragmentarycznie prezentowanych tu weryfikacjach empirycznych kobiety można mówić zarówno o włączeniu trajektorii do
doświadczenia życiowego w wydarzeniu, jakim było dorastanie w rodzinie niewydolnej wychowawczo oraz ucieczce w kontekście pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Nie chodzi jedynie o chęć jej szybkiego opuszczenia, a o fakt
zamknięcia się na jej ofertę i nieumiejętność wykorzystania pobytu jako potencjału prorozwojowego oraz niedostrzeganie jej potencjału nawet z perspektywy
czasu. Długoterminowy pobyt w placówce mógł przyczynić się ustabilizowania
sytuacji społeczno-edukacyjnej młodej dziewczyny i jej dziecka, przywrócenia
i utrzymania wewnętrznej homeostazy, czego kobieta do dziś nie dostrzega.
Można powiedzieć, że podczas pobytu w POW dla narratorki charakterystyczne
były (w perspektywie czasowej) nieadaptacyjne sposoby funkcjonowania, które
poskutkowały znacznym pogorszeniem, i tak już trudnej, sytuacji zarówno jej,
jak i nowo narodzonego dziecka.
[Renata] Placówka… szczerze mówiąc, bez obrazy, czy jakieś wsparcie i pomoc? Ja
tam jakoś specjalnie jakiejś pomocy to nie odczuwałam… to było takie miejsce…
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przeczekania, aż moi rodzicie przestaną pić, nie? Taka poczekalnia. Nie chciałam,
aby moje dziecko się tam wychowywało. Chciałam dla niego czegoś lepszego.
W przypadku kobiety dorosłej, dojrzałej, narodziny dziecka można interpretować przez pryzmat kryzysu rozwojowego. To wydarzenie w jej życiu należy wówczas uznać za naturalny, kolejny etap, co zwiększa szansę na pozytywne rozwiązanie kryzysu, który staje się pomostem między kolejnymi fazami rozwoju. Warto
jednak zaakcentować, że narodziny dziecka w wieku nastoletnim mogą przyczynić się do wystąpienia kryzysu sytuacyjnego – nieoczekiwanego, nierozwojowego. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli wydarzenie to wystąpi w nieodpowiednim czasie i towarzyszyć mu będą niesprzyjające okoliczności. A tak niewątpliwie było
w omawianym przypadku. Mowa tu bowiem zarówno o skrajnie trudnej sytuacji
rodziny pochodzenia dziewczyny, umieszczeniu w instytucji itp. Natomiast właśnie ciąża oraz urodzenie dziecka w wieku nastoletnim, które należy traktować jako
niepunktualne społecznie i emocjonalnie krytyczne wydarzenie życiowe, stały się
w perspektywie czasu przyczynkiem do głębszej refleksji i motywacją, która zaowocowała podjęciem działań zmierzających do poprawy sytuacji.
[Renata] Gdyby nie fakt ciąży, na pewno nie wzięłabym z nim ślubu. Ten ślub był tylko po to, by moje dziecko było wychowywane w lepszych warunkach niż ja miałam,
bo powiedzmy sobie szczerze, że ośrodek nie jest dobrym miejscem dla dziecka, tak?
Wybrałam, że tak powiem, to mniejsze zło. Jeżeli tak to można nazwać… Czasami
trzeba podjąć takie kroki. Ja wolałam, żeby moje dziecko wychowywało się w domu,
normalnie, żeby miało swój kąt, żeby miało spokój… Podejrzewam, że gdyby nie
dziecko, to nie skończyłabym szkoły, to na pewno, albo dopiero teraz bym robiła
gimnazjum. (…) Może i dobrze, że tak wyszło, bo taki tryb życia, jaki prowadziłam
przed ciążą, podejrzewam, że bym w końcu skończyła źle… A tu mnie to trochę
jednak uratowało.
Warto też zwrócić uwagę, iż trudy własnego dzieciństwa i konieczność realizowania wobec młodszych braci roli rodzicielskiej sprzyjały i ułatwiły narratorce
zafunkcjonowanie w roli nastoletniej matki, a to zatem kolejna egzemplifikacja
edukacyjnego potencjału krytycznych wydarzeń życiowych.
[Renata] To może trochę dziwnie zabrzmieć, ale… ja jakoś nie odczuwam jakiś tam
uczuć, że tam radość, czy smutek, czy coś takiego [na wieść o ciąży – A.S-P]. Ja podchodziłam bardziej do tego – no trudno, będzie to będzie, stało się, trzeba sobie z tym
teraz poradzić, trzeba wychować. (…) Ja nie miałam co sobie wyobrażać, bo prawda
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jest taka, że można powiedzieć, że wychowałam dwójkę dzieci przed swoim synem,
tak? No także ja sobie tego jakoś specjalnie nie wyobrażałam, tylko byłam zszokowana bardziej tym, że miałam taki spokój. (…) Synek był bardzo grzecznym dzieckiem.
Ja nie pamiętam, żeby on jakoś tam specjalnie płakał. On nie płakał. Jak coś chciał,
to ja przychodziłam, brałam go na ręce, nakarmiłam, po brzuszku pomasowałam,
a on szedł spać dalej. Tak na fakcie nie było tam jakiejś wielkiej tragedii. To, co mnie
najbardziej drażniło, to to, że moja teściowa nie zdawała sobie sprawy, że ja mam
już obejście z dziećmi, a ona we wszystko próbowała mi się [niecenzuralne słowo].
To mnie tak drażniło!
Co szczególne i warte zaakcentowania w kontekście prezentowanego tekstu,
co starałam się zilustrować wybranymi fragmentami wypowiedzi kobiety biorącej udział w badaniu, doświadczenie kryzysu może stać się swego rodzaju szansą z uwagi na fakt, iż związanie z nim nierozerwalnie cierpienie i ból zmuszają
jednostkę do podjęcia namysłu nad sytuacją w której się znalazła, dokonania jej
(re)interpretacji, szukania wsparcia i pomocy oraz podejmowania nowych sposobów działania i radzenia sobie (Sęk, 2004: 51), a tym samym wzbogacają naszą
biografię. W takim rozumieniu zarówno krytyczne doświadczenia biograficzne,
jak i namysł oraz głębsza refleksja nad nimi mogą nieść w sobie ogromny potencjał
edukacyjny, a interpretacja oraz reinterpretacja przebiegu historii życia stanowi
przestrzeń uczenia się (por. Golonka-Legut, 2015: 115). Jak wskazuje Joanna Golonka-Legut, „(…) indywidualne doświadczenie życiowe może być postrzegane
jako źródło procesu uczenia się, ale również jako zasób (środki) aktywności edukacyjnej (uczenia się)” (Golonka, 2012: 45-62).

Podsumowanie. Dwa wymiary relacji uczenie się – biografia
Dokonana analiza narracji pozwala dostrzec dwa wymiary relacji między uczeniem się a biografią. W pierwszej kolejności należy wskazać uczenie się z doświadczeń, z którymi mamy do czynienia w trakcie życia. Drugim, na które wskazuje Elżbieta Dubas, jest uczenie się biograficzne (inaczej uczenie się z biografii).
Jak wskazuje wspomniana autorka, „uczenie się z doświadczeń” jest uczeniem się
w trakcie życia, które często ma charakter przypadkowy i incydentalny, ale jest
realizowane także w sposób planowany i celowy
Jest uczeniem się z doświadczeń bezpośrednio, tj. w trakcie dziania się zdarzeń, w bezpośredniej styczności czasowo-przestrzennej Ja i Innego. Uczenie się z doświadczeń jest
uczeniem się we współ/obecności, we współ/udziale i współ/działaniu: w zdarzeniach,
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w sytuacjach życiowych, poprzez styczności i interakcje w tym samym czasie i przestrzeni,
poprzez spotkania, rozmowy, dialog, obserwacje, działanie. Jest uczeniem się w relacjach,
w których powstają doświadczenia. (Dubas, 2011: 7)

W przypadku kobiety biorącej udział w badaniach miało ono miejsce między innymi podczas realizacji obowiązków rodzicielskich wobec młodszego rodzeństwa i ułatwiło odnalezienie się w niełatwej roli małoletniej matki i sprostanie
jej. Z kolei okazją do uczenia się z biografii stało się drugie spotkanie z autorką
niniejszego tekstu, bo oznacza ono „uczenie się z przypomnianych własnych doświadczeń, zawartych we własnej pamięci autobiograficznej, w wyniku refleksji
nad własną biografią (autobiografią). Może odbywać się tak w sytuacji wywiadu
biograficznego, jak i zajęć edukacyjnych i terapeutycznych (…)” (Dubas, 2011: 7).
Egzemplifikacją tego typu refleksji można uczynić wypowiedź narratorki na temat zbyt wcześnie, jak stwierdziła po czasie, zawartego związku małżeńskiego, co
przyczyniło się do zaburzenia homeostazy narratorki i jej dziecka. Rozmowa stała
się okazją do głębszej refleksji (nie jedynie przypominania sobie i wydobywania
z pamięci zdarzeń). Narratorka wyjaśniała i oceniała własne doświadczenia, poszukiwała ich znaczenia, próbowała zrozumieć.
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Rozważaniami chcę objąć gęste pole kulturowych praktyk nierozerwalnie związanych z wykształceniem współczesnej formy ekspertyzy. Chcę także podążać za
pytaniem i ująć w formie wypowiedzi dyskursywnej skomplikowany konglomerat
myśli, jaki wytycza problem nakreślenia choćby w sposób szkicowy kulturowej
genealogii ekspertyzy. Tak ujęty temat nasuwa mnóstwo niepołączonych, czasem
oderwanych konotacji. Pojawiają się współczesne fetysze i figury dyskursu społecznego oraz rozmaite etykiety formułowane przez badaczy poszukujących autodefinicyjnych ram dla współczesnej kultury. Z tak rozległego pola poznawczych ujęć,
jak społeczeństwo ryzyka (Ulrich Beck), kultura terapeutyczna (Jean Baudrillard,
Małgorzata Jacyno), kultura instant (Zbyszko Melosik), społeczeństwo postsekularne (Charles Taylor, Janusz Mariański), posthumanizm, kultura indywidualizmu
(Małgorzata Jacyno), chcę jednak bliżej przyjrzeć się kategoriom ryzyka, tożsamości, polityki życia, które – jak sądzę – przydają mojej próbie charakter nieco bardziej uprawomocnionych twierdzeń. Próba osadzenia rozważań nad genealogią
ekspertyzy w przestrzeni analiz kultury wymaga w moim przekonaniu podkreślenia faktu obecności tych kategorii w obiegu wielu prawomocnych interpretacji
oraz budowanych w dyskursie ujęć problemu. W moim przedsięwzięciu kategorie
te okazują się wiążącymi kategoriami – kategoriami wiążącymi istotne wymiary
życia społecznego oraz scalającymi wiele poznawczych tropów i zabiegów interpretacyjnych, poprzez te kategorie dyskurs zyskuje zakotwiczenie w praktykach
społecznych.
Chciałbym zaprezentować rozważania Zygmunta Baumana, polskiego socjologa, jednego z najważniejszych myślicieli ostatnich czasów, uważnego uczestnika
życia w fazie transformacji kulturowej, zarazem krytycznego analityka świata ponowoczesnego aż do ostatniej swojej pracy, wydanej pośmiertnie Retrotopii. Analizy Baumana zmierzają do odsłonięcia ukrytych znaczeń kultury, jej głębokiej
struktury i gramatyki życia w trybach wolności konsumenckiej. Myślę, że twórczość tego autora spełnia istotną funkcję w hermeneutycznych zabiegach i próbach
zrozumienia świata, do którego akces uzyskaliśmy trzy dekady temu. Z trudem
doganialiśmy kulturę epoki globalizacji, a twórczość Baumana stanowiła dojrzałą
odpowiedź badacza i czynnego uczestnika świata, w którym niepokojące zjawiska
konsumeryzmu widoczne były aż nazbyt. W sytuacji przełomu kulturowego i cywilizacyjnego refleksja Baumana ukazywała – jak pamiętam lata dziewięćdziesiąte
XX wieku – często niepokojące zjawiska w sferze moralności i etyki, tożsamości
czy wolności. Aż do ostatniej jego pracy podążanie za tą głęboką refleksją, jej krytyczny wydźwięk stanowił wyzwanie dla uczestnika życia i w próbach ogarnięcia
zjawisk oraz istotnych zagrożeń dla tożsamości w epoce ryzyka, w płynnej fazie
kultury. Wydaje mi się, że twórczość Zygmunta Baumana doskonale wpisuje się
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w rozważania ujęte w tytule tekstu. Wydawać się może, że to odczytanie refleksji
Zygmunta Baumana jest nieco spóźnione – niemniej chciałbym przedstawić jeden dominujący motyw jego twórczości i wrócić także do podjętych w moim doktoracie wątków ambiwalentnej tożsamości i wolności w kontekście kultury konsumenckiej (Marzec, 2018). Chciałbym odwołać się do implikacji jego myśli dla
naszego zrozumienia pewnych zjawisk w obszarze rozważań wokół tożsamości,
by lepiej zrozumieć kondycję świata i egzystencjalne następstwa życia w kulturze
instant.
Prezentacja moja zmierza do zasygnalizowania generalnego napięcia kultury
konsumpcji w postaci trybów konstruowania tożsamości w wolności konsumenckiej oraz niepokojąco słabego, lekkiego statusu tożsamości. Ta jej cecha jest przyczyną swoistego „counselling boom” w kulturze, tendencji do wzmocnienia tożsamości w odpowiedzi na nieadekwatność tożsamości. W tym kontekście pojawia
się główna praktyka kultury instant – to inne określenie kultury społeczeństwa
konsumpcyjnego – w postaci dyskursu poradnikowego jako przejawu refleksyjnie
konstruowanej tożsamości. Są to zjawiska dopełniające obraz antropologicznych
konsekwencji dominującego konsumenckiego nastawienia kultury instant, która
wraz z ekspertyzą psychologiczną i reklamą wytwarza swoiste dla siebie pedagogie i praktyki kulturowe, aby pokonać napięcie wywołane „nieznośną lekkością
konsumpcji”. Ogólną intencją jest rozważenie wybranych aspektów kultury konsumenckiej i wskazanie implikacji dla naszej tendencji opisywanej przez Zygmunta
Baumana jako „konsumowanie życia”.
We współczesnych próbach opisu kultury dominującą płaszczyzną analiz staje
się konsumpcja. W społeczeństwie konsumpcji odgrywa ona rolę pierwszoplanową, determinuje nasze społeczne zachowania. Według wielu analityków kultury
ponowoczesnej w zasadniczy sposób określa horyzont naszych wyborów egzystencjalnych. Jest płaszczyzną symboliczną, poprzez którą człowiek ponowoczesny wyraża swoją niepowtarzalną tożsamość, staje się zarazem istotnym wymiarem
w analizie transformacji, jakiej podlegają inne ważne społeczne praktyki (np. religijność czy edukacja). Jednak, co chciałbym podkreślić, w swojej zasadniczej roli
systemotwórczej i symbolicznej ma również oblicze niezbyt nam odpowiadające.
Jako płaszczyzna ekspresji człowieka ponowoczesnego konsumpcja odgrywa rolę
uniwersum, przenikając do świata codziennego ludzi współczesnych, określając ich
wzory uczestnictwa w życiu społecznym, jednak pozostawia człowieka w sytuacji
niespełnionej obietnicy, zawartej w tańcu konsumpcyjnym. Wydaje się, że cecha
kultury konsumenckiej, jaką bez wątpienia jest płynność, zmienność, swoista lekkość i natychmiastowość realizacji, wywołuje ów stan nieznośnej lekkości jako dominujący egzystencjalny stan ducha konsumentów, uwikłanych w grę o nadawanie
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znaczeń w trybach dominującej konsumpcji. Zasygnalizowany wyżej egzystencjalny nastrój ma oczywiście swoje niepokojące kulturowe następstwa – poszukiwanie
stabilnej tożsamości (nieosiągalnej, jak się okaże, poprzez konsumpcję) wzmacnia
kulturowe zapotrzebowanie na usługi je gwarantujące. Odpowiedzią na lekkość
zdaje się być wysoka koniunktura na świadczenie usług eksperckich w kulturze
instant – oto wpisana w model kultury konsumenckiej praktyka radzenia sobie ze
stanem nieznośnej lekkości… konsumpcji.
Zygmunt Bauman oswajał kulturę ponowoczesną, odważnie odsłaniał zawiłości kultury. Opierał się przy tym na odkrywaniu znaczeń nawet prostych,
wręcz banalnych zdarzeń, które składają się na kulturową praxis człowieka ponowoczesnego. Tożsamość, wolność, ambiwalencja, globalizacja, bieda – to słowa
klucze w jego diagnozie epoki późnej nowoczesności. Bauman swoje przenikliwe analizy osadzał bezpośrednio w kulturze Disneylandu. Tropił przeobrażenia
typów osobowych jako bohaterów ponowoczesności. Flâneur albo spacerowicz
po ulicach miast jest nieustannie zachęcany (seduction) przez instytucje kulturowe do konsumpcji dóbr w nieograniczonej ofercie. Przygląda się procesom
tworzenia tożsamości z puzzli dostępnych na rynku globalnym. Tożsamość to
nic innego jak kolaż, mozaika, strzępy doświadczeń, które składają się na niepowtarzalny rynkowy design. Bauman pisał, że praca zawodowa jako projekt
życiowy nie spełnia się już w próbach integracji osi biograficznych narracji.
Następuje w kulturze ponowoczesnej dowartościowanie rozrywki, zabawy jako
form uczestnictwa i charakterystyczne dla nas odwrócenie słynnej Freudowskiej
diady – zasada przyjemności przed zasadą rzeczywistości. Następuje prywatyzacja kontekstu życiowego, która potęguje ambiwalencję i niepewność zwykłego
uczestnika kulturowej gry o tożsamość.

Tożsamość jako niedopełniony projekt
Zygmunt Bauman w swojej bogatej twórczości wiele miejsca poświęcił na przenikliwe analizy tożsamości w kulturze ponowoczesnej. Często sama ponowoczesność jako stan kultury definiowana jest przeobrażeniami w sferze tożsamości
podmiotowej. Trudno jest analizować jedną bez drugiej. W pracy Płynna nowoczesność (2006) ponownie poddał badawczemu oglądowi zagadnienie tożsamości
i zmian w życiowym kontekście mieszkańca globalnej wioski. Myślę, że zawarte
w niej myśli warte są przytoczenia w tym szkicu, którego zadaniem jest przede
wszystkim uporządkowanie refleksji o tożsamości w epoce globalizacji. Zdaniem
Baumana kultura współczesna zawiera tendencję do „roztapiania” czy „rozpusz-

O pedagogii instant

103

czania” dawnych, trwałych, mocnych elementów, które znaczyły i determinowały
egzystencjalny kontekst człowieka ostatnich stuleci. W epoce płynnej nowoczesności „mamy (…) do czynienia ze zindywidualizowaną i sprywatyzowaną wersją
nowoczesności, w której obowiązek kreowania wzorców oraz odpowiedzialność
za porażkę spoczywają przede wszystkim na barkach poszczególnych jednostek”
(Bauman, 2006: 14–15). Zmiana ta zmusza do ponownego przemyślenia podstawowych kategorii opisujących kondycję człowieka epoki globalizacji. Pierwszym,
zasadniczym kontekstem dla rozważań o tożsamości człowieka doby współczesnej
jest konstatacja upadku wszelkich trwałych układów odniesienia, które w niedalekiej jeszcze przeszłości nadawały sens ludzkiej egzystencji. Natomiast w czasach
obecnych:
Niedostatek takich właśnie wzorców, kodeksów i zasad, których można by przestrzegać,
które można by uznać za punkty orientacyjne i którymi można by się kierować w przyszłości, staje się dzisiaj coraz bardziej widoczny. Nie oznacza to wcale, że nasi współcześni kierują się w życiu wyłącznie własną wyobraźnią i inwencją, że tworzą swoje sposoby na życie
od podstaw i według własnego uznania, nie korzystając z materiałów budowlanych i projektów dostarczanych przez społeczeństwo. Oznacza to jednak, że przechodzimy obecnie
z epoki narzuconych z góry „grup odniesienia” do epoki „powszechnych porównań i zestawień”, w której ostateczny cel indywidualnych wysiłków autokreacyjnych jest z zasady
i nieodwołalnie nieokreślony, nieznany i narażony na częste i głębokie zmiany, gdyż ich
prawdziwym kresem jest kres ludzkiego życia. (Bauman, 2006: 14)

W epoce współczesnej nastąpiło w związku z tym radykalne przeformułowanie w rozumieniu tożsamości, którą należy postrzegać jako indywidualną politykę
życia, jako zindywidualizowaną strategię życia, jako jedną wersję wielu możliwych
rozwiązań i opcji do wyboru. Bauman pisze:
Dzisiaj wzorce i porządki nie są już „dane”, a tym bardziej „oczywiste”. Jest ich zbyt wiele;
zderzają się z sobą, a ich przykazania przeczą sobie wzajemnie, co pozbawia je nieodpartej,
zniewalającej siły. Zmieniły swój charakter i zaczęły być postrzegane stosownie do owej
zmiany: jako pozycje w indywidualnym spisie zadań do wykonania. Zamiast poprzedzać
wybór strategii życiowej i wyznaczać jej przyszły kierunek, mają przystosować się do niej
(lub z niej wynikać), ulegając jej zmiennym i nieprzewidywalnym wpływom. (Bauman,
2006: 14)

W indywidualny projekt życiowy wpisana jest coraz częściej niepewność
w momencie samookreślenia, gdyż współwystępuje ze sobą zbyt wiele możliwych
dróg, zbyt wiele potencjalnych opcji do wyboru. Powoduje to, „że w dzisiejszej
zmienionej sytuacji większość ludzi przez większą część swojego życia będzie łamać sobie głowę raczej nad wyborem właściwych celów niż nad poszukiwaniem
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środków do realizacji celów niebudzących żadnych wątpliwości” (Bauman, 2006:
94). W każdy projekt życiowy wpisana jest niepewność oraz egzystencjalna powinność tworzenia tożsamości na swój własny rachunek, na swoją odpowiedzialność.
Jak zauważa Bauman: „Jeżeli możliwości mają pozostać nieograniczone, nie można dopuścić do tego, aby któraś z nich stężała w trwałą rzeczywistość. Powinny
pozostać płynne i ulotne, opatrzone datą przydatności do użytku, aby nie utrudniały dostępu do innych możliwości i nie tłamsiły w zarodku przyszłych przygód”
(Bauman, 2006: 96). Projekty życiowe misternie konstruowane w kulturze ponowoczesnej cechuje stan niedookreślenia i nieostateczności. Bauman pisze: „Stan
nieostateczności, niekompletności i niedookreślenia wiąże się z doznaniem ryzyka
i niepokoju, lecz jego przeciwieństwo także nie daje poczucia niezmąconej radości,
ponieważ zamyka możliwości, które w imię wolności powinno pozostać otwarte”
(Bauman, 2006: 96). Archetypem tego szalonego biegu w pogoni za nowym wzorcem, nowym wariantem tożsamości jest ponowoczesny model konsumpcji. Jak
rzecz ujmuje Bauman: „W społeczeństwie konsumpcyjnym uleganie konsumpcyjnemu nałogowi – powszechnej zakupomanii – jest warunkiem sine qua non
wszelkiej indywidualnej wolności, przede wszystkim zaś prawa do odmienności,
do «posiadania tożsamości»” (Bauman, 2006: 129). Cechą tak osiągniętej tożsamości jest jej ulotność i nietrwałość, co też sprzyja tendencji do poszukiwania na
rynku coraz to lepszych modeli i porzucania starych w momencie dokonywania
kolejnych wyborów. Cały koszmar i paradoks tożsamościowych zabiegów w naszych czasach polega na tym, by „tożsamość – «wyjątkową» i «niepowtarzalną» –
(…) zbudować wyłącznie z takich materiałów, które wybierają i kupują wszyscy”
(Bauman, 2006: 130). Zygmunt Bauman w pracy Wolność dowodzi, że w czasach
nam współczesnych konstruowanie tożsamości polega na wyłonieniu z oferowanego na rynku (konsumpcja) dóbr, symboli tożsamości. Jest zaś tych symboli tak
wiele, że możliwe jest nieskończenie wiele kombinacji, układów, każdy tworzy niepowtarzalny design, mozaikę rynkową. Rynek oferuje nam współcześnie tak wiele
możliwości, łącznie z wolnością wyboru i nieograniczoną autokreacją. Stwarza to
zapotrzebowanie na kompetencję elastycznego podążania za następującymi zmianami oferty rynkowej. Tak to ujmuje Bauman: „W świecie, w którym rozmyślnie
nietrwałe przedmioty stanowią budulec tożsamości – także z konieczności nietrwałych – trzeba zachowywać nieustanną czujność, ale przede wszystkim trzeba
dbać o elastyczność i pielęgnować umiejętność szybkiego przystosowywania się do
nowych warunków, aby nadążać za zmieniającym się kształtem «zewnętrznego»
świata” (Bauman, 2006: 130). Wielość możliwości do tworzenia tożsamości sprzyja
postawom luźnego, niezdeterminowanego statusu tak osiągniętej tożsamości. Jak
zauważa Bauman:
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Liczy się to, jak sami ludzie odczuwają, odbierają i przeżywają tę zaaranżowaną konieczność budowania i przebudowywania tożsamości. W dzisiejszym społeczeństwie konsumpcyjnym takie zjawiska jak luźny, „asocjacyjny” status tożsamości, możliwość „nabywania”,
wybierania i porzucania swojego „prawdziwego ja” oraz możliwość „bycia w ruchu” stały
się oznakami wolności, i to bez względu na to, czy analityk uzna je za prawdziwe, czy iluzoryczne. (Bauman, 2006: 135)

Zdaje się, że dobrze oddają paradoksy ponowoczesnej polityki tożsamości
Zbyszko Melosik i Tomasz Szkudlarek:
Może – pod pozorem wolności (a właściwie redukowania wolności do jednej z jej społecznie skonstruowanych form – wolności do kupowania) mamy do czynienia z subtelnym
i pełnym przyjemności kontrolowaniem tożsamości? (…) W ideologię konsumeryzmu
jest wpisana kategoria permanentnej nieadekwatności tożsamości konsumenta, kategoria
nie-spełnienia lub raczej – niedopełnienia. Człowiekowi wydaje się, że „już–już” osiągnął
stan zamknięty swojej tożsamości – stał się taki, jaki być powinien (oczywiście dzięki dokonaniu odpowiednio prestiżowych bądź fascynujących zakupów). Już za chwilę jednak
odczuwa, że moment satysfakcji minął bezpowrotnie i znowu trzeba rozpocząć kolejne poszukiwanie. W rezultacie człowiek żyje w ciągłym konsumpcyjnym niepokoju, który staje
się stanem normalnym. (Melosik, Szkudlarek, 2009: 32)

W ten sposób dotykamy owej nieznośnej lekkości tożsamości jako efektu immanentnej lekkości konsumpcji.
Na zakończenie tego fragmentu dotyczącego sposobów konstruowania tożsamości ponowoczesnej chciałbym zaproponować psychologiczne odczytanie
twórczości Zygmunta Baumana, a zwłaszcza jego ujęcia „ambiwalentnej tożsamości” i znaczenia egzystencjalnego zapotrzebowania na „ekspertyzę psychologiczną” jako „reduktora ambiwalencji i nieadekwatności” rynkowej tożsamości,
oferowanej w sezonowym i rozchwianym konsumowaniu dóbr. Kultura jako
„spółdzielnia spożywców” charakteryzuje się dużą zmiennością oferty rynkowej, z której każdy uczestnik życia społecznego musi wybierać własny zestaw
„znaczących symboli” jako budulca do tworzenia tożsamości, a sytuacja nadprodukcji towarów i znaczeń pozbawia ten wybór trafności i adekwatności. To z kolei stwarza ogromne pole egzystencjalnej niepewności (ambiwalencji) wywołanej, jak powiada Bauman, „prywatyzacją egzystencji”, czyli rozpadem wszelkich
form więzi międzyludzkich. Kultura ponowoczesna to zanik wszelkich trwałych
układów odniesienia, trwałych fundamentów tożsamości podmiotowej, wywołanej głównie brakiem pewności w momencie autokreacji i wytwarzania własnego
wzoru, czyli tworzenia tożsamości jako „rynkowego puzzla”. Bauman wprost pisze o dramacie nieadekwatności tożsamości mieszkańca globalnej wioski, stwarzającego zapotrzebowanie na „ekspertyzę psychologiczną”. Nieadekwatność
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tożsamości ponowoczesnej jest przyczyną poszukiwania pewności i redukcji
ambiwalencji, jaką zapewnia jedynie EKSPERTYZA jako stempel normalności
albo świecka konfirmacja. Zapotrzebowanie na ekspertyzę psychologiczną wciąż
się nasila, a rozdrobnienie dyskursu psychologicznego i praktyk terapeutycznych
na wiele szkół i orientacji potęguje jedynie egzystencjalną ambiwalencję. Jak
zauważa Bauman, podkreśla również warunkową tylko skuteczność wszelkich
porad życiowych produkowanych przez doradców czy poradniki. Pisze tak: „Recepty na udane życie i narzędzia potrzebne do ich realizacji opatrzone są «datą
przydatności», ale większość z nich wychodzi z użycia znacznie wcześniej, przyćmiona, zdeprecjonowana i odarta z uroków przez konkurencyjne, nowe, jeszcze
lepsze oferty” (Bauman 2006: 112).
W ten sposób rysuje się wewnętrzne napięcie kultury konsumenckiej. Krucha
tożsamość potrzebuje wsparcia i potrzebę tę wypełnia szeroka sieć usług, poradnictwa czy terapii, stając się jednocześnie obszarem swoistego counselling boom.
Wyrosła z tej potrzeby zakotwiczenia niedopełnionego i ułomnego projektu tożsamości praktyka społecznej konfirmacji nieostatecznej i nietrwałej tożsamości
stanowią dwa bieguny tego samego zjawiska. Okazuje się jednak, że tak konstruowana w trybach konsumpcji tożsamość nacechowana jest lekkością, a stan ducha
wywołany przez tę nieznośną lekkość traktować należy jako przejaw strat współbieżnych konsumpcjonizmu, opisywanych przez Zygmunta Bauman w pracy Konsumowanie życia.

Społeczeństwo ryzyka
Według Anthony’ego Giddensa w późnej nowoczesności, w posttradycyjnym
społeczeństwie „tożsamość osobowa, jak i szerszy kontekst instytucjonalny, musi
być tworzona w sposób refleksyjny” (Giddens, 2006: 34). Według U. Becka społeczeństwo współczesne można określić mianem społeczeństwa ryzyka, w którym „wszystko podlega nieustannym przemianom, a nasze myślenie o przyszłości przebiega według wielu alternatywnych scenariuszy. Ryzyko odnosi się do
celowych działań ludzi, do racjonalnych wyborów w warunkach niepewności,
ale i całe bytowanie ludzkie może być obciążone ryzykiem niejako z zewnątrz”
(Beck, 2009: 35). Jak argumentuje Giddens: „Nowoczesność zmniejsza ogólną
ryzykowność pewnych sfer i sposobów życia, ale jednocześnie wprowadza nowe,
prawie lub całkiem nieznane wcześniejszym epokom parametry ryzyka. (…)
Świat późnonowoczesny – jest apokaliptyczny, ale nie przez to, że nieuchronnie
zmierza ku katastrofie, tylko dlatego, że niesie ze sobą takie formy ryzyka, jakich
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nie znały poprzednie pokolenia” (Giddens, 2006: 7). Według U. Becka: „Jednostki w coraz większym zakresie muszą same dostrzegać, interpretować i zarządzać
możliwościami, zagrożeniami i ambiwalencjami pojawiającymi się w ich życiu,
z którymi wcześniej radziły sobie w obrębie rodziny, we wspólnocie lokalnej
lub przez odwołanie się do klasy lub grupy społecznej. (…) Nawet «własne ja»
traci dawną jednoznaczność i ulega podziałowi na sprzeczne dyskursy” (Beck,
2009: 20).
Zdaniem Piotra Sztompki ryzyko w wymiarze subiektywnym cechuje:
1. Silniejsza wrażliwość na zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikająca ze zmniejszenia się
roli mechanizmów obronnych i racjonalizacji o charakterze magicznym i religijnym; 2. powszechniejsza świadomość zagrożeń za sprawą rosnącego poziomu wykształcenia; 3. coraz
późniejsze uświadamianie sobie niedoskonałości wiedzy ekspertów i powtarzających się
błędów w funkcjonowaniu abstrakcyjnych systemów. Wszystko to prowadzi do ukształtowania się swoistej nieprzejrzystości, niepewności i płynnego charakteru życia społecznego
w warunkach późnej nowoczesności. (Sztompka, 2005: 91–92)

Oddajmy głos Giddensowi: „Problem, powtórzę nie polega na tym, że życie
stało się samo w sobie bardziej ryzykowne niż w minionych epokach. Rzecz polega
na tym, że w warunkach nowoczesności myślenie w kategoriach ryzyka i oszacowanie ryzyka jest na dobrą sprawę zajęciem, któremu nieustannie, choć może
niedostrzegalnie, oddają się zarówno laicy, jak i eksperci” (Giddens, 2006: 170).
Zdaniem Małgorzaty Jacyno globalizacji ryzyka, a więc jego obiektywnym wymiarom, „towarzyszy transfer odpowiedzialności: nie słabnącym państwowym instytucjom, ale jednostkom powierzone zostaje zadanie związane z wyborem i stosowaniem skutecznej profilaktyki tak w zakresie chorób cywilizacyjnych, dziury
ozonowej, ataków terrorystycznych, jak zdrady małżeńskiej i bezrobocia” (Jacyno, 2007: 170). Według niej ryzyko „stanowi semantyczny horyzont ludzkiego
doświadczenia” oraz „określa istotę albo drugą stronę, bardziej lub mniej ukryty
sens tego, co doświadczają jednostki” (Jacyno, 2007: 93). Jej zdaniem możliwe są
dwie strategie radzenia sobie z ryzykiem: po pierwsze – „próba racjonalnej kontroli i zapanowania nad ryzykiem”, po drugie – „próba odrzucenia zamkniętego
w ryzyku i profilaktyce sensu doświadczenia” (Jacyno, 2007: 92). Pierwsza strategia radzenia sobie z ryzykiem odwołuje się do ekspertyzy, która, według Giddensa, w społeczeństwie późnonowoczesnym zastępuje tradycję. Druga strategia
polega na czasowym zawieszeniu ryzyka, co sprowadza się do postawy wybierania
ryzyka jako formy jego kontroli, ponieważ wybierane jest jako moje przeznaczenie, los. Jak pisze Jacyno, „samobójcze i na wpół samobójcze praktyki (nielegalne
wyścigi samochodów, sporty ekstremalne, obozy przetrwania czy poszukiwanie
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przez ogłoszenia prasowe partnera, który gwarantuje zarażenie się HIV) to próby
powrotu do tradycyjnego świata, w którym «ratuje» jednostkę jej przeznaczenie,
a nie profilaktyka” (Jacyno, 2007: 92).
Proponuję rozważenie koncepcji kultury płynnej nowoczesności, wyartykułowanej przez Zygmunta Baumana, poprzez kategorię niepewności, jaką proponuje
Sławomir Kmiecikowski w tekście Niepewność – zasadnicza kategoria etyczno-antropologiczna w refleksji Zygmunta Baumana. Jak zauważa autor, refleksję Baumana spina kategoria niepewności, obecna w jego analizach etyki ponowoczesnej,
w antropologicznych rozważaniach nad tożsamością epoki ponowoczesnej, i zawarta jest również implicite w twórczości Baumana na temat ontologicznego statusu społeczeństwa płynnej nowoczesności. Zdaniem autora „niepewność okazuje
się być immanentnym, istotnym momentem egzystencji współczesnego człowieka,
której nie da się już wyizolować z globalnej całości; całości, która wywiera wpływ
na istnienie pojedynczego człowieka i temuż wpływowi podlega” (Kmiecikowski,
2011: 39). Według Baumana doniosłość i zwielokrotnienie rozważań nad tożsamością w kulturze końca XX wieku wywołane jest przekonaniem, „że tożsamość
stała się pryzmatem, przez który ogląda się, pojmuje i bada inne gorące aspekty
współczesnego życia” (Bauman, 2008: 71). Tożsamość w ujęciu Baumana generuje
podstawowy lęk kultury płynnej nowoczesności, a mianowicie wywołaną przez
procesy prywatyzacji i deregulacji grozę nieadekwatności rynkowego patchworka.
Bauman pisze o syndromie konsumpcyjnym, który jest „podejściem do praktycznie wszystkich elementów przestrzeni społecznej oraz inicjowanych i kształtowanych przez nią działań” (Bauman, 2007: 130).
Syndrom konsumpcyjny – według Baumana – to „zespół zróżnicowanych, ale
ściśle powiązanych z sobą postaw i strategii, nastawień poznawczych, sądów wartościujących, presupozycji, sformułowanych wprost i przyjętych milcząco założeń
na temat zasad rządzących światem” (Bauman, 2007: 81). Według Kmiecikowskiego podmiotowa tożsamość zredukowana do modus bycia konsumentem oraz, co
trzeba podkreślić, wyczerpująca i kolonizująca dyskurs tożsamościowy w rynkowy
fetyszyzm podmiotowy, powoduje, że człowieczeństwo „z jednej strony wtopione
jest w zewnętrzną niepewność (…), z drugiej natomiast strony owo człowieczeństwo zdaje się podlegać wpływowi tejże niepewności. Inaczej mówiąc – transcendentna wobec podmiotu niepewność zdaje się przenikać w głąb ludzkiej natury”
(Kmiecikowski, 2011 81). Jak pisze Bauman: „To, co uznaje się za materializację wewnętrznej prawdy podmiotu, jest w istocie idealizacją materialnych – uprzedmiotowionych – śladów konsumenckich decyzji” (Bauman, 2009: 21). W pracy Płynne
życie (2007) Bauman, charakteryzując tożsamość kultury płynnej nowoczesności,
zauważył, że jedynym określeniem człowieka jest homo eligens (człowiek wybie-
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rający), a tożsamość cechuje niespełnienie, nieostateczność i nieautentyczność.
W społeczeństwie konsumpcyjnym podmiotowość wyrażana poprzez transakcje
kupna i sprzedaży symboli do konstruowania tożsamości „w swej istocie jest «symulakrum» w rozumieniu Jeana Baudrillarda, podstawiającym «reprezentację» na
miejsce tego, co ponoć ma ona reprezentować, a co musi być z ostatecznej postaci
produktu wymazane” (Bauman, 2009: 21).
Kmiecikowski zaznacza, że niepewność stanowi stale obecną w refleksji Baumana kategorię, wykorzystywaną przez niego w momencie rozważań etycznych
i antropologicznych, może też opisać ontologiczny status świata czasów płynnej
nowoczesności. W analizach Baumana można znaleźć przekonanie o chaotycznej,
wieloznacznej i płynnej rzeczywistości. Zdaniem Kmiecikowskiego to rzeczywistość „pulsuje niestabilnością i zmiennością, a niepewność i zagubienie współczesnego człowieka stanowi tylko szczególną egzemplifikację bytowej wieloznaczności
i sprzeczności” (Kmiecikowski, 2011: 91).
Zdaniem Kmiecikowskiego z rozważań nad tożsamością w epoce płynnej nowoczesności wynika uznanie transcendentnej wobec człowieka niepewności oraz
zarazem dająca się wyłowić intuicja, że „świat zewnętrzny pulsuje zmiennością
i uniemożliwia człowiekowi poznawcze dotknięcie bytowej racjonalności” (Kmiecikowski, 2011: 83).
Tak podsumowuje Bauman swoje analizy na temat tożsamości:
Zamiast jednego, trzeba nastawić się w przypadku ponowoczesności na kilka wzorów- –
nie w tym jednak celu, by oddać rozmaitość sposobów obieranych odpowiednio od preferencji osobistych czy grupowych, ale po to, by ukazać niespójność wewnętrzną sposobu,
jaki jest w warunkach ponowoczesnych udziałem wszystkich ludzi i każdego z osobna.
Wielość typów sygnalizuje analityczną „nieczystość” bytu, jego niespójność, rozchwianie,
chroniczną wieloznaczność, niekonsekwencję. (Bauman, 1994: 21)

Zdaniem Baumana prowadzi to do stanu, w którym „mamy dziś do czynienia
ze zindywidualizowaną i sprywatyzowaną wersją nowoczesności, w której obowiązek kreowania wzorów oraz odpowiedzialność za porażkę spoczywają przede wszystkim na barkach poszczególnych jednostek” (Bauman, 2007: 14–15). Tak
podsumowuje dorobek Zygmunta Baumana Tomasz Kunz w tekście Zygmunt Bauman pochwała niepewności albo socjologia jako wyzwanie moralne: „Wieloznaczność i płynność współczesnego świata, w którym nie sposób znaleźć już oparcia
w trwałych i powtarzalnych wzorcach kulturowych, stabilnych i rozpoznawalnych
tożsamościach, niezmiennych kodeksach etycznych, wyraźnych podziałach i hierarchiach społecznych, wydaje jednostkę na pastwę niepewności, która staje się
odtąd nieodłączną towarzyszką jej życia” (Kunz, 2013).
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Narodziny kultury ekspertów
Poszukiwanie stabilnej tożsamości, jej „zakotwiczenie” w świecie gwałtownego
przyspieszenia globalnego, w świecie upadłych mitów i autorytetów, wywołane
nieadekwatnością tożsamości zbudowanej na kruchej ziemi „rynkowej rywalizacji
o oznaki statusu i symbole”, o różnicę, sprzyja wszelkim tendencjom do zagłuszania i redukcji ambiwalencji właśnie oraz jednocześnie stwarza zapotrzebowanie
na „ekspertyzę” jako stempel normalności i gwarancję społecznej akceptacji. Jak
zauważył Bauman: „Jest paradoksem (a może i nie jest nim wcale), że prywatyzacja ambiwalencji pobudza i podsyca rozrost ekspertyzy publicznej i gęstej sieci
publicznych specjalistów od rozwiązywania prywatnych problemów” (Bauman,
1994: 228). Poszukiwanie „ekspertyzy” stwarza zarazem okazję do tworzenia się
kultury ekspertów, autorytetów od granic normalności i dewiacji społecznej, zdrowia psychicznego czy nawet w kwestii dobrego smaku. „Ekspertyza” powinna być
traktowana nie wyłącznie jako usługa społeczna na rynku usług, ale również jako
„egzystencjalny reduktor” ambiwalencji i poczucia nieadekwatności tożsamości
podmiotowej wpisanych w sposób nieunikniony w życie człowieka epoki po upadku wszelkich metanarracji i rozpadzie sensu wspólnego (common sense). Zdaniem
Baumana
Z punktu widzenia użytkownika ekspertyza dostarcza społecznie uznanych sposobów
rozwiązania osobistych kłopotów, określiwszy je uprzednio, i z równym autorytetem, jako
problemy wymagające środków zaradczych. (…) Ekspertyza wkracza zatem w życie osobiste w stosunkowo wczesnym stadium, gdy niejasne i niezogniskowane niepokoje i obawy,
wynikające z niepewności i ambiwalencji doznań czy uczuć, artykułowane są w społecznym języku jako indywidualne problemy, wymagające zastosowania ponadjednostkowych
(„obiektywnych”) rozwiązań. (Bauman, 1994: 230)

W ten sposób rynkowa pedagogia ponowoczesności wchłania wszelkie takie
rozwiązania kwestii redukcji ambiwalencji tożsamości. Zapotrzebowanie na „ekspertyzę” oraz wszechogarniający globalny rynek stwarza wyspecjalizowanie się
pewnych grup czy jednostek w świadczeniu takich usług. Rolę taką w kulturze ponowoczesnej odgrywają również poradniki psychologiczne jako kolejny przykład
pedagogii instant. Każdy taki poradnik zawiera rozwiązania ważnych egzystencjalnie aspektów życia poszukujących dla siebie ratunku w świecie pozbawionym
przekonujących rozwiązań własnych. W kulturze instant wszystko jest dostępne,
od razu i w nieograniczonej ilości. Wszystko stało się towarem. Również problemy
tożsamości podmiotowej w kulturze ponowoczesnej są rozwiązywane we wspomnianej „grze rynkowej”.
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Kultura to – w ujęciu Baumana – „spółdzielnia spożywców”, charakteryzująca
się dużą zmiennością oferty rynkowej, z której każdy uczestnik życia społecznego
musi wybierać własny zestaw „znaczących symboli” jako budulca do tworzenia
tożsamości, a sytuacja nadprodukcji towarów i znaczeń pozbawia ten wybór trafności i adekwatności. To z kolei stwarza ogromne pole egzystencjalnej niepewności (ambiwalencji) wywołanej, jak powiada Bauman, „prywatyzacją egzystencji”,
czyli rozpadem wszelkich form więzi międzyludzkich. Kultura ponowoczesna to
zanik wszelkich trwałych układów odniesienia, trwałych fundamentów tożsamości podmiotowej, wywołanej głównie brakiem pewności w momencie autokreacji
i wytwarzania własnego wzoru czyli tworzenia tożsamości jako „rynkowego puzzla”. Jak pisze Małgorzata Lewartowska-Zychowicz:
Konsumowanie wymaga bowiem szczególnych kompetencji i wiedzy, której dostarczają
medialni eksperci, sponsorowane autorytety i statystyki. Ich rola pozornie polega na ograniczaniu niepewności związanej w wolnym wyborem, faktycznie jednak – na kontrolowaniu nawyków poznawczych i wiedzy ludzi, co oznacza faktycznie sprawowanie władzy nad
ich tożsamością. (Lewartowska-Zychowicz, 2010: 246)

Jak zauważa Bauman, podkreśla również warunkową tylko skuteczność wszelkich porad życiowych produkowanych przez doradców czy poradniki.
Zdaniem Lewartowskiej-Zychowicz, w wyniku zdominowania kultury przez
dyskursywną politykę kapitału zmiany dotykają też polityki tożsamości w łonie
kultury konsumpcyjnej, w wyniku czego „przyswajanie w toku rozwoju homogenicznej podstawy identyfikacji oraz ześrodkowanie procesu rozwoju tożsamości,
prowadzące do kształtowania się tożsamości utowarowionych i zuniformizowanych – w istocie funkcjonalnych wobec wolności konsumpcyjnej” (Lewartowska-Zychowicz, 2010: 247). Oznacza to też, że „procesy ekonomiczne nie tylko więc
wyznaczają sposób życia człowieka, ale również urabiają strukturę jego charakteru w taki sposób, aby podtrzymywała ona status quo” (Lewartowska-Zychowicz,
2010: 250).
W tej części chciałbym zebrać analizy Edyty Zierkiewicz na temat języka poradnikowego oraz retoryki poradnikowego dyskursu i używanych środków perswazji pojawiających się w poradniku. Ważne jest w tym przypadku założenie
„architektonika tekstu poradnikowego powinna przypominać proces udzielania
pomocy w poradnictwie bezpośrednim” (Zierkiewicz, 2004: 62). Ważne jest także
założenie, że „przekaz poradnikowy jest specyficzną formą oddziaływania językowego, w którym poszczególne elementy wzmacniają jego dydaktyczny i perswazyjny charakter. Wśród takich znaczących aspektów można wymienić: styl wypowiedzi, leksykalną potoczność, strategie osiągania porozumienia z czytelnikiem,
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jego dydaktyzm i dialogowość” (Zierkiewicz, 2004: 64). Analizy Edyty Zierkiewicz
z pracy Poradnik. Oferta wirtualnej pomocy? stanowią dla mnie podstawowe źródło wiedzy na temat używanych narzędzi perswazyjności języka dyskursu poradnikowego. Wśród polskich badaczy poradnikowego dyskursu pojawia się też praca
Małgorzaty Jacyno w genealogii kultury terapeutycznej.
Poradnikowy dyskurs cechuje:
• styl nieformalny, osobisty i żywy, bezpośredni, rzeczowy, jasny, konkretny, zrozumiały
dla przeciętnego czytelnika;
• potoczna leksyka (stymulowanie istnienia w nim bezpośredniej relacji nadawcy i odbiorcy);
• dydaktyzm (istotą jest oddziaływanie na czytelnika, jest niejako kwintesencją pośredniego wywierania wpływu, zdominowanego przez takie formy komunikacyjne: nakłanianie,
przekonywanie, argumentowanie);
• intencjonalne budowanie relacji bliskości między autorem i czytelnikiem (tzw. strategie
osiągania bliskości);
• orientacja na subiektywizm i na wartościowanie. (Zierkiewicz, 2004: 65–66)

W sposób wyczerpujący autorka wylicza typowe środki retoryczne używane
w poradnikowym dyskursie, jednak należy podkreślić, że „poradniki są zatem
szczególnym gatunkiem piśmiennictwa przesiąkniętego przekazem perswazyjnym” (Zierkiewicz, 2004: 147). Warto moim zdaniem jednak dokonać enumeracji
stosowanych środków, tak, aby zorientować się w stylu pracy wirtualnego doradcy
czy terapeuty wirtualnego. Autorka wymienia następujące środki stosowane w poradnikach:
• przykłady i anegdoty (w przykładach opisywane i przedstawiane są jakieś
charakterystyczne zdarzenia, konkretni ludzie, ich zachowania i specyficzne
sytuacje; celem jest zwrócenie uwagi czytelnika na zachowania uznane za
pożądane lub też przedstawienie antywzoru-postaci, której czyny są oceniane negatywnie i której postępowanie czytelnik nie powiniem imitować);
• metafora – odwołuje się do codziennych doświadczeń; pomaga ona doradcom mówić o rzeczach i problemach, na określenie których brakuje jeszcze
specjalistycznych pojęć i codziennego języka; tworzą one zwięzłe, treściwe
i łatwe do zapamiętania sformułowania, które umożliwiają obrazowe wyobrażenia czy wrażenie przedmiotu dyskusji);
• aforyzmy – podają treści w sposób bardzo ogólny, są więc raczej sentencjami, które czytelnik powinien sobie przyswoić i ciągle powtarzać; autorzy poradników wykorzystują je często jako motto zawierające mądrość i wiedzę;
autorzy przkładają i tłumaczą czytelnikom sensy takich aforyzmów i rozpisują zalecenia na język życia codziennego;
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• techniki wizualizacyjne – polegają na wyobrażeniu sobie określonych przedmiotów, sytuacji, własnych reakcji i zachowań (Zierkiewicz, 2004: 139–144).
Edyta Zierkiewicz w prezentowanej pracy podaje także klasyfikację form komunikacji autora-doradcy z czytelnikiem-radzącym się:
• kazanie – pojawia się rzadko i nie jest typową formą komunikowania we
współczesnym poradnictwie;
• perswazja – celem jest wywieranie wpływu na czytelnika-radzącego się;
odnosi się do wszystkich czynności komunikacyjnych nakierowanych na
drugiego człowieka, które mają umożliwić wytworzenie w nim wewnętrznego stanu zwanego przekonaniem; zawiera wartościowanie, bowiem polega
na przekonaniu interlokutora do siebie, do wyznawanego przez rozmówcę
stanowiska, postawy bądź wartości; możemy wyróżnić następujące formy
perswazji:
− przekonującą – zakłada, że odbiorca jest jednostką aktywną intelektualnie, a nadawca ma uczciwe intencje i zamiary,
− nakłaniająca – jawna czy ukryta, uczciwa, nieuczciwa; celem jest pozyskanie dla idei czy doktryny jak największej liczby zwolenników,
− pobudzająca – agitacja; chodzi o zjednanie odbiorcy dla jakiejś sprawy,
idei czy poglądu, przy czym istotne jest tu oddziaływanie doraźne, oparte
na autorytarnym i sugestywnym przekonaniu.
Poradniki – ta postać instant psychology – stanowią, jak pisałem na wstępie,
współczesny fenomen:
W książkach tych autorzy dążą do przekonania czytelnika, do nakłonienia go do zmiany dotychczasowego nastawienia, czy nawet hierarchii wartości, czasami pragną również,
aby odbiorca przyjął proponowane mu wzorce i cele jako własne, zachęcają do ich realizowania. Takie wywieranie wpływu na ludzi jest charakterystyczne dla rozmaitych działań
wspierających, pomocowych czy terapeutycznych. (Zierkiewicz, 2004: 147)

Co się stało z człowiekiem Zachodu końca XX wieku, że utracił wiarę w samodzielne zmaganie się ze swoimi problemami, zwłaszcza duchowymi (w tym też
psychologicznymi)? Co się stało w ostatnim półwieczu, że pojawili się różnej postaci specjaliści i autorytety od problemów psychologicznych? Postępuje proces
życia poprzez autorytety (zapośredniczenie własnej egzystencji o źródło duchowej
mądrości) i jednocześnie zanika model bezpośredniego kontaktu z sobą samym.
W to miejsce rośnie podłoże psychologii instant, wszelkiego rodzaju gotowych recept psychologicznych i poradników.
Jak zauważył Zygmunt Bauman, epoka ponowoczesna z typowym dla niej zaognieniem kwestii tożsamości, w dręczącym uczestników życia społecznego po-
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czuciu nieadekwatności tożsamości ukutej w rynkowej grze, jest erą koniunktury
na poradnictwo. Jak zauważył, epoka ponowoczesna ze zjawiskiem counselling
boom to era specjalistów od problemów tożsamościowych.

O pedagogii instant
W tej części artykułu zamierzam ukazać nieuchronny proces narastania kulturowych
praktyk pedagogii instant jako odpowiedzi na zmieniający się współcześnie kontekst
egzystencjalny człowieka późnej nowoczesności. Pedagogia instant rozumiana będzie jako odpowiedź na zaistniałą w kulturze Zachodu potrzebę samodzielnego konstruowania podmiotowych tożsamości. Społeczna użyteczność oraz nieuchronność
wpisana w pedagogię instant opiera się w przemianach w rozumieniu procesów autokonstrukcji projektów tożsamościowych w epoce ponowoczesnej.
Główną praktyką edukacyjną w kulturze ponowoczesnej są procesy tworzenia tożsamości. Jednocześnie zaproponowano całkowicie rewolucyjne spojrzenie
na sam proces tworzenia albo nabywania tożsamości. Wyjątkowe jest właśnie rozumienie procesu tworzenia tożsamości, całkowicie odmienne od wykładni modernistycznej. Ponowoczesna teoria edukacji zrywa z tym dominującym przez
ostatnie stulecia modelem refleksji edukacyjnej. Już nie wyłącznie „kształcenie
umysłu”, „ćwiczenie rozumu” definiuje praktyki edukacyjne, ale odwołanie się do
zjawisk tak zwanej kultury popularnej, w której dowartościowane są zmysły oraz
wykorzystanie jej jako głównego tożsamościowotwórczego potencjału definiuje
ponowoczesne praktyki edukacyjne. Analiza moja za punkt wyjścia bierze przekonanie, że wszelkie instytucje oraz praktyki społeczne związane z zagadnieniem
rozwoju i kształtowaniem tożsamości są w istocie pedagogiczne. Przekonanie to
ufundowane jest w polskiej myśli pedagogicznej od początku okresu transformacji
i sięga początków aplikacji w Polsce tradycji pedagogiki krytycznej. Przekonanie
to również opiera się na założeniu związku pomiędzy kulturowym usytuowaniem
badacza a procesami tworzenia tożsamości w krytycznym odczytywaniu dyskursów społecznych i krytycznej analizie dyskursu. Moim zamierzeniem było ujęcie
gęstego pola społecznego i instancji społecznych, instytucji kulturowych i społecznych pedagogii kształtujących tożsamości aktorów świata w społeczeństwie
ryzyka, w kulturze instant, w kulturze indywidualizmu i społeczeństwie samorealizującym, w kulturze terapeutycznej. A za Małgorzatą Lewartowską-Zychowicz
możemy przyjąć, że „wszystkie praktyki i instytucje społeczne, które współkształtują tożsamości, trzeba traktować jako immanentnie dyskursywne” (Lewartowska-Zychowicz, 2010: 20).
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Pedagogia instant
Zarówno opisywana przez Baumana krucha tożsamość, jako rezultat rynkowej gry
w nieustannej konsumpcji, jak też negatywne konsekwencje późnego kapitalizmu
w sferze tworzenia tożsamości w ścisły sposób stanowią podstawę tworzenia się
społeczeństwa terapeutycznego, by użyć określenia analityków kultury ponowoczesnej Jeana Baudrillarda (2006) i Małgorzaty Jacyno (2007). Proces tworzenia
tożsamości ponowoczesnej – jak przekonująco opisuje go Bauman (1994) w pracy
Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna – w sposób nieodłączny
zdominowały mechanizmy rynkowej pedagogii instant, a więc społeczna praktyka
zbudowana w kulturze sprywatyzowanej ambiwalencji posługiwania się pedagogią
gotowych recept na życie. Kultura ponowoczesna zgłasza szczególne zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju autorytety życiowe, a w to miejsce (wraz z zapotrzebowaniem społecznym) podążają kulturowe instytucje gwarantujące tego typu
usługi, podające sprawdzone rady i zaopatrzone w gwarancję i pewność przepisy na budowanie szczęśliwego życia, jak pisze Anthony Giddens, „urynkowieniu
może (…) ulec sam projekt tożsamości. Nie tylko styl życia, ale samorealizacja
może zostać opakowana i rozprowadzana zgodnie z zasadami rynku” (Giddens,
2006: 271). W kulturze ponowoczesnej potrzebę tę zaspokajają poradniki psychologiczne odpowiadające na różnorodne potrzeby masowej publiczności, kolorowe czasopisma pretendujące do roli wzorotwórczych oraz oczywiście telewizyjna
reklama jako dominującą praktyka społeczna pedagogii instant. Stąd bierze się
podział na autorytety (trenerzy, terapeuci itd.). Ci świeccy kapłani tkwią w przekonaniu, że znaleźli złotego Graala! Kultura ponowoczesna – czego dowodem jest
egzystencjalne zapotrzebowanie na usługi eksperckie – opanowana jest do cna
przez praktyki pedagogii instant. Dyskurs poradników czy poradnictwa psychologicznego to główna płaszczyzna przejawiania się kultury instant.
Pedagogia instant jest więc odpowiedzią kultury na zmiany kontekstu kulturowo-egzystencjalnego naszych czasów; ma też odpowiednio przygotowane
środowisko społecznej akceptacji i przyzwolenia dla swoich praktyk. Narastająca niepewność egzystencjalna uczestnika społecznej gry o tożsamość oraz konsumpcyjny charakter uczestnictwa w kulturowej wymianie to nieodłączne przyczyny wyłonienia się współczesnych praktyk edukacyjnych w postaci pedagogii
instant. Spełnia zatem ona istotną funkcję stabilizatora społecznego dla misternie
konstruowanych w rynkowej grze tożsamości podmiotowych. Nic nie wskazuje,
żeby tego typu praktyki edukacyjne straciły swą istotną spajająco-terapeutyczną
funkcję społeczną. Przecież wiadomo, że reklama spełnia podstawową funkcję informacyjno-perswazyjną w rynkowej grze o dobór elementów symbolicznych do
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konstrukcji kruchych tożsamości w naszych czasach. Podobnie wydaje się, że nie
słabnie zapotrzebowanie na poradniki psychologiczne i zawarte w nich porady-wskazówki dotyczące prywatnych aspektów tożsamości mieszkańców ponowoczesnego świata.
Warto, moim zdaniem, spojrzeć na kulturę ponowoczesną pod kątem zawartych w niej praktyk edukacyjnych. Fakt, że, będąc zanurzeni w reklamie, zbyt
pospiesznie przechodzimy do porządku nad fenomenem wpisanych w reklamę
praktyk edukacyjnych, nie wyklucza, że możemy ją traktować samą w sobie jako
permanentną pedagogię instant. W społeczeństwie konsumpcyjnym to właśnie
reklama jest najczęściej stosowaną, być może obok poradnika psychologicznego,
strategią i narzędziem konstruowania tożsamości, strategią, by być na czasie, by
być trendy i nie zaprzepaścić szansy na udział w zmieniającej się ofercie rynkowych dóbr i symboli wizualnych. Z nich bowiem tworzymy własną tożsamość jako
projekt zawsze niedopełniony.
W świecie, w którym najważniejsza walka o tożsamość przeniesiona została do
walki o symbole, wizualne oznaki statusu, prestiżu i sukcesu, najważniejszym instrumentem ładotwórczym w zalewie towarów i usług rynkowych perswazji staje
się reklama. W społeczeństwie konsumpcyjnym reklama staje się formą edukacji,
a gra idzie o możliwość dostępu do źródła głównego nośnika tożsamości konsumenta, o symbole (towary i o możliwość zaspokajania rozbuchanych do granic
potrzeb). Istotnym przeobrażeniem, dzięki któremu wpływ reklamy jest tak widoczny, jest niewątpliwie wpisana w mechanizm indywidualnej konsumpcji konieczność autokreacji – która notabene spełnienie znajduje dzięki konsumpcji.
Stąd też wypływa żądanie kultury instant, by odwlekać moment uwieńczenia poszukiwań spełnionej tożsamości. Dlatego też nazywana bywa kulturą moratorium.
Jak pisze Marek Krajewski:
Kultura społeczeństwa zmedializowanego musi być kulturą moratorium. Kultura moratorium jest kulturą zawieszenia i niepewności i w tym sensie jest negatywną kontynuacją kultury nowoczesnej. Jest to kultura samoświadoma siebie, swoich ograniczeń i konsekwencji,
a więc kultura, której udowodniono jej kulturowy charakter. Odkryciu braku ośrodka pewności towarzyszy zwątpienie w możliwość jego znalezienia i produkowanie, głównie przez
mass media, niezliczonej liczby jego chwilowych substytutów. Media, przejmując na siebie
rolę głównego producenta i dystrybutora kultury, nie tylko kształtują obowiązujące style życia, mody, systemy wartości i przedmioty wiary, ale muszą również, zgodnie ze swoją logiką,
jednocześnie je niszczyć i proponować nowe. Tym samym równocześnie skazują jednostki na
niepewność i wytwarzają silną potrzebę jej przezwyciężenia. (Krajewski, 1999: 79)

Jak podkreśla Marek Krajewski, nieodłączną cechą reklam jest zawarta w nich
instrukcja obsługi, w świecie przez nie stwarzanym. Jak pisze: „Przekaz reklamowy
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byłby więc instrukcją obsługi świata, który jest w nim tworzony. Najważniejszym
zaś aspektem każdej instrukcji jest wyposażenie jej użytkownika w zdolność kontrolowania tej sfery życia lub urządzenia, do którego instrukcja się odnosi” (Krajewski, 1999: 74–75).
W tym kontekście pojawia się także funkcja reklamy i jej przesłania. Anna
Kowal-Orczykowska tak precyzuje pojęcie przesłania jako zaangażowanej treści:
„(…) współczesny dyskurs przesłania stanowi nowy kontekst w postrzeganiu i definiowaniu nas samych w świecie. Jest drogą transmisji określonych idei, które chcą
pretendować do bycia obiektywnymi i niepodważalnymi” (Kowal-Orczykowska,
2006: 112). Jak zauważył Zbyszko Melosik: „Reklama zawsze stanowi swoisty przepis na to, jak kobiety powinny wyglądać i jak się na nie powinno patrzeć, jakie powinny mieć samopoczucie i jakiego oczekuje się od nich zachowania. Reklamy zawierają po prostu esencję aktualnie obowiązującej tożsamości kobiecej” (Melosik,
2010: 32). Tak więc powinniśmy zapomnieć o reklamie jako niewinnym przekazie,
gdyż ma ona przez swoją powszechność silny kulturowy autorytet w orzekaniu, co
w danym momencie obowiązuje. Przez swoją wszechobecność w mediach stała się
bowiem potężną siłą edukacyjną i praktyką kulturową, zastępując powoli instytucje
zwykle do tego predysponowane. Jest więc reklama w każdej postaci kolejną formą pedagogii instant, a jej obszar działania dotyka mechanizmów konstruowania
tożsamości w epoce instant. W warunkach późnowoczesnych, zauważa Giddens,
(…) narracja tożsamościowa w ramach refleksyjnego projektu jest z natury krucha. Rezygnacja z konkretnej tożsamości może dostarczać konkretnych korzyści psychicznych,
ale jest też z pewnością ciężarem. Jednostka jest zmuszona sama tworzyć i przebudowywać swoją tożsamość ze względu na zmienne doświadczenia życia codziennego i skłonność nowoczesnych instytucji do fragmentaryzacji tożsamości jednostki. (Giddens,
2006: 274)

W ten sposób rynkowa pedagogia ponowoczesności wchłania wszelkie takie
rozwiązania kwestii redukcji ambiwalencji tożsamości. Zapotrzebowanie na „ekspertyzę” oraz wszechogarniający globalny rynek stwarza wyspecjalizowanie się
pewnych grup czy jednostek w świadczeniu takich usług. Rolę taką w kulturze ponowoczesnej odgrywają również poradniki psychologiczne jako kolejny przykład
pedagogii instant. Każdy taki poradnik zawiera rozwiązania ważnych egzystencjalnie aspektów życia poszukujących dla siebie ratunku w świecie pozbawionym
przekonujących rozwiązań własnych. W kulturze instant wszystko jest dostępne,
od razu i w nieograniczonej ilości. Wszystko stało się towarem. Również problemy
tożsamości podmiotowej w kulturze ponowoczesnej są rozwiązywane we wspomnianej „grze rynkowej”.

118

Jarosław Marzec

Starałem się ukazać społeczne konteksty procesu konstruowania tożsamości
w epoce instant oraz wynikające z tego kulturowe następstwa w postaci wykrystalizowania pedagogii instant, będącej odpowiedzią na kulturowy fenomen braku
zakotwiczenia misternie budowanej tożsamości. Opisałem procesy mieszczące się
w generalnym trendzie epoki instant, w której procesy tworzenia tożsamości określają praktyki konsumpcyjne.
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Scientists practicing social sciences issues more and more
often undertake constructing and performing eclectic research projects. Nowadays, qualitative and quantitative
approaches are thought to be equivalent. Their results can
be characterized by complementarity, facilitation and/or
triangulation.
The article presents two research papers – quantitative
which is represented by a report titled ‘Social situation of
LGBTA people in Poland. Report 2015-2016’ written by
organizations supporting LGBTQIA environments – and
quantitative master thesis titled ‘The quality of life of homosexual women – cases study’. These projects arose in
similar time, but they were developed and conducted independently. Compared results are connected to issues of
functioning of homosexual women in a range of identical
or approximate categories of both researches.
The main aim of the article is to show the validity of
quantitative and qualitative currents connection on the
example of presented papers – despite of distinctiveness
of these two conceptions their results illustrate each other
in many questions. The quantitative publication pictures
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the scale of the phenomenon while the qualitative one
gives the context of gathered data. In presented text it is
shown not only how the results complement one another,
but also how they mutually verify and give a possibility to
widen the cafeteria of dependent variables or categories of
thematic-notion frame.
The secondary aim of the paper is to outline the problematic aspects of functioning of homosexual women in environments and social groups to which they belong. The article is rich in references that discusses in details mentioned
issues; these are: an attitude toward public institutions and
politics in Poland, conditions of sexual orientation openness, professional, family and social relations, same-sex
relationships and a violence motivated by prejudices.
The awareness of benefits from using the eclectic approach in examining social phenomena can arise the cognitive value of research projects and as an effect increase
effectiveness of actions in favour of nonheteronormative
individuals.

Wprowadzenie
Istota postawionych problemów badawczych generuje refleksję nad charakterem
projektu badań, który poprzez zastosowane metody pozwoli wyczerpująco odpowiedzieć na zawarte w nim pytania (Flick, 2012: 30–32). Nurty jakościowy i ilościowy, traktowane niegdyś jako opozycyjne, uważane są współcześnie za mogące
się uzupełniać. Dlatego też bardzo częstą praktyką staje się dwuwymiarowe spojrzenie na problem badawczy – zarówno z perspektywy skali danego zjawiska, jak
i z płaszczyzny pojedynczych historii, które się w nim realizują.
W literaturze przedmiotu istnieją sugestie odnoszące się do łączenia podejścia
jakościowego i ilościowego. Martyn Hammersley (2013: 11–12) wskazuje na trzy
sposoby tego działania, zaznaczając, że może być ich więcej. Wymienione przez
niego są następujące:
• triangulacja: wyniki badań obu paradygmatów służą do sprawdzenia siebie
nawzajem;
• facylitacja: badania przeprowadzone w jednym z nurtów dostarczają hipotez
i inspiracji, które mogą być wykorzystane w drugim podejściu badawczym;
• komplementarność: nurt jakościowy i ilościowy wzajemnie się uzupełniają,
dają szerszy opis badanego zagadnienia.
Teoretycznego rozpatrzenia wymaga również kwestia reprezentatywności wyników badań jakościowych. Uogólnianie danych tego typu obliguje do rezygnacji
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z kontekstu, w którym ulokowany jest przebadany przypadek i zastanowienia się,
w jakich innych kontekstach wysnuta teoria zachowuje warunek trafności (Flick,
2011: 194–195). Generalizacja ta nie będzie natury statystycznej, ale przyjmie semantyczny i logiczny charakter (cyt. za: Staś-Romanowska, 2010: 104). Co więcej,
określeniu reprezentatywności wyników badań jakościowych sprzyja powiązanie
ich z wynikami badań ilościowych (Silverman, 2012: 269–276).
Niniejszy artykuł stanowi prezentację dwóch prac naukowych, osadzonych
w różnych metodologiach, ale posiadających zbliżone cele i pytania o stan interesujących zjawisk. Odnosząc się do przedstawionych powyżej sposobów łączenia perspektyw badawczych, należy zaznaczyć, że prace te są w swoisty sposób
komplementarne (choć powstały niezależnie od siebie) oraz w ich ramach można
zastosować triangulację.
Jednym z dwóch celów, które prezentowany tekst ma zrealizować, jest próba egzemplifikacji dopełniania się podejścia jakościowego i ilościowego. Pierwsze z nich – jakościowe – stanowią przeprowadzone przeze mnie badania na potrzeby pracy magisterskiej o tytule Jakość życia homoseksualnych kobiet – studium
przypadków1, drugie – ilościowe – reprezentuje publikacja zatytułowana Sytuacja
społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015–2016, napisana z inicjatywy
trzech organizacji związanych ze środowiskami LGBTQIA, a więc Kampanii Przeciw Homofobii2, Lambdy Warszawa3 oraz Trans-Fuzji4.
Kolejnym, drugorzędnym, celem artykułu jest ponowne nakreślenie charakteru jednostkowego i społecznego funkcjonowania homoseksualnych kobiet oparte
na wnioskach płynących zarówno z przywołanej publikacji, jak i z badań, które
przeprowadziłam.
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Tomasza Bajkowskiego.
Organizacja pozarządowa założona w 2001 roku, zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy
i dyskryminacji wobec osób nieheteronormatywnych. Realizując misję organizacji, jej działacze angażują się w rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, edukację i tworzenie ruchu sojuszniczego.
Źródło: https://kph.org.pl.
3
Stowarzyszenie powstałe w 1997 roku w Warszawie. Celem osób zaangażowanych w jego działalność jest pomoc jednostkom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do budowania pozytywnej
tożsamości LGBTQ oraz pomoc ekspercka potrzebującym stanowią misję stowarzyszenia. Źródło:
http://lambdawarszawa.org.
4
Organizacja pozarządowa założona w 2008 roku działająca na rzecz praw osób transpłciowych. Misja organizacji oscyluje wokół czterech aspektów: rzecznictwa (analiza stanu prawnego
w zakresie praktyk i regulacji odnoszących się do jednostek transpłciowych), wsparcia (grupy wsparcia, wsparcie psychologiczne, spotkania towarzyskie), edukacji (warsztaty z zakresu transpłciowości), działalności kulturalnej (organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych przyjaznych osobom
transpłciowym). Źródło: http://fundacja.transfuzja.org.
1
2
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Oba postawione dążenia zostaną zrealizowane symultanicznie, gdyż praca
w mniejszym stopniu ma charakter poznawczy – wyniki obu badań w większości
zostały szczegółowo przedstawione w osobnych publikacjach (Świder, Winiewski,
2017; Dziarnowska, 2016a; Dziarnowska, 2016b; Piksa5, 2016) – jej głównym zadaniem jest zobrazowanie możliwości współistnienia i zazębiania się jakościowego
i ilościowego podejścia badawczego.

Założenia metodologiczne i zmienne niezależne
analizowanych badań
Badania na potrzeby publikacji organizacji LGBTQIA były prowadzone od listopada 2016 roku do lutego 2017 roku (Świder, Winiewski, 2017: 14). Respondentów
(z założenia osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe, aseksualne) pytano
o ich doświadczenia i sytuację na przestrzeni lat 2015 i 2016. Dane zostały zgromadzone za pomocą kwestionariusza dystrybuowanego w Internecie na portalach
związanych z problematyką tychże środowisk; następnie poddano je opracowaniu
statystycznemu (Świder, Winiewski, 2017: 13–14). Pytania zawarte w kwestionariuszu pokrywały taki oto zakres tematyczny (Świder, Winiewski, 2017: 14): zdrowie, praca, edukacja, życie rodzinne, przemoc i dyskryminacja, dobrostan psychiczny, przekonania społeczno-polityczne oraz podejście do związków.
Dobór próby przy badaniu grup społecznie wrażliwych, narażonych na stygmatyzację, stanowi zazwyczaj problematyczną kwestię. Jak zaznaczają autorzy pracy, tak było także w trakcie ich działań, gdyż trudno mówić o próbie zapewniającej
reprezentatywność wyników badań, podczas gdy brak danych o liczbie osób nieheteronormatywnych w Polsce (Świder, Winiewski, 2017: 14–18). Co więcej, ze
względu na sposób i „miejsca” rozpowszechniania kwestionariusza (tematyczne
portale internetowe), osoby biorące udział w badaniu to w większości ludzie młodzi i w pewnym stopniu zaangażowani w życie społeczne swojej grupy mniejszościowej – stąd kolejna wątpliwość o słuszności uogólnienia wyników badań do całej
społeczności LGBTQIA. Niemniej jednak, jak podkreślają autorzy raportu, pomimo powyższych ograniczeń publikacja stanowi jedną z największych i najbardziej
usystematyzowanych analiz sytuacji społecznej jednostek nieheteroseksualnych.
Badaniu podległo 9660 osób, z których 17,2% stanowiły lesbijki; średnia wieku
respondentów wynosiła 25,28, a mediana 23 lata (Świder, Winiewski, 2017: 17).
Perspektywa jakościowa, do której będę odnosić dane raportu, została obrana
w badaniu przeprowadzonym na przełomie 2014 i 2015 roku (Piksa, 2015). Moimi
5

Nazwisko panieńskie autorki artykułu.
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rozmówczyniami było osiem homoseksualnych kobiet w wieku od 19 do 40 lat – te
skrajne wartości reprezentowały dwie z nich, pozostałe (sześć) to kobiety mające
21–24 lata. Celowy dobór próby (Kubinowski, 2010: 278–282) był wspierany strategią kuli śnieżnej – kolejne rozmówczynie były wskazywane przez poprzednie aż
do teoretycznego wysycenia się badanych kategorii (Flick, 2012: 61).
Metodą badawczą, którą się posłużyłam, było instrumentalne studium indywidualnych przypadków w odmianie zbiorowej (cyt. za: Kubinowski, 2010: 172),
zastosowaną techniką był wywiad swobodny ukierunkowany (Konecki, 2000:
169–170), a głównym narzędziem dyspozycje do wywiadu wyróżnione na podstawie uprzednio stworzonej ramy tematyczno-pojęciowej6. Ogólne kategorie podlegające badaniu były następujące (Piksa, 2015): zdrowie fizyczne, życie społeczne,
kondycja psychiczna, relacje interpersonalne, aspekty środowiskowe, status materialny (w ramach przytoczonych aspektów istniało także wiele subkategorii).
Zgromadzone dane zostały zakodowane rzeczowo (Kubinowski, 2010: 235),
a następnie poddane analizie za pomocą dwóch metod – analizy treści i metody
ciągłego porównywania (Kubinowski, 2010: 246–250).
Zestawiając oba przytoczone badania, można wskazać w nich stosunkowo
dużo podobnych cech, choć ich koncepcje powstawały niezależnie od siebie i bez
świadomości badaczy o istnieniu tej drugiej. Na przestrzeni niniejszego artykułu
będę odwoływać się jedynie do sytuacji homoseksualnych kobiet, bo to one w analizowanych pracach stanowią wspólne ogniwo próby badawczej.
Pomimo wysokiego podobieństwa zmiennych niezależnych ujętych w obu badaniach nie wszystkie z nich mogą być porównane, gdyż w przypadku niektórych
kategorii autorzy raportu nie dokonali wyodrębnienia danych odnoszących się
konkretnie do nieheteronormatywnych kobiet.
Respondentki raportu oraz moje rozmówczynie w znakomitej większości mają
zbliżoną liczbę lat – średnia wieku tych pierwszych to 24,03 (Świder, Winiewski,
2017: 18); posługując się tym działaniem statystycznym w odniesieniu do moich
badanych, można wyliczyć, że ich średnia wieku to 24,87 (Piksa, 2015: 100–105).
Kategoria ta jest pierwszą, dzięki której można przypuszczać, że uczestniczki obu
badań tworzą tożsamą grupę. Podobny wiek oraz sam fakt, że zgodziły się na wypełnienie kwestionariusza/wzięcie udziału w wywiadzie, które to aktywności odnosiły się do bardzo wrażliwej i często intymnej tematyki, świadczy o nich jako
o jednostkach o specyficznych wartościach, przekonaniach i poglądzie na kwestię
istnienia i realizowania się w społeczności nieheteronormatywnej.
Poprosiłam badane również o dokończenie serii zdań oraz zaproponowałam wypełnienia swoistej analizy SWOT, pytając o mocne i słabe strony (w odniesieniu do teraźniejszości), szanse i zagrożenia (w odniesieniu do przyszłości) dla jakości ich życia w związku z byciem homoseksualną kobietą.
6
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Kolejną zmienną niezależną powalającą na dokonanie porównania jest wykształcenie badanych kobiet. Respondentki raportu ukończyły średnio 14,16 lat
nauki (Świder, Winiewski, 2017: 21), wartość ta dla moich rozmówczyń wynosi 15
lat (Piksa, 2015: 100–105). Przywołane liczby sugerują, że większość uczestniczek
obu badań podjęła naukę na uczelniach wyższych, istnieje więc spora szansa, że
miały one podobne doświadczenia społeczne i intelektualne w zakresie edukacji.
Warto zwrócić również uwagę na czas przeprowadzenia obu badań. Wspólnym jest dla nich rok 2015. Choć prace na potrzeby mojego projektu rozpoczęły
się nieco wcześniej, a działania związane z raportem organizacji LGBTQIA skończyły później, obydwa badania zostały zrealizowane w podobnych warunkach
społeczno-polityczno-kulturowych. Mimo zmiany władzy w Polsce w 2015 roku
żadne rozwiązania formalne dla osób/związków nieheteroseksualnych nie zostały
wprowadzone, tak więc należy przypuszczać, że różnica w czasie prowadzenia badań pozostaje nieistotna dla ich wyników.
Zmienne niezależne, które nie mogą być poddane porównaniu, to: dochody,
subiektywna sytuacja materialna oraz miejsce zamieszkania i migracje (Świder,
Winiewski, 2017: 22–29). Kwestie te także ujawniły się w toku moich badań, ale
brak rozróżnienia danych w raporcie na odpowiedzi grupy homoseksualnych kobiet oraz fakt, że nie wszystkie moje rozmówczynie konkretnie odnosiły się do
niektórych aspektów (np. wysokości dochodów), uniemożliwia trafne odniesienie
wyników badań (Piksa, 2015: 100–105, 186–190).

Kategorie wspólne
Niniejsza część artykułu prezentuje podobne lub tożsame kategorie obu analizowanych projektów badań. Wskazuję tylko te, które pojawiły się także w trakcie
moich badań, a więc mogą służyć porównaniu. Ważne jest także to, czy autorzy
raportu dokonali prezentacji wyników odnoszących się do lesbijek. Punktem wyjścia są wyniki zaprezentowane w publikacji ilościowej, a więc porównaniu podlegają kolejne zmienne zależne raportu z zagadnieniami ramy tematyczno-pojęciowej stworzonej na potrzeby mojej pracy magisterskiej.
I. Instytucje publiczne
Publikacja organizacji LGBTQIA rozpoczyna właściwą analizę i interpretację
wyników badań od rozdziału zatytułowanego „Zaufanie do instytucji i udział
w wyborach parlamentarnych”. Respondenci zostali zapytani o stosunek do rządu, parlamentu, policji, sądów, organizacji LGBTQIA (Świder, Winiewski, 2017:
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31), oraz o to, czy jesienią 2015 roku wzięli udział w wyborach do parlamentu
(Świder, Winiewski, 2017: 38). Autorzy badania wykazali, że poddane mu jednostki nieheteronormatywne przeważnie wykazują się nieufnością w stosunku
do rządu i parlamentu, wobec policji i sądów w podobnym stopniu są zarówno
ufne, jak i nieufne, a organizacje LGBTQIA w większości darzą zaufaniem (Świder, Winiewski, 2017: 32).
Dane odnoszące się do homoseksualnych kobiet zostały wyodrębnione w zakresie ufności wobec rządu i parlamentu oraz organizacji działających na rzecz
ich szeroko rozumianych praw. Wśród wszystkich respondentów to właśnie
przeważająca liczba lesbijek wskazała dwie pierwsze wymienione instytucje jako
niegodne zaufania (Świder, Winiewski, 2017: 32–34). One też w najwyższym
stopniu określiły, że darzą ufnością organizacje LGBTQIA (Świder, Winiewski,
2017: 37).
Autorzy badania nie dokonali rozróżnienia odpowiedzi interesującej grupy
w odniesieniu do pozostałych wspomnianych instytucji i do wyborów, gdyż dane
reprezentujące homoseksualne kobiety nie stanowiły skrajnych wartości.
Rama tematyczno-pojęciowa przytaczanego projektu jakościowego uwzględniała kategorię określoną jako „sytuacja polityczna Polski” – w odpowiedziach
moich rozmówczyń7 ujawniła się ona głównie pod postacią komentarza na temat
ówczesnego rządu i parlamentu. Sądzę, że uzyskane dane można odnieść do powyżej przedstawionego rozdziału raportu, gdyż zadowolenie z wydarzeń rozgrywających się na scenie politycznej Polski lub jego brak jest powiązane z zaufaniem do
instytucji za nie odpowiedzialnych.
Homoseksualne kobiety są rozczarowane prowadzoną polityką; jedna z nich
twierdzi też, że panujący w Polsce ustrój jest niekorzystny i poprawę sytuacji
w kraju powinno się zacząć właśnie od jego zmiany (Piksa, 2015: 190–196).
Wypowiedź odnosząca się do organizacji LGBTQIA pojawiła się w narracji
dwóch rozmówczyń, choć kwestia ta nie została ujęta w koncepcji badań. Kobiety
te zadeklarowały współpracę z Lambdą Warszawa, tak więc można przypuszczać,
że darzą tę instytucję zaufaniem (Piksa, 2015: 153).
Dane zawarte w raporcie oraz zgromadzone w trakcie moich badań można
określić jako zbieżne. Pomimo że badanym nie zadałam identycznych pytań, narracja, którą niektóre z nich podjęły, sugeruje, że mają ograniczone zaufanie do
państwowych instytucji, a ufnością wykazują się wobec organizacji działających
na rzecz osób nieheteronormatywnych. To, że tylko trzy rozmówczynie podjęły się
7
Trzy z nich wypowiedziały się na zadany temat, pozostałe unikały odpowiedzi lub stwierdziły,
że scena polityczna ich nie interesuje, więc nie mają zdania.
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komentarza w tej kwestii, wynika z otwartej formy wywiadu, w której nie narzucałam konieczności odpowiedzi na konkretne pytania; sądzę, że gdyby zaproponować każdej z nich formę kwestionariusza, ich odpowiedzi byłyby tożsame z tymi,
których udzieliły respondentki raportu.
II. Jawność orientacji seksualnej
„Wyoutowanie i gorsze traktowanie” to kolejny rozdział publikacji, do której odniosę dane jakościowe. Poruszona została w nim problematyka jawności
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej w różnych środowiskach funkcjonowania respondentów. Wyniki ukazujące sytuację homoseksualnych kobiet są
następujące8:
a) świadomość orientacji seksualnej badanych kobiet ma: 97% przyjaciół,
82,9% współpracowników/znajomych ze szkoły, 75,5% rodziny, 29,7% sąsiadów (Świder, Winiewski, 2017: 41);
b) orientacja seksualna respondentek jest jawna dla: 67,8% matek, 51,2% ojców, 64,7% sióstr, 57,8% braci (Świder, Winiewski, 2017: 44);
c) pełną akceptację homoseksualności wykazuje: 37,5% matek, 28,1% ojców,
23,1% sióstr, 21,8% braci (Świder, Winiewski, 2017: 47);
d) od stycznia 2015 r. do momentu wzięcia udziału w badaniu 71% badanych
kobiet ukrywało swoją orientacją seksualną w miejscu pracy, 73,2% na
uczelni, a 50% z nich nie ujawniało jej przed sąsiadami, wynajmującymi
lub najemcami (Świder, Winiewski, 2017: 51);
e) w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielem Kościoła/związku wyznaniowego 63,8% lesbijek doświadczyło nierównego traktowania (Świder,
Winiewski, 2017: 52).
Zgromadzone przeze mnie dane jakościowe, dające możliwość porównania
do powyżej przedstawionych wyników, zawierają się w ramach trzech kategorii
tematyczno-pojęciowych: relacji interpersonalnych (jawność orientacji seksualnej
i jej akceptacja), kontaktów społecznych (funkcjonowanie jako osoba homoseksualna na uczelni, w pracy, w sąsiedztwie) i kondycji psychicznej (kwestie religijności
i kontaktu z duchownymi).
Zamiast ustosunkowywania się kolejno do każdego z wyżej przedstawionych
punktów, połączę posiadane dane w tematyczne grupy. Najpierw dokonam symulW raporcie organizacji LGBTQIA są zawarte również dane odnoszące się do: klientów w pracy, bezpośrednich przełożonych, personelu medycznego, urzędów i miejsc publicznych, straty osób
bliskich. Co więcej, autorzy badania wyróżnili w niektórych kwestiach szczegółowe procentowe
udziały pewnych aspektów w odpowiedziach respondentów; ich także nie prezentuję ze względu na
brak odzwierciedlenia w danych jakościowych, które posiadam.
8
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tanicznej analizy kwestii związanych z coming outem i akceptacją w zakresie rodziny. Odnosząc się do tej zbiorowości, należy podkreślić istotność doboru próby
dla interpretacji wyników. Przełożenie danych jakościowych, zebranych w obrębie
tylko ośmiu przypadków, na ich procentowe odpowiedniki pozbawia je kontekstu
(rzeczywistego składu rodziny), który jest niezbędny do zrozumienia zachodzących relacji. Kontekst ten postaram się skrótowo nakreślić, aby jak najwierniej oddać możliwość ich odzwierciedlenia w wynikach badania ilościowego.
Około 70% członków rodzin moich rozmówczyń wie o tym, że nie są heteronormatywne (Piksa, 2015: 141–152). Każda z rozmówczyń miała matkę, a pięć
z nich ujawniło się przed nimi jako lesbijki (ok. 63%) – dwie spośród pięciu matek
zaakceptowały bezwarunkowo orientację seksualną swoich córek (ok. 40%). Ojcowie byli obecni w połowie rodzin, 75% z nich wiedziało o nieheteronormatywności badanych kobiet, lecz żaden jej nie zaakceptował. Cztery rozmówczynie miały
siostry, które to w 100% doświadczyły coming outu – jedna z nich nie aprobuje
tego faktu (75% jest pogodzona z orientacją seksualną siostry). Trzy badane kobiety zadeklarowały posiadanie brata, z których tylko jeden wie o homoseksualności
(ok. 33%) i w pełni ją akceptuje (100%).
Porównując dane badania ilościowego z powyższymi pochodzącymi z materiału jakościowego, można zauważyć pojedyncze podobieństwa – procent liczby
członków rodziny wiedzących o orientacji seksualnej badanych kobiet oraz informacje odnoszące się do ich matek. Należy jednak zaznaczyć, że skład rodzinny to
zmienna niezależna, tak więc, jak już wyżej wspominałam, niezbędny jest kontekst,
który pozwoli zrozumieć złożoność relacji występujących w rodzinie. Zamiast
dalszych porównań, pozwolę sobie podać niniejsze rozważania jako przykład potrzeby komplementarnego stosowania dwóch analizowanych nurtów prowadzenia
badań naukowych, by w pełni zrozumieć interesujące zjawisko.
Odnosząc się do kolejnych kwestii, należy zauważyć, że moje rozmówczynie
deklarują wysoki stopień jawności swojej orientacji seksualnej wśród grona towarzyskiego (Piksa, 2015: 158–162). Tylko jedna z nich nie ujawniła jej przed wszystkimi znajomymi, gdyż, pochodząc z konserwatywnego środowiska, boi się reakcji
pojedynczych osób (Piksa, 2015: 160).
Coming outu wobec najbliższych współpracowników/współuczniów dokonała znacząca większość badanych kobiet; do ujawnienia homoseksualności nie
dochodziło, gdy ich relacje z innymi nie były wystarczająco zażyłe, aby prowadzić
rozmowy, w których można by zaznaczyć swoją orientację seksualną (Piksa, 2015:
158–162). Pięciu moim rozmówczyniom (ok. 65%) zdarzyło się celowo ukrywać
homoseksualność w miejscu zatrudnienia/nauki; swoje działanie motywowały zazwyczaj wiedzą o homofobicznych przekonaniach innych pracowników/uczniów
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lub współpracą ze starszym od nich pokoleniem, które w ich opinii, mogłoby nie
zrozumieć kwestii nieheteronormatywności.
Kategoria relacji z sąsiedztwem została zdawkowo rozwinięta przez badane kobiety – cztery z nich zadeklarowały, że nie utrzymują z sąsiadami żadnego kontaktu i sądzą, że ich homoseksualność nie jest dla nich jawna (Piksa, 2015: 158–162).
Dwie natomiast nawiązują sąsiedzkie relacje z pojedynczymi osobami i otwarcie
mówią w nich o swojej orientacji seksualnej. Nie posiadam danych odnoszących
się do jawności/ukrywania bycia lesbijką przed najemcami/wynajmującymi.
Ostatnią kwestią wymagającą odniesienia w zakresie analizowanego rozdziału
raportu jest nawiązanie kontaktu z duchownymi i przebieg tej relacji, mając na
uwadze homoseksualność badanych. Żadna z kobiet nie zadeklarowała osobistej
rozmowy o orientacji seksualnej z przedstawicielem Kościoła9. Siedem z nich jednak wypowiada się na temat akceptacji nieheteronormatywności przez duchownych, a raczej jej braku, co dla moich rozmówczyń jest niezgodne z głoszoną ideą
miłosierdzia (Piksa, 2015: 135–140). Swoje przekonanie o negatywnym stosunku
tego środowiska do osób LGBT czerpią z kazań w kościele, narracji medialnej i historii swoich nieheteronormatywnych znajomych.
Porównując dane raportu i badania jakościowego odnoszące się do kwestii
grona towarzyskiego, współpracowników/współuczniów, sąsiedztwa i kontaktu
z duchownymi, można zauważyć pewną zbieżność wyników. Respondentki raportu, jak i moje rozmówczynie dokonały coming outu przed niemal wszystkimi
swoimi znajomymi. W części metodologicznej wspominałam, że średnia wieku
obu grup badanych kobiet to około 24–25 lat, można przypuszczać, że ich grono
towarzyskie jest w podobnym wieku. Zdaje się, że szeroko rozumiana młodość,
funkcjonowanie w Internecie i aktywna przynależność do tak zwanej globalnej
wioski może generować większą otwartość, także w zakresie akceptacji nieheteronormatywności – to niemal stuprocentowe ujawnienie homoseksualności nie
wydaje się zaskakujące w obliczu powyższych uwarunkowań.
Dokonanie coming outu wśród współpracowników/współuczniów i konieczność ukrywania orientacji seksualnej także uzyskały w obu badaniach podobne
wyniki. Pomimo tego faktu sądzę, że zbieżność ta może być w takim samym stopniu prawdziwa, jak i nieprawdziwa. To kolejny przykład wyników, przy których
brak kontekstu jest szczególnie niekorzystny10. Jak zaznaczałam powyżej, moty9
Pomijam przedstawicieli związków wyznaniowych, gdyż każda z badanych kobiet została
ochrzczona i wychowywana w wyznaniu rzymskokatolickim.
10
Porównując ten przypadek do wyżej przedstawionych wyników odnoszących się do grona
towarzyskiego, należy zaznaczyć, że ono nie jest „narzucone” badanym w przeciwieństwie do współpracowników i współuczniów. Można przypuszczać, że osoby LGBT będą poszukiwać znajomych

Problematyka sytuacji społecznej homoseksualnych kobiet

131

wacje moich rozmówczyń do nieujawnienia lub ukrywania swojej orientacji seksualnej były bardzo różne – nie w każdym przypadku było to powodowane obawą
przed homofobią. Wyniki badania ilościowego nie ukazują przyczyn stosowania
tych strategii, więc w tej kwestii nie w pełni realizują postawiony cel pogłębionej
socjologicznej i psychologicznej analizy warunków życia osób LGBTQIA w Polsce
(Świder, Winiewski, 2017: 15).
Jawność orientacji seksualnej i jej akceptacja w zakresie sąsiedzkich relacji to
również bardzo złożona kategoria. Dwie moje rozmówczynie zadeklarowały coming out przed pojedynczymi sąsiadami, ale zrobiły to dlatego, że utrzymują głębsze kontakty z tymi osobami. Homoseksualność i heteroseksualność (choć z góry
zakładana) nie są kwestiami, które dyskutuje się z przypadkowo i sporadycznie
widywanymi ludźmi, tym bardziej, biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania
społeczno-kulturowe, gdzie instytucja sąsiedztwa przestaje mieć dla jednostki tak
duże znaczenie, jak miała kiedyś (Pięta, 2014: 233). Wyniki badania ilościowego
nie rozpatrują kwestii zażyłości badanych kobiet z sąsiadami, dlatego też nie obrazują przyczyn braku jawności orientacji seksualnej.
Ostatnią kategorią wymagającą porównania jest relacja z przedstawicielami
Kościoła/związków wyznaniowych. Raport traktuje o bezpośrednim negatywnym
kontakcie z duchownymi, którego doświadczyło 63,8% lesbijek. Moje rozmówczynie zaznaczyły, że osobiście nie zostały źle potraktowane, a ich przekonania
wynikają z narracji w mediach, kazań w kościele i historii ich homoseksualnych
znajomych. Pomimo tej różnicy wyniki można uznać za bardzo podobne – częste
nieprzychylne wypowiedzi duchownych odnoszące się do nieheteronormatywności są faktem11, choć sam papież Franciszek w 2013 roku powiedział: „Jeśli ktoś
jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go
osądzać?”. Mimo że głowa Kościoła rzymskokatolickiego przyjęła mniej konserwatywne stanowisko, wiele jego przedstawicieli nie chce go przyjąć (Dziarnowska,
2016a: 122–126). Warto w tym miejsce zaznaczyć działalność organizacji „Wiara
i Tęcza”, która jednoczy osoby nieheteronormatywne i przychylnych im księży, aby
mogły realizować one swoje potrzeby duchowe w przyjaznym środowisku – moje
rozmówczynie wskazywały te zrzeszenie jako nadzieję dla Kościoła w Polsce.

należących do tego samego środowiska, albo takich którzy będą je akceptować – takie założenie
nakreśla kontekst interpretacji wyników. Relacje w pracy i w szkole/na uczelni są warunkowane są
regulowane bardziej złożonymi czynnikami.
11
Za przykład mogą posłużyć teksty publikowane na łamach czasopisma „Miłujcie się!”, które
opisują homoseksualność w bezkompromisowy i wysoce negatywny sposób. Jest ona często określana jako wynaturzenie, źródło cierpienia, a nawet stawiana na równi z zoofilią.

132

Marta Dziarnowska

III. Ocena dotychczasowego życia, poczucie osamotnienia i sposoby radzenia
sobie ze stresem
Wymienione w śródtytule kategorie zostały zawarte w kolejnym rozdziale raportu12. Odnosząc się do pierwszej z nich, należy wskazać, że homoseksualne kobiety,
dokonując oceny swojego dotychczasowe życia, w 68% opisały je w pozytywnym
wymiarze, 15,5% z nich wypowiedziało się neutralnie, a 16,4% negatywnie (Świder, Winiewski, 2017: 58).
Ponad połowa respondentek (53,1%) deklaruje, że dotyka je poczucie osamotnienia (Świder, Winiewski, 2017: 59).
Badacze wyróżnili szereg sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
które stosują homoseksualne kobiety, a są to (Świder, Winiewski, 2017: 64): zajęcie
się rzeczami odwracającymi uwagę od problemu (34,8%), zwrócenie się o radę
i pomoc do innych ludzi (32,5%), mobilizacja i przystąpienie do działania (29,9%),
pocieszanie się, że mogło być gorzej lub że inni mają gorzej (17,2%), poddanie
się i rezygnacja z działania (13%), sięgnięcie po alkohol (10,4%), zażycie środków
uspokajających (5,4%), modlitwa o pomoc do Boga (4,9%).
Ogólna ocena dotychczasowego życia została opisana przez moje rozmówczynie na wstępie każdego wywiadu. Rozpoczynając badanie, każdorazowo zadałam pytanie: „Jak oceniasz jakość swojego życia?”. Materiał empiryczny uzyskany
w odpowiedzi na to pytanie, a także całość narracji poszczególnych kobiet, dały
obraz ich zadowolenia z życia. Połowa kobiet wypowiedziała się pozytywnie na
ten temat, trzy z badanych raczej neutralnie, jedna raczej negatywnie. Wyniki obu
badań są podobne w zakresie respondentek i rozmówczyń zadowolonych ze swojego funkcjonowania – badane przeze mnie kobiety, które zaliczam do tej grupy,
stanowczo podkreśliły swoje usatysfakcjonowanie. Te przypisane przeze mnie do
dwóch pozostałych kategorii nie zadeklarowały zdecydowanie stopnia zadowolenia, określenie jego poziomu jest moją interpretacją całości ich wypowiedzi. Trudno przyrównać te wyniki do badania ilościowego – interesującą byłaby kompilacja
obu podejść, w której interpretację jakościową, tu dokonaną, można by odnieść do
jednoznacznego wyboru w kwestionariuszu.
Sześć z moich rozmówczyń czuje się osamotniona lub obawia się tego stanu
(Piksa, 2015: 112–120). Problematyka ta ujawniła się w kontekście diagnozowania
źródeł lęku badanych kobiet. Przedstawione wyniki są zbieżne z danymi raportu.
Poza wskazanymi kwestiami analizowany i kolejny rozdział poruszają także problematykę:
myśli samobójczych, obecnego stanu zdrowia, symptomów depresji. Nie podejmuję się opisu tych
wyników badań ze względu na brak rozróżnienia w nich danych na lesbijki, albo dlatego, że moje
badanie nie objęło swą ramą tematyczno-pojęciową pewnych aspektów.
12

Problematyka sytuacji społecznej homoseksualnych kobiet

133

Można podejrzewać, że nieheteronormatywność generuje większe zagrożenie samotnością. Jak zaznaczały moje badane, ich obawa związana z byciem osamotnioną ma trojakie źródło. Stanowią je przekazy płynące ze strony nieakceptującej
rodziny pochodzenia, homofobiczne środowisko zamieszkania, a także osobiste
doświadczenia – badane kobiety podkreślały, że trudno znaleźć im odpowiednią
partnerkę.
Odnosząc się do ostatniej opisanej kwestii – strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – należy zaznaczyć, że moje rozmówczynie zadeklarowały realizację
dwóch wymienionych sposobów13: poddanie się (jedna kobieta) oraz mobilizację
(cztery kobiety) (Piksa, 2015: 112–120). Warto podkreślić, że badana, która stwierdziła, że rezygnuje z działania, robi to tylko w jednej dotyczącej ją sytuacji (nie
jest ona związana z homoseksualnością), a w pozostałych mobilizuje się. Strategia
dotycząca większości moich rozmówczyń plasuje się na trzeciej pozycji w raporcie, ale biorąc pod uwagę dokładne dane procentowe, pragnę zauważyć, że istnieje
niewielka różnica w wynikach pomiędzy tymi z pierwszego, drugiego i czwartego
miejsca. Myślę, że sam fakt wzięcia udziału w badaniu przeprowadzonym za pomocą wywiadu (badaniu długim, wyczerpującym) i dotyczącym bardzo delikatnych kwestii świadczy o tendencji do podejmowania wyzwań.
IV. Przemoc motywowana uprzedzeniami
Analizowana kategoria rozumiana jest przez badaczy opracowujących raport jako
wyrządzanie psychicznej i fizycznej krzywdy oraz jako zachowania pasywne (np.
ignorowanie, odmawianie usług) (Świder, Winiewski, 2017: 75). W niewielkim
stopniu mogę odnieść wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań do tych zawartych w raporcie14. Nie zajmowałam się szczegółowo kwestią przemocy ze względu na fakt, że w trakcie wywiadów moje rozmówczynie nie wskazywały, aby ten
problem je dotyczył. Jedynym wskaźnikiem, na temat którego dane również posiadam, jest procent respondentek doświadczających przemocy werbalnej. InformaNie pytałam konkretnie o radzenie sobie w trudnych sytuacjach, ale ten aspekt pojawił się
w ramach wypowiedzi o odczuwanym stresie i metodach zwalczania go. Myślę, że te dwie kategorie
można uznać za jednoznaczne.
14
Pozostałe poruszone kwestie w analizowanym rozdziale to: odsetek osób doświadczających
różnych rodzajów przemocy (seksualnej, fizycznej, wandalizmu i odmawiania, gróźb), średnia liczba
zdarzeń przemocowych w podziale na województwa, miejsca dokonywania aktów agresji, charakterystyka sprawców ataków. W raporcie istnieją też osobne dwa rozdziały powiązane z tą problematyką. Jeden dotyczy mowy nienawiści, drugi stresu mniejszościowego. Nie odniosę się do nich
na łamach artykułu ze względu na brak wyników badań dających możliwość porównań. Pomijam
także część o młodzieży szkolnej LGBT i dochodach kobiet nieheteroseksualnych –w raporcie brak
rozróżnienia wyników na grupę lesbijek.
13
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cja o wyzwiskach kierowanych w ich stronę pojawiła się w wypowiedzi dotyczącej
jakości ich funkcjonowania jako lesbijek w przestrzeni społecznej. Raport podaje,
że 64,12% badanych lesbijek doświadczyło takiego działania w latach 2015–2016
(Świder, Winiewski, 2017: 81). Ponad połowa moich rozmówczyń także spotkała
się z przemocą werbalną motywowaną homofobią (Piksa, 2015: 176–184). Można
założyć korelację pomiędzy narażeniem na ataki przemocy a jawnością orientacji
seksualnej badanych kobiet w poszczególnych grupach funkcjonowania (wyniki te
korespondują więc z wnioskami przedstawionymi w drugim punkcje niniejszego
artykułu). Co więcej, doznają one werbalnej przemocy zapewne także wtedy, gdy
poprzez swoje zachowanie w miejscach publicznych i wygląd15 sugerują, że nie są
heteroseksualne (Piksa, 2015: 184–185).
V. Życie rodzinne
Kolejny rozdział raportu traktuje zarówno o obecnym związku homoseksualnych
kobiet, jak i o ich przekonaniach odnoszących się do szeroko rozumianego życia
rodzinnego. W momencie przeprowadzania badania 63,8% kobiet pozostawało
w jednopłciowej relacji romantycznej (Świder, Winiewski, 2017: 89)16. Zapytane
o to, czy gdyby w Polsce istniała możliwość zawarcia związku partnerskiego, zdecydowałyby się na takie rozwiązanie, w 92,2% odpowiedziały, że tak; 72,2% z nich
chciałoby zawrzeć związek małżeński, a 44,5% zdecydowałoby się na adopcję dzieci (Świder, Winiewski, 2017: 91).
Homoseksualne kobiety, z którymi prowadziłam wywiady, w momencie ich
przeprowadzania w większości nie pozostawały w związku, lecz trzy z nich zadeklarowały, że ich relacje z inną kobietą w niedawnym czasie uległy zerwaniu
(Piksa, 2015: 153–158).
Zostały zapytane o to, co sądzą o zawieraniu związków partnerskich/małżeńskich oraz o adopcji dzieci przez osoby nieheteronormatywne. Mimo że pytanie
nie odnosiło się bezpośrednio do ich chęci w tych względach, większość badanych
właśnie tak je zinterpretowała (Piksa, 2015: 176–183). Wyniki, które uzyskałam,
są bardzo zbliżone do tych, które reprezentuje raport. Sześć moich rozmówczyń
chciałaby wstąpić w związek partnerski, jedna w małżeński lub partnerski, a pięć
z nich podjęłaby się adopcji dzieci. To pytanie zadane w kwestionariuszu dawało
możliwość wielokrotnego wyboru, stąd zapewne wysoka deklaracja badanych ko15
Zgodnie ze stereotypem lesbijki wygląd oraz sposób ubierania się i poruszania przypominający mężczyznę.
16
Badanie poruszało także kwestię długości pozostawania w obecnym związku oraz plany macierzyńskie na najbliższe 5 lat, lecz ze względu na brak rozróżnienia wyników na grupę lesbijek nie
mogę odnieść do nich danych jakościowych.
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biet w odniesieniu zarówno do związku partnerskiego, jak i małżeństwa. Nie dopytywałam żadnej z moich rozmówczyń o te dwa warianty, a same częściej mówiły
o związku partnerskim, zapewne dlatego, że dyskusja publiczna w Polsce dotyczy
przede wszystkim tej opcji.
Tabela. 1 Syntetyczne porównanie danych poddanych analizie
BADANIE AUTORSKIE17

ilościowa

jakościowa

sondaż diagnostyczny;
ankieta;
kwestionariusz ankiety

studium indywidualnych przypadków;
wywiad swobodny ukierunkowany;
dyspozycje do wywiadu i rama
tematyczno-pojęciowa

Metody analizy danych

analiza statystyczna

analiza treści, metoda ciągłego porównywania

Próba badawcza

użytkownicy portali społecznościowych LGBTQIA, ok. 1660 lesbijek

celowy, strategia kuli śnieżnej,
8 lesbijek

Czas
prowadze-nia
badań

2016 i 2017 rok, pytania kwestionariuszowe dotyczyły doświadczeń z lat
2015 i 2016

2014 i 2015 rok

24,03 lat

24,87 lat

15,16 lat

15 lat

przeważająca liczba badanych homoseksualnych kobiet określa rząd
i parlament jako niegodne zaufania

wszystkie badane homoseksualne
kobiety mają ograniczone zaufanie
do instytucji państwowych

badane homoseksualne kobiety w najwyższym stopniu darzą zaufaniem
organizacje LGBTQIA

trzy z badanych homoseksualnych
kobiet ufa organizacjom LGBTQIA;
pozostałe nie podejmują interesującej
problematyki, gdyż nie była ona objęta ramą tematyczno-pojęciową

Orientacja
badawcza

Średnia
wieku
Średnia lat
nauki
Zaufanie do
rządu
i parlamentu
Zaufanie do
organizacji
LGBTQIA

Kwestie indywidualne

Metody;
techniki;
narzędzia
badawcze

Instytucje publiczne

ZMIENNE / KATEGORIE RAMY TEMATYCZNO-POJĘCIOWEJ

ZAŁOŻENIE METODOLOGICZNE

RAPORT ORGANIZACJI LGBTQIA

17
Kontekst danych zaprezentowanych w ramach autorskiego badania jakościowego został opisany w poprzednich treściach artykułu.
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Grono
towarzyskie
Współpracowni-cy/
współuczniowie
Duchowni

Sąsiedztwo

Jawność orientacji seksualnej

Ocena
dotychczasowego
życia
Poczucie
osamotnienia

ZMIENNE / KATEGORIE RAMY TEMATYCZNO-POJĘCIOWEJ

Rodzina pochodzenia

Marta Dziarnowska
świadomość orientacji seksualnej
respondentek ma:
75,5 % rodziny;
67,8% matek;
51,2% ojców;
64,7% sióstr;
57,8% braci
Pełną akceptację orientacji seksualnej
respondentek wykazuje:
37,5% matek;
28,1% ojców;
23,1% sióstr;
21,8% braci

świadomość orientacji seksualnej
rozmówczyń ma:
ok. 70% rodziny;
63% matek;
75% ojców;
100% sióstr;
ok. 33% braci
Pełną akceptację orientacji seksualnej
rozmówczyń wykazuje:
ok. 40% matek;
0% ojców;
75% sióstr;
100% braci

świadomość orientacji seksualnej
respondentek ma 97% przyjaciół

świadomość orientacji seksualnej rozmówczyń ma 87,5% członków grona
towarzyskiego

świadomość orientacji seksualnej
respondentek ma 82,9% współpracowników/ znajomych ze szkoły; ok.
71%–73,2% respondentek ukrywało
orientację seksualną w miejscu pracy/
na uczelni

świadomość orientacji seksualnej badanych kobiet ma znacząca większość
ich współpracowników/współuczniów; ok. 65% rozmówczyń zdarzyło
się ukrywać homoseksualność w miejscu zatrudnienia/nauki

świadomość orientacji seksualnej
respondentek ma 29,7%; 50% respondentek celowo ukrywa homoseksualność

rozmówczynie w większości deklarują
brak kontaktu z sąsiadami i przypuszczalną niejawność ich orientacji seksualnej; dwie z nich, które z sąsiedztwem łączy bliższa relacja, dokonały
coming outu

w bezpośrednim kontakcie z duchownymi 63,8% respondentek doznało
nierównego traktowania

żadna z rozmówczyń nie deklaruje bezpośredniego negatywnego
kontaktu z duchownymi; wypowiedzi
dotyczą nierówności dostrzeganych
w kazaniach, narracji medialnej
i historiach innych nieheteronormatywnych osób

respondentki dokonały następujących
ocen swojego dotychczasowego życia:
pozytywna: 68% respondentek;
neutralna: 15,5% respondentek;
negatywna: 16,4% respondentek

rozmówczynie dokonały następujących ocen swojego dotychczasowego
życia:
pozytywna: 50% rozmówczyń;
neutralna: 37,5% rozmówczyń;
negatywna: 12,5% rozmówczyń

53,1% respondentek deklaruje poczucie osamotnienia

75% rozmówczyń deklaruje poczucie
osamotnienia
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Sposoby radzenia sobie ze stresem
Stosunek do rozwiązań
formalnych

Pozostawanie
w związku

Przemoc
motywowana
uprzedzenia-mi
Życie rodzinne
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sposoby respondentek radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami:
34,8% zajmuje się rzeczami odwracającymi uwagę od problemu;
32,5% zwraca się o radę i pomoc;
29,9% mobilizuje się i przystępuje do
działania;
17,2% pociesza się, że mogło być
gorzej lub że inni mają gorzej;
13% poddaje się i rezygnuje z działania;
10,4% sięga po alkohol, a 5,4% po
środki uspakajające;
4,9% modli się o pomoc do Boga

sposoby rozmówczyń radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami:
50% mobilizuje się i przystępuje do
działania;
12,5% poddaje się i rezygnuje z działania

przemocy werbalnej doświadczyło
64,12% respondentek

przemocy werbalnej doświadczyło
ponad 50% rozmówczyń

jednopłciową relację w momencie
przeprowadzania badania tworzyło
63,8% respondentek

większość kobiet w momencie przeprowadzania badania nie pozostawała
w związku

w przypadku istnienia w Polsce
możliwości adopcji dzieci i zawarcia
formalnego związku przez osoby tej
samej płci:
92,2% respondentek chciałoby zawrzeć formalny związek;
72,2% respondentek chciałoby zawrzeć związek małżeński;
44,5% respondentek chciałoby adoptować dzieci

w przypadku istnienia w Polsce
możliwości adopcji dzieci i zawarcia
formalnego związku przez osoby tej
samej płci:
75% respondentek chciałoby zawrzeć
formalny związek;
12,5% respondentek chciałoby zawrzeć związek małżeński;
62,5% respondentek chciałoby adoptować dzieci

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski
Podsumowania informacji zawartych w artykule należy dokonać na dwóch płaszczyznach, tak jak dwuwymiarowo zostały sformułowane jego cele.
Odnosząc się do kwestii poznawczych obu badań, warto podkreślić trudną sytuację homoseksualnych kobiet. Częsta nieakceptacja orientacji seksual-
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nej i konieczność jej ukrywania w wielu środowiskach funkcjonowania obniża
jakość ich życia i prowadzi do poczucia osamotnienia. Nieistnienie rozwiązań
prawnych umożliwiających sformalizowanie związku i adopcję dzieci oraz brak
działań polskich władz w tym zakresie wzbudza w badanych kobietach nieufność do instytucji państwowych, a co za tym idzie, zapewne niepokój o swoje
dalsze losy.
Drugim zadaniem artykułu było ukazanie możliwości dopełniania się badań
ilościowych i jakościowych. Jak podaje literatura przedmiotu odnosząca się do łączenia obu nurtów, wyniki badań (cyt. za Flick, 2011: 168): mogą być zbieżne (całkowicie spójne lub w znaczącym stopniu), mogą się uzupełniać (wywiady pogłębiają i uszczegóławiają pewne kwestie) lub mogą się różnić (co stanowi powód do
dalszych badań). W znakomitej większości wyniki obu analizowanych projektów
stanowiły wzajemne odzwierciedlenie. Co więcej, dokonując interpretacji tychże
zbieżności, często wskazywałam na wypowiedzi moich badanych, które nadawały
kontekst pewnym kwestiom, wyjaśniały i poszerzały analizę.
Sądzę, że przytoczone na początku triangulacja, facylitacja i komplementarność znalazły zastosowanie w połączeniu wyników obu badań. Przedstawione
koncepcje wzajemnie weryfikują trafność analizy i interpretacji zgromadzonego
materiału empirycznego. Zmienne zależne opracowane w kwestionariuszu mogą
zostać odzwierciedlone w ramie tematyczno-pojęciowej projektu jakościowego, co
uzupełni go o kwestie dotychczas nierozpoznane (grono takich aspektów wskazywałam w przypisach). Natomiast czerpiące z przytoczonej ramy tematyczno-pojęciowej badanie ilościowe mogłoby zostać rozbudowane o kategorie dostarczające
informacji o relacjach interpersonalnych, co nakreślałoby nieco kontekst pewnych
odpowiedzi (np. kwestia coming outu przed sąsiadami). To, że badania spełniły
warunek komplementarności, uzasadniłam powyżej – dane jakościowe i ilościowe
stanowiły wzajemne uzupełnienie.
Finalizując swoje rozważania, chciałabym jeszcze raz podkreślić fakt, że oba
projekty powstawały niezależnie od siebie. Pomimo braku współpracy badaczy
charakteryzują się one wieloma podobieństwami w zakresie opracowania kategorii podlegających badaniom, a w efekcie wysokim wzajemnym odzwierciedleniem
wyników. Wspólne opracowanie eklektycznej koncepcji badań dałoby możliwość
jeszcze głębszej i bardziej wyczerpującej analizy i interpretacji sytuacji społecznej i jakości życia członków społeczności LGBTQIA. Rozpoznanie to skutkowałyby większą świadomością złożoności interesującego zjawiska i wynikającą z niej
sprawnością oraz efektywnością w projektowaniu działań na rzecz osób nieheteronormatywnych.
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“Children’s need for miracles” has been accentuated as elements appearing in selected poems by Joanna Kulmowa,
which allow the child to be surprised by the world; they
are a predictor for the appearance of tutoring. The astonishment of the world, as a place full of lyricism, enables the
consolidation of identity to be shaped by the emergence of
the child’s “I” identity. Not grading and classifying. The subjectivity is emphasized: the seriousness of the child’s world,
understanding of themselves, transforming the world, individuality, respect, acceptance, cooperation, responsibility,
independence, sense of agency and dialogue. It was concluded that the main “miracle” is a dialogue which: requires
the presence of astonishment in the world; raises the child’s
responsibility for the other; he can not be deprived of love;
manifests itself in the “question-shout” for presence as a result of trust in the subject of the relationship.
The objectives of the study were: To define dialogue as Bettelheim’s “miracle” in selected poems by J. Kulmowa; Demonstration that selected lines of J. Kulmowa are dialogical.
The aim of the article was to: Present the “miracles” in the
world of the child in selected poems by Joanna Kulmowa.
The method of hermeneutics was used based on the methodology of Wolfgang Klafka. It may seem important that
so far the selected poetry of J. Kulmowa has not been interpreted in relation to Bettelheim’s “miracle” and its connection with the philosophy of dialogue, pedagogy and
literary studies at the same time.
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Wprowadzenie
Agnieszka Materne pisała o przestrzeni jako miejscu wspomnień, które pojawiają
się za pomocą kreowania nostalgii poetyckiej (2017: 49). W niniejszym artykule podobnym, pełnym liryzmu miejscem będzie świat dziecka w wybranych wierszach
Joanny Kulmowej. Postaram się przedstawić wszystkie „cudowności”, o których pisał Bruno Bettelheim, wyeksponowane w wybranych utworach poetyckich doctor
honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego z 2010 roku. Zatem określenie „cudowność” jest przeznaczone dla „dziecięcej potrzeby cudowności” (Bettelheim, 1996:
83) i oznacza wszelkie możliwe elementy zaistniałe w świecie wierszy Kulmowej,
które przydają dziecku zadziwienie światem. Zdziwienie światem jest jednym z fragmentów tworzącej się tożsamości dziecka: „Poczucie odrębności własnego «Ja» od
otoczenia stanowi podstawowy wymiar tożsamości, świadczący o poczuciu własnej niepowtarzalności, odmienności i indywidualności” – pisała Agnieszka Cybal-Michalska (2006: 94). Wspomniane poczucie odrębności może znaleźć w utworach
Joanny Kulmowej każdy słuchacz i czytelnik jej poezji, również dziecko. To świat
przedstawiony w utworach lirycznych omawianej poetki tworzy przestrzeń dla kreowania własnej tożsamości, wydobywania odrębności własnego „Ja”.
Zatem celami badań było wykazanie, że wybrane wiersze Joanny Kulmowej
są dialogiczne; określenie dialogu jako „cudowności” występującej w wybranych
wierszach Joanny Kulmowej. Zostały wyodrębnione następujące problemy badawcze: w czym objawia się dialogiczność wybranych wierszy Joanny Kulmowej?; jakie
dialogi występują w wybranych wierszach Joanny Kulmowej?; jakie występują „cudowności” w wybranych wierszach Joanny Kulmowej?
Waga poruszonego problemu jest wysoka, ponieważ „W okresie wczesnej edukacji dziecko uczy się trudnej sztuki wyboru wartości, wyznaczających kierunek
«układania się» ze światem i samym sobą” (Bałachowicz, 2008: 70). Dostrzeżenie,
że świat dziecka w wybranych wierszach Joanny Kulmowej może być predykatorem do pojawienia się tutoringu oraz kształtowania się tożsamości z zachowaniem
podmiotowości, wydaje się ważne, ponieważ wymienione elementy przyczyniają
się do wzmocnienia szans życiowych danej osoby.
Zatem przedmiotem badań jest „cudowność” występująca w wybranych wierszach Joanny Kulmowej, które określają świat dziecka i mogą być dobrym rozpoczęciem tutoringu. Wybrane wiersze omawianej poetki zostały zbadane pod kątem
występowania „cudowności”, ich określenia oraz skorelowania z dostępną literaturą pedagogiczną i filozoficzną. W rezultacie można dostrzec dużą rolę dialogu jako
„cudowności” w świecie dziecka. Widać tu związek filozofii dialogu z wybranymi
wierszami Joanny Kulmowej.
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Tło teoretyczne
Przestrzeń natury dziecka jest specyficznym miejscem, pełnym ciekawości poznawczej, zdziwienia się światem oraz myślenia magicznego. Wymienione elementy dzieciństwa można określić mianem Bettelheimowskiej „cudowności”. Świat
dziecka jest również tak samo ważny jak świat dorosłych, wszak „Dziecko jest już
człowiekiem, a jego życie jest ważne i poważne” – pisała Barbara Smolińska-Theiss
(2014: 118). Powagę i wagę żywiołu dziecka można określić jako dążność do samosterowności, która wynika z potrzeby „rozumienia siebie w świecie i potrzeby
przekształcania rzeczywistości”, które „są uniwersalnymi wyróżnikami podmiotu”
(Bałachowicz, 2013: 15). Zatem dziecko w swoim świecie dąży do wyodrębnienia swojej indywidualności, zauważenia własnej wyjątkowości, wraz z akceptacją
różnic i przywar. Jest to sztuka, której uczy się przez całe życie aż do osiągnięcia
konsolidacji tożsamości (Brzezińska, 2005: 427).
Szkoła i przedszkole jako miejsca wychowujące dziecko nie zawsze pomagają
w osiągnięciu zadań rozwojowych, jak wykazuje Agnieszka Gromkowska-Melosik „Ocenianie i klasyfikowanie uczniów stanowi integralną część całego systemu
«sortowania» jednostek w społeczeństwie” (2007: 36). Oznacza to uniemożliwienie wystąpienia akceptacji różnic, braku umiejętności, przywar i radzenia sobie
z porażką. Świat dziecka zostaje zdominowany przez potrzebę przypodobania się
nauczycielom, zdobywania wysokich ocen czy wszelkiego rodzaju ich reprezentacji, na przykład słoneczek. Zaprezentowana sytuacja uwydatnia potrzebę stworzenia miejsca w klasie dla podmiotowego traktowania, wzajemnej akceptacji, która
jest możliwa do osiągnięcia. Jak wykazuje Kinga Kuszak
Dzieci w relacjach z rówieśnikami uczą się przedstawiać własny punkt widzenia, słuchać,
co mają do powiedzenia inni, stają przed koniecznością uzgadniania stanowisk i dochodzenia do wspólnych rozwiązań. Od rówieśników dowiadują się, jak postępować, by zyskać
akceptację, uczą się akceptowania i przestrzegania zawartych umów. W wyniku kontaktów
z innymi dziećmi dojrzewają do rozwiązań kompromisowych, współdziałania oraz współodpowiedzialności. (2007: 14)

Cytowana badaczka opisuje tutoring rówieśniczy z badań w Holandii, z których polskie szkolnictwo może czerpać inspirację do rozwoju dziecięcej natury.
Dzięki zaprezentowanej konceptualizacji roli dziecka jako nauczyciela można
dostrzec wzajemny wpływ dzieci na siebie. Świat dziecka, w którym pojawia się
inne dziecko, zostaje wzbogacone o możliwość pojawienia się doświadczeń oraz
sytuacji do rozwoju samodzielności. Samodzielność pojawia się w każdym okresie
rozwoju ludzkości. Pisał o tym zagadnieniu np. Jean-Paul Sartre, którego poglądy

144

Elżbieta Rogalska

przedstawiła Janina Świrko-Pilipczuk w książce Samo-dzielność w filozoficznych
poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje pedagogiczne (Świrko-Pilipczuk,
2011). Oto krótki fragment obrazujący stanowisko Jean-Paula Sartre’a na temat
samodzielności człowieka:
Jego stanowisko przezwyciężyło dotychczasowe schematy opisu natury człowieka i wprowadzało istotne i mocne podkreślenie wolności człowieka oraz jego samodzielności. Przede wszystkim twierdził, że człowieka nie można zdefiniować, ponieważ pierwotnie jest on
niczym. „Czymś” dopiero się staje. (Świrko-Pilipczuk, 2011)

Na podstawie tego krótkiego fragmentu można stwierdzić, że samodzielność
jest jedną z podstawowych dążności człowieka, jest tym, co dopiero nadchodzi,
a więc procesem, który daje wolność. Zatem „uzyskanie dojrzałej osobowości
zależy od zdobycia umiejętności kierowania sobą, nadawania swoim działaniom
odpowiedniego kierunku” (Błasiak, 2009: 126). Mowa tu o samostanowieniu,
braniu odpowiedzialności za siebie, które pozwala dziecku uwierzyć w siebie
i umacnia poczucie sprawczości. Podobne zdanie wyraża Zbyszko Melosik: można „negocjować z młodzieżą kształt rzeczywistości, w której żyjemy, a w szczególności kształtować w młodzieży nawyk świadomego podejmowania wyborów
odnośnie do kształtu własnego «ja»” (2002: 144). Oznacza to, że również większe
dziecko, a więc młodzież, zmaga się z potrzebą poczucia sprawstwa oraz świadomości, że jest samosterowna, potrafiąca podjąć decyzję co do kierunku własnego
istnienia.
Drugą podstawową funkcją, jaka pojawia się w relacji między dziećmi, jest
ich komunikacja werbalna. Dialog, jak pisze Hanna Krauze-Sikorska, jest odejściem „od prostych procedur i nawiązania rzeczywistej relacji z innymi oraz
poszukiwania zróżnicowanych determinant trudności w uczeniu się” (2014:
25). Jest więc oznaką wzmożonej aktywności umysłowej. Dzięki niemu dziecko
tworzy nowe struktury i powiązania neuronowe, które sprzyjają porzuceniu dotychczasowych reguł i umożliwiają zaistnienie nowych. Literatura z psychologii
rozwojowej człowieka również dostrzega ogromną rolę mowy w świecie dziecka:
w „Wieku przedszkolnym (…) pojawiają się nowe obszary działania: komunikacja z innymi za pomocą słowa, a więc narzędzie efektywnego wpływu na zachowania innych, i wyobraźnia, czyli narzędzie niczym nieskrępowanej aktywności umysłowej” (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 2016: 164). Można zauważyć
współwystąpienie wyobraźni, zaraz obok mowy, jako podstawowej działalności
dziecka w świecie, już od wieku przedszkolnego. Wyobraźnia wiąże się bezpośrednio z umiejętnością fantazjowania. Fantazjowanie to jedna z immanentnych
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cech dziecka. Szczególnie wyraźnie widać tę zaletę dziecięcą w twórczości Juliana Tuwima, który pisał:
Maleństwo rodzi się, po pewnym czasie zaczyna mówić – i od razu, bez przygotowania,
mówi nieprawdę. To znaczy, że fantastyka jest zjawiskiem przyrodzonym (…). Dzieci
bzdurzą i chcą być bzdurzone. Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie – zostaje
poetą. (Słonimski, Tuwim 1990: 13)

W dalszej części artykułu przedstawię wybrane wiersze Joanny Kulmowej
w odniesieniu do Bettelheimowskiej „cudowności” oraz pedagogicznej i filozoficznej koncepcji dialogu wraz z podmiotowością.

Procedura badawcza
Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurą badawczą metody hermeneutycznej, którą określa się jako refleksję nad tekstami literackimi, wydobywania ich sensu i znaczeń (Wysocka, 2004: 186). Szczególnie zaś posłużono się metodą Wolfganga Klafki, zgodnie z którą wyodrębniono następujące etapy badania: 1. Wybranie
tomików poezji Joanny Kulmowej; 2. Wyizolowanie poszczególnych wierszy;
3. Obranie stanowiska wobec problemu; 4. Ciągłe odwoływanie się do problemów badawczych w trakcie prowadzenia badań; 5. Analiza semantyczna wyróżnionych wierszy; 6. Określenie sytuacji autorki podczas powstawania wiersza;
7. Zastosowanie źródeł uzupełniających wyciągnięte wnioski; 8. Zastosowanie
środków syntaktycznych; 9. Wyeksponowanie głównych tez wyłonionych z utworów; 10. Jeśli występują, to naznaczenie niejasności i sprzeczności z badanych
tekstów; 11. Dookreślenie kontekstu społeczno-historycznego badanych wierszy.
Zbadano razem cztery wiersze Joanny Kulmowej z następujących tomów: Dębołki
(Kulmowa, 1998: 10); Aporemy czyli rozmyślania przed lustrem (Kulmowa, 1971:
76); Co się komu śni, a nawet i nie śni (Kulmowa 2006: 9); Zagapienie (Kulmowa,
2001: 4). Wybrane wiersze zawierają w sobie Bettelheimowskie „cudowności” i są
utworami dla dzieci. Uważam, że również dorosły może czerpać z nich wiedzę
oraz radość. Stałym elementem toku procedury badawczej, który uwypuklono
w czwartym etapie badań, są problemy badawcze: W czym objawia się dialogiczność wybranych wierszy Joanny Kulmowej?; Jakie dialogi występują w wybranych wierszach Joanny Kulmowej?; Jakie występują „cudowności” w wybranych
wierszach Joanny Kulmowej? Zaś celem artykułu jest wzbogacenie teorii pedagogicznej dotyczącej świata dziecka w odniesieniu do „cudowności” występujących
w wybranych wierszach Joanny Kulmowej. Szczególnie dialogu.
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Rezultaty
Niniejszy rozdział zaprezentuje rezultaty badań czterech wierszy w odniesieniu do
metodologii W. Klafki. Oznacza to, że pojawią się fragmentaryczne interpretacje
rezultatów, zgodnie z etapami badania wspomnianą metodą hermeneutyczną.
W wierszu Dębołki można dostrzec dialogiczność. Objawia się ona szczególnie
w obecności tytułowych dębołków, gdy zapada noc. Zatem „cudownością” są nie
tylko dialogi z czytelnikiem/słuchaczem, ale również sam fakt pojawienia się dębołków jako tajemniczych stworzeń, które, nie do końca wiadomo, czym są. Jest to
kluczowy element ich „cudowności”, czyli owa tajemnicza obecność.
W tym akapicie przedstawię sytuację autorki, która miała miejsce podczas pisania badanego tekstu (zgodnie z procedurą badawczą). Sytuacja, jaka towarzyszyła autorce przy pisaniu badanego tekstu, jest związana z wydarzeniem losowym
w życiu Joanny Kulmowej. Tom Dębołki powstał dwa lata po trudnej przeprowadzce ze Strumian pod Szczecinem do warszawskiego mieszkania państwa Kulmów.
Poniżej przedstawię uzupełnienie sformułowanego wniosku.
Jako źródło uzupełniające wybrano filozofię dialogu Johanna Madera. Myśliciel pisał o niej w następujący sposób: to „takie myślenie, w którym dialog i wydarzające się spotkanie stają się zasadą filozofowania” (Mader, 2003: 4). Oznacza
to, że dialog zawsze wymaga czyjejś obecności. Odnosząc się do przyczyn idiograficznych, można uznać, że dębołki również wyrażają własną obecność. Stworzenia
te, wykreowane przez Joannę Kulmową, można uznać za res loquens, czyli Innego
(Gara, 2009: 106). Kogoś transcendentnego i autonomicznego (Gara, 2009: 106),
który znika, gdy zjawia się ranek, a pojawia się nocą. Istnieją również związki przyczynowe w poszczególnych wersach i między nimi. Można dostrzec implikacje
między wyrażeniami w wierszu, np.
„Ledwo księżyc wzejdzie nad knieją” (…)
„dębieją” (…)
„A gdy rankiem schodzi mgła znad łąki” (…)
„Uciekają
w koziołkach dębołki!” (Kulmowa, 1998: 10).

Zestawione ze sobą wersy omawianego wiersza wskazują na zagadkę, która jest
cennym elementem uczenia się w świecie dziecka. Wierzę, że nauczyciele i rodzice nie pozbawiają dzieci przyjemności rozmyślania, o której pisał B. Bettelheim:
„Baśnie pozostawiają wyobraźni dziecka rozstrzyganie, czy i jak ma ono odnieść
do samego siebie to, co opowieść mówi o życiu i naturze człowieka” (Bettelheim,
1996: 83). Ja również tego czynić nie będę i pozwolę na działanie wyobraźni czy-
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telnika. Ograniczę się do przedstawienia kluczowej tezy każdego z omawianych
utworów lirycznych. Zatem główną tezą wiersza Dębołki J. Kulmowej jest wystąpienie dialogu poprzez sam fakt obecności dębołków, jako partnera do dialogu,
„cudowności” umożliwiającej zdziwienie się światem.
W obliczu ograniczenia co do ilości znaków, tak aby ich nie przekroczyć, jestem zmuszona pozostałe trzy wiersze zaprezentować w postaci skrótu. Będzie on
zaprezentowaniem głównej tezy tych utworów wraz z odniesieniem do źródeł uzupełniających.
Kolejnym wierszem, który omówię, jest kompozycja liryczna pt. Zasypianie
sikorek. Uchwycono w nim następujące „cudowności”: dialog, naturę, obecność
momentu usypiania. Jak wymienione elementy świata przedstawionego odnoszą
się do poszukiwanej dialogiczności? Emmanuel Lévinas jest przedstawicielem filozofii dialogu, który wyróżnił res cogitans, czyli Toż-Samego (Gara, 2009: 106).
Odnosząc się bezpośrednio do omawianego utworu, można wywnioskować, że
dziecko jest upoważnione do dostrzegania w pisklęciu – Toż-Samego w Innym
(res loquens). Omówię krótko to twierdzenie. Mianowicie pisklę – autonomiczny byt – przejawia w omawianym wierszu identyczność, która budzi „nieustającą
odpowiedzialność za innego człowieka” (Gara, 2009: 107). Koncepcję tą można
przedstawić w ten sposób: oto ja taki sam, podobny, również zasypiam, gdy zachodzi słońce, co prowadzi do twierdzenia, że ten oto usypiający jest tak samo
ważny. Zatem główną tezą tego utworu lirycznego jest występowanie dialogu jako
„cudowności”, która budzi odpowiedzialność dziecka za drugiego.
W wierszu Sprawiedliwość, jego fragmencie zatytułowanym „1”, zostaje zaakcentowany dialog jako „cudowność” w świecie dziecka, zaraz obok: kamienia,
chleba i mąki. Poniżej przedstawię propozycję interpretacji tego utworu w zestawieniu z filozofią dialogu. Ferdinand Ebner pisał „Jest to w ogóle charakterystyczna cecha naszych czasów, że wszystkie inne tryumfy i zwycięstwa prowadzą
zarazem do klęski” (Ebner, 2003: 18). W proponowanej koncepcji klęska ta odzwierciedlona została przez rzucone kamienie, w nadmiarze, że aż mąki na chleb
nie ma. Dla F. Ebnera słowo jest darem od Boga, zatem nie może być nadużywane,
czyli wyzbyte miłości (Ebner, 2003: 25). Główną tezą w omawianym wierszu jest
określenie dialogu jako „cudowności”, który to dialog przestaje nim być, gdy jest
pozbawiony miłości.
Joanna Kulmowa w wierszu Zagapiona jesień! zdaje się zadawać pytanie: „Co
zrobić, żeby jesień jeszcze została?”. Tym samym świat dziecka zostaje wzbogacony
o „cudowność” dialogu z jesienią. Pobocznymi „cudownościami” są: sad, dzikie
wino, pajęczyna, motyl, kokon, pajączki. W dalszej części tego akapitu przedstawię koncepcję dialogiczności występującą w omawianym utworze lirycznym, na
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podstawie filozofii dialogu. Franz Rosenzweig pisał „Objawienie osiąga szczyt
w niespełnionym życzeniu, w krzyku otwartego pytania” (Rosenzweig, 2003: 34).
Proponowana przez myśliciela teza może zostać użyta do określenia dialogu, który
został uosobiony w omawianym wierszu poprzez „krzyk-pytanie” o obecność czegoś. Oznacza to obecność tytułowej jesieni. Przedstawiona w utworze lirycznym
sytuacja ukazuje chęć zatrzymania jesieni na dłużej. Oznacza to „krzyk-pytanie”,
o to, czy jesień mogłaby jeszcze zostać. Zasadniczym elementem obecności jest ufność, że jesień da się zatrzymać. Zatem obecność może wynikać z zaufania, jakim
jest obdarzany podmiot relacji. Główną teza niniejszego utworu poetyckiego jest
„cudowność” dialogu objawiająca się w „pytaniu-krzyku” o obecność jesieni, która
została obdarzona zaufaniem.

Dyskusja
Rezultaty zostały skomponowane tylko z filozofią dialogu. Dlatego w niniejszym
rozdziale odniosę się głównie do literatury pedagogicznej, choć nie zabraknie filozofii czy literaturoznawstwa.
Wymiar dialogiczny zaprezentowany w rezultatach odnosił się do „cudowności” świata dziecka jako: obecności, miłości, odpowiedzialności za drugiego oraz
Toż-Samego i Innego. Można więc zsumować całość rozważań z filozofii dialogu
za Jaromirem Brejdakiem jako umiejętności bycia otwartym na drugą istotę (2015:
75). Karol Tarnowski dodaje, że dialog jest „więzią wierności” (2015: 224), „chodzi
o samo mówienie, niż o to, co jest mówione” (2015: 218).
Dialogiczność wybranych wierszy Joanny Kulmowej objawia się w postaci takich „cudowności” jak: dialog, „krzyk-pytanie” i zaufanie, jesień, sad, dzikie wino,
pajęczyna, motyl, kokon, pajączki, kamień, chleb, mąka, natura, obecność momentu usypiania, dębołki, tajemnica obecności. Codzienność niektórych „cudowności” daje pretekst do wykorzystania ich na zajęciach z dziećmi. Zatem zaprezentowana poezja, oprócz wymiaru dialogicznego, nadaje zwyczajnym elementom
życia codziennego ogniwo magiczności. Alicja Baluch pisała o języku archetypów,
które konkretyzują „to, co niewyrażalne i niejasne. Świadczą o istnieniu dialogu
pomiędzy nieświadomością a świadomością” (2016: 14). Tym samym pedagogika
łączy się ściśle z literaturoznawstwem, bowiem „spontaniczność, doraźność „natchnień” lirycznych, do których realizacji wystarcza jeden nikły motyw, jeden obraz
poetycki” (Krzyżanowski, 1984: 189) konstytuuje się w poezji Joanny Kulmowej.
Jest ona „Przepełniona poczuciem humoru i pogodą ducha, tchnie optymizmem,
przemawia bezpośrednią obrazowością i solarną symboliką” (Chęcińska, 2012: 9).
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Solarność ta wyraża obecność jako zmierzanie i oddalanie się od życia i śmierci.
Jest związana z chęcią zachowania swojej istotowości.
Zatem można stwierdzić, że wybrane wiersze J. Kulmowej są dialogiczne. Ta
ich cecha umożliwia pojawienie się tutoringu rówieśniczego w sytuacji, kiedy słuchaczami/czytelnikami są dzieci w różnym wieku rozwojowym. Dialog w świecie
dziecka to dominująca „cudowność”, która obrazuje podmiotowość dziecka. Dialogi w wybranych wierszach tej poetki są nieoczywiste, nie dane od razu, wymagają
wrodzonej u dzieci intuicji artystycznej lub wysiłku człowieka dorosłego, któremu
nie było dane obcować ze sztuką lub został pozbawiony możliwości zadziwiania
się światem. Równocześnie bawią, są spontaniczne i uczą w swojej magiczności
ujętej w zwykłość symboliki. Warto dodać, że jeszcze nie zestawiono poezji Joanny
Kulmowej z pedagogiką, literaturoznawstwem oraz filozofią dialogu jednocześnie.
Mam nadzieję, że niniejszy artykuł przyczyni się do głębszej jej eksploracji na zajęciach każdego szczebla edukacji, szczególnie zaś okresu początkowego.
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students in the school space. The answers to the questions
listed in the table have become the criteria for the analysis.
The leading theory could not be chosen. None of the theories has met all the conditions set together.

Wprowadzenie
W opublikowanych w 2006 roku zaleceniach dotyczących rozwoju kompetencji
kluczowych1 w procesie uczenia się przez całe życie Parlament Europejski kładzie
nacisk na terminy „kompetencje społeczne” i „kompetencje obywatelskie” oraz
określa zakresy tych pojęć. Definiuje je łącznie jako „zdolność skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz angażowanie
się w aktywne i demokratyczne uczestnictwo, szczególnie w społeczeństwach
charakteryzujących się coraz większą różnorodnością” (Zalecenie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/962/WE). Rozwój kompetencji kluczowych polega na
jednoczesnym wzbogacaniu wiedzy, kształtowaniu odpowiednich postaw oraz
doskonaleniu praktycznych umiejętności.
W literaturze fachowej pojawia się wiele definicji kompetencji społecznych
interpretowanych w perspektywie psychologicznej, socjologicznej, pedagogicznej,
ekonomicznej, a także intuicyjnie, w języku potocznym kultury masowej. Termin „kompetencje obywatelskie” jest znacznie młodszy i zdecydowanie bardziej
skonkretyzowany, ale i jego definicji w ostatnim czasie przybywa, choćby ze
względu na różnicę interpretacji kompetencji obywatelskich jako związanych tylko z systemem demokratycznym lub istniejących niezależnie od niego.
Termin „kompetencje społeczne” wprowadził do psychologii Robert White
w 1959 roku, definiując je jako „specyficznie rozumianą umiejętność, czyli taką,
która przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem w różnych sytuacjach
życia społecznego” (White, 1959: 297). Sytuacje społecznej aktywności jednostki
mogą przybierać rozmaitą formę zależnie od tego:
1
W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady wymienione zostało osiem kompetencji kluczowych:
1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
2. porozumiewanie się w językach obcych;
3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
4. kompetencje informatyczne;
5. umiejętność uczenia się;
6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
8. świadomość i ekspresja kulturalna (2006/962/WE; por. Bacia, 2015).
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• czy zachodzą w nich interakcje dwu-, czy wieloosobowe?
• w jakiej roli znajdzie się uczestnik: partnera działania, obserwatora działania, źródła lub obiektu wpływu?
• jaki jest kontekst społeczny – bezpośredni czy pośredni?
Różnorodność sytuacji społecznych i sfer społecznego funkcjonowania człowieka dowodzi, że nie można mówić o jednej ogólnej kompetencji społecznej, lecz
o wielu jej rodzajach (Martowska, 2012), wśród których odnaleźć możemy także kompetencje obywatelskie i polityczne. Wskazać należy przy tym pewne cechy
kompetencji społecznych wspólne dla wielu definicji. Są nimi: ukierunkowanie
na cel – intencjonalność (Spitzberg, Cupach, 1989) oraz determinowanie efektywnych zachowań w sytuacjach społecznych (Frost, 2004). W niniejszym artykule
przyjmuję, że kompetencje obywatelskie są szczególnym rodzajem kompetencji
społecznych, dotyczą sytuacji wymagających współpracy z innymi ludźmi na rzecz
dobra wspólnego, są niezbędne do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa
w życiu społecznym, umożliwiają bowiem łączenie działań podejmowanych na
rzecz wspólnoty z poczuciem własnej autonomii (Plecka i in., 2013). Dokładny zakres kompetencji obywatelskich (wiedzy, postaw i umiejętności) będzie się różnić
w zależności od wybranego ujęcia teoretycznego.
Celem procesu socjalizacji jest internalizacja norm społecznych oraz identyfikacja z modelami społecznymi. Jednostka zsocjalizowana staje się zdolna
i skłonna do pełnienia ról społecznych (Czapów, 1974). Nabywanie kompetencji społecznych, zwane treningiem społecznym (Matczak, 2001), jest bez wątpienia elementem tego procesu. Trening społeczny może odbywać się na dwa
sposoby (Knopp, 2010): naturalny (nieformalny), gdy odbywa się w procesie
wychowania lub podczas zmagania się z trudnymi sytuacjami społecznymi i zadaniowymi w życiu codziennym, bądź formalny, gdy przybiera formę specjalnych szkoleń, treningów interpersonalnych czy też warsztatów. Proces nabywania kompetencji obywatelskich jako szczególnych kompetencji społecznych
również mieści się w ramach procesu socjalizacji. Ujmowany może być w trzech
perspektywach.
1) jako specyficzna forma treningu – kiedy nabywany w procesie socjalizacji model roli obywatela wyróżnia się w sposób szczególny spośród innych
społecznych ról i zachowań (wyodrębniona zostaje specyficzna treść oraz
specyficzna część całego procesu);
2) jako identyczny z treningiem społecznym – kiedy odgrywanie roli obywatela oraz każdej innej roli wymaga zdobycia dokładnie tej samej gamy
kompetencji społecznych (nie wyodrębnia się specyficznej treści ani specyficznej części procesu socjalizacji dla kompetencji obywatelskich);
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3) jako równoległy – kiedy w procesie treningu społecznego równolegle zdobywane są szczegółowe, zróżnicowane kompetencje potrzebne do odgrywania różnych ról (wyodrębnia się specyficzne treści, ale nie wyodrębnia
się osobnych elementów procesu socjalizacji).
Wskazane trzy perspektywy postrzegania treningu kompetencji obywatelskich
w procesie socjalizacji zdeterminowały dobór teorii analizowanych w niniejszym
artykule: dla perspektywy pierwszej była to teoria działania komunikacyjnego
Jürgena Habermasa (1999), dla drugiej – teoria dramatugiczna Ervinga Goffmana (2008a i 2008b), dla trzeciej – teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury
(2007).
Proces socjalizacji powiązany jest zawsze z konkretną przestrzenią społeczną,
rozumianą tu jako „ogół dynamicznych stosunków między siłami działającymi
w jednostce i poza nią, w otoczeniu, w które jednostka jest włączona w sposób aktywny” (Izdebska, 2015: 11). Przestrzeń ta ma wymiar zarówno fizyczny, materialny,
jak i mentalny. Umożliwia równoległą koegzystencję wielu przestrzeni oddziaływań
socjalizacyjnych (Matyjas, 2017). Pierwotną przestrzenią socjalizacji jest rodzina.
Przestrzenie socjalizacji poszerzają się wraz z wiekiem dziecka. Do najważniejszych
należy zaliczyć szkołę i środowisko lokalne. Szkoła jest następną po rodzinie społecznością, z którą styka się jednostka (Forma, 2012). Przestrzeń szkolna jest specyficznym wytworem ludzkiej kultury i stanowi istotny element przestrzeni życiowej
człowieka, aktywnie wpływając na jej ukształtowanie (Matyjas. 2017). To nie tylko
budynek, jakość edukacji, organizacja zajęć pozalekcyjnych. To przede wszystkim
społeczność tworzona przez nauczycieli, rodziców i uczniów skupionych wokół
wspólnego celu. Wspólnotowość szkoły jest warunkiem identyfikowania się podmiotu (uczniów) z innymi uczestnikami szkolnego życia społecznego (kolegami, nauczycielami, rodzicami) (Modrzewski, Śmiałek, Wojnowski, 2008).
Wyróżniającym się elementem przestrzeni szkolnej jest klasa. Klasa to mała
grupa społeczna (Mika, 1986) utworzona w sposób instytucjonalny, o dwoistej
strukturze społecznej (formalnej i nieformalnej). Mieczysław Łobocki (1974), nawiązując do definicji grupy społecznej, określa klasę szkolną jako zespół składający się z uczniów wzajemnie na siebie oddziaływujących, którzy różnią się zajmowanymi w nim pozycjami i rolami oraz mają wspólny system wartości i norm
regulujących ich zachowanie w istotnych dla klasy sprawach. Zespół klasowy jest
też środowiskiem wychowawczym – w nim dokonuje się proces przekazywania
wzorów zachowań, norm moralnych oraz kształtowanie postaw. Stanowiąc jedno
z ogniw w strukturze szkoły, klasa nie jest jednocześnie wyizolowana, wiele działań jest w niej z góry określonych poprzez rytm życia szkoły jako całości. Zbigniew
Zaborowski (1964) wyróżnia kilka rodzajów stosunków społecznych w klasie
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szkolnej. Pomiędzy poszczególnymi jednostkami zachodzą kontakty interpersonalne. W procesie wykonywania wspólnych zadań kształtują się stosunki rzeczowe. W ich ramach dokonują się ustalenia zakresu podejmowania prac, kierownictwa i odpowiedzialności. Na podłożu wizji osobistych, emocjonalnych kontaktów
pomiędzy uczniami powstają stosunki osobowe, wśród nich – koleżeńskie i przyjacielskie. W klasie szkolnej mają również miejsce stosunki międzygrupowe. Mogą
one polegać na współpracy lub współzawodnictwie pomiędzy grupami wewnątrz
klasy (Krasuska-Betiuk, 2015). W tej perspektywie dobrze zorganizowana przestrzeń klasy daje szerokie pole możliwości do nieformalnego treningu kompetencji społecznych i obywatelskich. W przestrzeni klasy z powodzeniem obserwować
możemy także mechanizmy goffmanowskiej socjologii interakcji (Goffman, 2006;
2008a; 2008b).
Szkoła jako instytucja edukacyjno-wychowawcza realizuje zadane jej przez
społeczeństwo cele kształcenia i wychowania. Mają w niej miejsce, lub powinny
mieć, zarówno formalne, jak i nieformalne formy treningu kompetencji społecznych – w tym obywatelskich (Gindrich, 2015). W Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady (2006) wskazano na konieczność priorytetowego traktowania
rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez szkołę jest także obowiązkiem nałożonym ustawowo.
Zgodnie z zawartą w prawie oświatowym definicją wychowanie jest to „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej” (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe Dz.U.
z 2017 r. poz. 59).
Dokonując analizy wybranych teorii (Habermas, Bandura, Goffman) dotyczących procesu kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, poszukiwać
będę takiej, która odpowiada specyfice procesu socjalizacji w przestrzeni szkolnej.
Pozwoli to wyodrębnić z tego procesu elementy charakterystyczne dla przebiegu
nabywania kompetencji stricte obywatelskich, wskaże na determinanty warunkujące jego efektywność, umożliwi włączenie w proces nabywania kompetencji
obywatelskich ogółu uczniów w klasie szkolnej. Zadaniem środowiska, w którym
dokonuje się socjalizacja jednostki, jest stwarzanie okazji do podejmowania treningu społecznego zarówno naturalnego, jak i zorganizowanego, oddziaływanie
na kształtowanie potrzeb i wartości motywujących do kontaktów interpersonalnych (rozumianych jako wchodzenie w sytuacje społeczne) oraz rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych, które warunkują efektywność korzystania
z przeżywanych doświadczeń (Martowska, 2012).
Poszukiwana teoria, by można ją było zastosować w procesie rozwijania kompetencji obywatelskich w przestrzeni szkolnej, powinna spełniać poniższe warunki:
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1) ogólności – powinna wyczerpywać zakres możliwych sytuacji społecznych
wymagających korzystania z kompetencji obywatelskich;
2) szczegółowości – powinna umożliwić odróżnienie treningu kompetencji
obywatelskich od treningu innych kompetencji społecznych;
3) powszechności – powinna zakładać możliwość włączenia w trening jednostek o różnym poziomie przygotowania wewnętrznego;
4) celowości – powinna organizować proces socjalizacji w sposób celowy zarówno dla treningu formalnego, jak i nieformalnego;
5) zdeterminowania – powinna wskazywać czynniki sprzyjające – determinanty wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na efektywność treningu;
6) empirycznej sprawdzalności – powinna dawać możliwość mierzenia efektywności treningu.

Proces nabywania kompetencji obywatelskich.
Podstawy teoretyczne
Badając wybrane kategorie teoretyczne, posługiwać się będę przygotowaną siatką
kryteriów analizy procesu socjalizacji. Pozwoli ona na porównanie oraz dokonanie wyboru teorii wiodącej dla planowania rozwoju kompetencji obywatelskich
w przestrzeni szkolnej.
Postawiłam pięć pytań analitycznych, na które odpowiedzi będą kryteriami
poszukiwanymi w analizowanych teoriach:
1) Co jest przedmiotem tego procesu?
Za Pierrem Rosanvallonem (2011) porządek demokratyczny interpretować
możemy w trzech aspektach: jako przestrzeń ekspresji, implikacji i interwencji. Demokracja ekspresji daje przestrzeń do wyrażania wspólnych emocji, odczuć i sądów. Demokracja implikacji umożliwia łączenie się obywateli w grupy
celem wspólnego działania. Demokracja interwencji daje narzędzia działania
kolektywnego, dzięki którym możliwe jest wspólne realizowanie celów. Wymienione aspekty określają wymagane kategorie kompetencji obywatelskich,
obejmujących na przykład zdolność dokonywania krytycznej analizy sytuacji,
aktywność czy kompetencje komunikacyjne. Poszczególne grupy kompetencji wiążą się zaś z konkretnymi postawami, takimi jak: tolerancja, szacunek
wobec partnera interakcji, poszanowanie wolności i godności człowieka.
2) Jakie są czynniki (determinanty) tego procesu?
Kompetencje społeczne, bez względu na to, w jaki sposób określana jest
ich struktura, zwykle rozumiane są jako zależne od pewnych dyspozycji,
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dzięki którym odnosimy sukces w relacjach interpersonalnych. Czynniki
egzogenne (zewnętrzne) i endogenne (wewnętrzne) wpływają na częstotliwość i intensywność kontaktów społecznych (motywację do angażowania
się w sytuacje społeczne) i są indywidualne dla każdego człowieka (Gumienny, 2010). Czynniki wewnętrzne są to właściwości osobowościowe:
potrzeba aprobaty społecznej, pragmatyzm, dyrektywność, aleksytymia
i cechy temperamentalne: aktywność, żwawość, wytrzymałość, reaktywność emocjonalna. Czynniki zewnętrzne to środowisko, w którym wychowuje się i funkcjonuje człowiek (Tomorowicz, 2011).
3) Jaki jest mechanizm tego procesu?
Zależnie od przyjętej perspektywy proces rozwoju kompetencji obywatelskich może być przedstawiany jako: ciągły lub stadialny; trwający przez
całe życie lub rozpoczynający się w momencie osiągnięcia przez jednostkę
konkretnego poziomu dojrzałości; skończony – polegający na osiągnięciu
przez jednostkę konkretnego zestawu kompetencji; lub nieskończony –
polegający na ciągłym doskonaleniu się poprzez doświadczanie nowych
sytuacji; celowy – formalny i/lub sterowany i niecelowy – naturalny i spontaniczny; zależny lub niezależny od organizacji przestrzeni, w której się
odbywa.
4) Jaki jest stosunek rozwoju kompetencji obywatelskich do innych dziedzin
rozwoju?
Raymond Cattell (1971) wprowadził podział inteligencji ogólnej na dwa
czynniki: inteligencję płynną i inteligencję skrystalizowaną (Strelau, 1997).
Ta pierwsza jest niewyuczalną zdolnością zależną od czynnika genetycznego i uwarunkowaną procesami fizjologicznymi zachodzącymi w układzie nerwowym. Kształtuje się tylko do pewnego momentu rozwoju i jest
niezależna od kultury czy wychowania. Inteligencja skrystalizowana jest
zaś wynikiem interakcji inteligencji płynnej z osobistymi doświadczeniami
życiowymi każdego człowieka. Rozwija się więc cały czas pod wpływem
wielości doświadczeń i procesów uczenia. Jednym z wymiarów inteligencji
krystalicznej jest inteligencja społeczna.
5) Jakie przyjęto kryteria weryfikacji procesu nabywania kompetencji obywatelskich?
Bez względu na teoretyczne ujęcie procesu socjalizacji zawsze powoduje
ona pozytywne zmiany w społecznym zachowaniu jednostki (Koperek,
2011). Rezultaty procesu socjalizacji obserwować można w perspektywie
obiektywnej – kiedy za podmiot procesu przyjmuje się społeczeństwo,
oraz subiektywnej – kiedy podmiotem procesu jest jednostka. Weryfika-
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cja obiektywnych rezultatów socjalizacji polegać będzie na badaniu efektów przekazywanych norm i wzorców dla funkcjonowania społeczności.
Weryfikacja subiektywnych rezultatów procesu socjalizacji jest analizą
przebiegu i skutków tego procesu od strony socjalizowanego podmiotu,
na przykład nabytych przez jednostkę kompetencji warunkujących jej
zachowanie.

Teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa
1) Co jest przedmiotem tego procesu?
Według Jürgena Habermasa (1999) przedmiotem procesu socjalizacji jest internalizacja ról wypełniająca się w działaniu komunikacyjnym. Zakłada on, że w procesie socjalizacji jednostki zdobywają kompetencję komunikacyjną definiowaną
jako „panowanie idealnego użytkownika języka nad powszechnikami konstytutywnymi dla dialogu, bez względu na aktualne ograniczenia wypływające z warunków empirycznych” (Szahaj, 1990: 96). Powszechniki są to w koncepcji Habermasa wyrażenia i zwroty językowe pozwalające ukierunkować interakcje na
dochodzenie do porozumienia w sensie „kooperatywnego procesu interpretacji”
(Habermas, 1999), czyli intersubiektywnego uznania roszczeń do ważności danego twierdzenia, prowadzące do zgody opartej na wspólnym przekonaniu, a nie
narzuconej przez którąkolwiek ze stron. Nabywanie kompetencji komunikacyjnej
przez członków społeczeństwa niezbędne jest dla odrodzenia się i utrzymania demokratycznego życia publicznego, w którym sprawy o istotnym znaczeniu dyskutowane są przez obywateli (Calhoun, 2002).
2) Jakie są czynniki (determinanty) tego procesu?
By działanie komunikacyjne zakończyło się porozumieniem, muszą zostać spełnione warunki zależne zarówno od czynników wewnętrznych: racjonalnej motywacji każdego z uczestników interakcji, jak i czynników zewnętrznych: zaistnienia
idealnej sytuacji komunikacyjnej. Porozumienie jest możliwe, jeśli wszyscy jego
uczestnicy zastosują w interakcji odpowiednie procedury:
• zintegrują formalne koncepcje światów (subiektywną, obiektywną i społeczną), tworząc wspólny system dający ramy interpretacyjne;
• intersubiektywnie uznają ważność podejmowanych roszczeń, jako prawdziwych, słusznych i szczerych;
• wspólnie wynegocjują definicje sytuacji.
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Postulowana przez Habermasa idealna sytuacja komunikacyjna zapewnia
równość szans i równość wyborów wszystkim uczestnikom aktu komunikacyjnego, ale muszą zostać spełnione następujące warunki:
• z udziału w akcie komunikacyjnym nie można ze względu na kontrowersyjne – ważnościowe roszczenia wykluczyć nikogo, kto mógłby wnieść jakiś
istotny wkład;
• każdy ma takie same szanse wypowiedzenia się w sprawie;
• wszyscy uczestnicy muszą mówić to, co myślą;
• o wyniku dyskusji decyduje siła argumentacji, każdemu przysługuje prawo
do krytyki i odpierania argumentacji innych uczestników oraz formułowania własnej.
3) Jaki jest mechanizm tego procesu?
Zdobywanie kompetencji komunikacyjnej odbywa się podczas działania komunikacyjnego. Proces socjalizacji opiera się na ciągłym uczestniczeniu w aktach
komunikacyjnych i doskonaleniu siebie. Jest to proces stadialny, oparty na „samouczeniu się” oraz nieskończony. Jeśli któreś z roszczeń do ważności nie spotyka
się z jednoznacznym potwierdzeniem lub odrzuceniem, to poddawane jest ono
debacie, w której liczy się siła argumentacji. Dochodzenie do porozumienia jest
możliwe dzięki motywacji uczestników aktu, którzy kierują się nie egocentryczną
kalkulacją własnego sukcesu, ale możliwością osiągnięcia własnych celów dzięki
zestrojeniu swojego działania z innymi na gruncie wspólnych definicji sytuacji.
Akty komunikacyjne regulowane są przez obowiązujące normy społeczne,
wzmacniane sankcjami. Normy te muszą być respektowane przez co najmniej dwa
działające podmioty, wchodzące ze sobą w aktywność komunikacji. Ich ważność
oparta jest na „intersubiektywności porozumienia co do zamiarów oraz na powszechności obowiązków” (Habermas, 1977: 355), a ich przyjęcie wyposaża jednostkę w dyscyplinę struktury osobowości.
4) Jaki jest stosunek rozwoju kompetencji obywatelskich do innych dziedzin
rozwoju?
Nabywanie kompetencji komunikacyjnej to jeden z elementów procesu socjalizacji. Jest możliwe dzięki wcześniejszej internalizacji norm społecznych i wzorców
kulturowych oraz rozwinięciu kompetencji społecznych umożliwiających partycypację w aktach komunikacyjnych. Spotkanie podmiotów w działaniu komunikacyjnym możliwe jest dzięki istnieniu ich wspólnego świata: świata życia. Świat
życia to system trzech elementów:
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• kultury, z której uczestnicy interakcji czepią wiedzę i jej interpretację;
• społeczeństwa – w nim tworzą się więzi społeczne, ono zapewnia solidarność,
w nim uczestnicy interakcji określają swoją przynależność do grup społecznych;
• kompetencji podmiotu – w tym przede wszystkim kompetencji językowych,
dzięki którym uczestnicy interakcji mogą brać udział w procesach prowadzących do porozumienia (Stasiuk, 2003).
5) Jakie przyjęto kryteria weryfikacji procesu nabywania kompetencji obywatelskich?
Autor nie podaje kryteriów weryfikacji, jednak stawia jako cel procesu nabywania
kompetencji obywatelskich osiągnięcie ideału demokratycznego życia publicznego. Można więc przyjąć, że takie kryterium weryfikacji będzie tu ujęte w perspektywie obiektywnej i będzie badane jako bliskość osiągnięcia postawionego celu –
aktualny stan demokratyzacji życia publicznego.

Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury
1) Co jest przedmiotem tego procesu?
Przedmiotem społecznego uczenia się w teorii Alberta Bandury (2007) jest kształtowanie zachowań jednostki: nauczenie się i podtrzymanie zachowań prospołecznych, zmiana lub zanik zachowań antyspołecznych. Człowiek uczy się poprzez
wyciąganie konsekwencji ze skutków własnego zachowania oraz przez modelowanie. Modelowanie polega na stałym prowadzeniu obserwacji społecznej, w wyniku
której jednostka zdobywa wiedzę o świecie, zbiorowości, do której należy, obowiązujących w niej normach i przyjętych wartościach. Dzięki modelowaniu jednostka
nabywa sprawności społeczne (kompetencje), które umożliwiają przestrzeganie
zasad społecznych, rozumienie mechanizmów społecznych, udział w interakcjach.
Są to na przykład: znajomość zasad kierujących interakcjami, kompetencje komunikacyjne, rozumienie tego, co mówią do nas inni, umiejętność dostosowania
się do społecznych oczekiwań, wywieranie wpływu itp. Wśród najważniejszych
funkcji modelowania wymienia instruowanie, hamowanie, rozhamowywanie, facylitowanie czy pobudzanie emocjonalne.
2) Jakie są czynniki (determinanty) tego procesu?
Ludzkie zachowanie jest współdeterminowane zarówno przez samą jednostkę
(czynniki wewnętrzne), jak i siły środowiskowe (czynniki zewnętrzne). Bandura
zwrócił uwagę także na prawidłowość wzajemnego determinizmu. Zgodnie z nią
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nie tylko środowisko oddziałuje na zachowania jednostki, ale także zachowania
jednostki oddziałują na środowisko, determinując poniekąd przyszły wpływ czynników zewnętrznych na jej zachowanie. „W rzeczywistości funkcjonowanie psychologiczne człowieka polega na ciągłej, wzajemnej interakcji determinant osobowych i środowiskowych” (Bandura, 2007: 29).
Na efektywność społecznego uczenia się wpływ mają trzy grupy czynników:
− cechy modela (bardziej skuteczna w oddziaływaniu na obserwatora jest osoba o wysokich kompetencjach i dużej wiedzy. Znaczenie mają także: status
społeczny, wygląd, wiek, oznaki odnoszonych sukcesów, bycie ekspertem
w modelowanej dziedzinie);
− cechy obserwatora (im niższa pewność siebie i niższa samoocena, tym
większa tendencja do naśladowania zachowań modela odnoszącego sukcesy. Im wyższe oczekiwanie własnej skuteczności, tym większa motywacja
do podejmowania i nasilania zachowań. Znaczenie mają także umiejętność
koncentracji czy zdolności poznawcze);
− odczuwane przez obserwatora konsekwencje naśladowania modela (to
samo zachowanie w różnych kontekstach społecznych może przynosić negatywne lub pozytywne konsekwencje).
3) Jaki jest mechanizm tego procesu?
Modelowanie nie jest biernym naśladowaniem zachowań modela. Wymaga zaangażowania i własnej aktywności twórczej obserwatora, skupienia uwagi na zachowaniu modela, zapamiętania tego zachowania i wypróbowanie go we własnym
działaniu. Jednostka nabywa wzorce zachowań poprzez obserwację reakcji innych
ludzi oraz doświadczanych przez nich skutków tych reakcji. Obserwując doświadczenia innych, korzysta ze wzmocnienia zastępczego. Na początku jednak sama
nie podejmuje prób wykonania obserwowanych czynności, a jedynie analizuje
różne sposoby zachowania w danej sytuacji. Dzięki modelowaniu abstrakcyjnemu, czyli poddawaniu poznawczej analizie wielu obserwowanych zachowań różnych modeli, jednostka może wykrywać ważne społeczne kontygnencje. Społeczna kontygnencja jest to reguła zależności między zachowaniem a otrzymanym
wzmocnieniem w danym kontekście społecznym. Wykryte zależności jednostka
przekłada na programowanie własnych zachowań w różnych sytuacjach, we własnym działaniu realizując jedynie te zachowania, co do których oczekuje, że umożliwią jej osiągnięcie jakichś pożądanych stanów rzeczy. Społeczne uczenie się nie
jest więc mechaniczne. Jest procesem elastycznym, poznawczym i całościowym.
Zależne jest nie tylko od zachowań modeli, ale także od indywidualnych procesów
motywacyjnych i poznawczych zachodzących w umyśle obserwującej jednostki.
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4) Jaki jest stosunek rozwoju kompetencji obywatelskich do innych dziedzin
rozwoju?
Modelowanie jest procesem zindywidualizowanym. Różni ludzie będą zwracać
uwagę na inne elementy zachowań tego samego modela i przetwarzać je w różne
programy własnych zachowań. Znaczenie mają tu indywidualne różnice, na przykład w ukierunkowaniu uwagi, sprawności poznawczej, osobowości reagującej
na dane wzmocnienia, przeżytych doświadczeniach, bieżącej motywacji. Drogą
modelowania niektóre umiejętności nabywane są szybciej i sprawniej. Poszerza
to możliwości działania jednostki w otaczającym ją środowisku i nabywania kolejnych. Zdaniem autora teorii społecznego uczenia się działania celowe, przewidywanie skutków tych działań oraz modyfikowanie zachowań adekwatnie do
wyobrażenia o nich możliwe jest dzięki zdolności posługiwania się symbolami
werbalnymi i wyobrażeniowymi. Oczywiście zakres uczenia się jednostki skorelowany jest z poziomem sprawności psychofizycznych właściwych dla jej etapu
rozwoju i jej życia.
5) Jakie przyjęto kryteria weryfikacji procesu nabywania kompetencji obywatelskich?
Autor nie podaje wprost kryteriów weryfikacji procesu nabywania kompetencji
obywatelskich. Biorąc pod uwagę mechanizm i cel modelowania, czyli kształtowanie zachowań poprzez obserwację konsekwencji, właściwa do weryfikacji wydaje się perspektywa subiektywna. Ocena efektywności procesu bazować będzie
na analizie konkretnych, nabytych przez jednostkę kompetencji warunkujących
właściwe, prospołeczne zachowanie się w sytuacjach aktywności obywatelskiej.

Teoria dramaturgiczna Ervinga Goffmana
1) Co jest przedmiotem tego procesu?
Przedmiotem procesu nabywania kompetencji jest sposób zachowania się jednostki w sytuacji publicznej życia codziennego. W ujęciu Goffmana (2008a; 2008b)
kompetencją jest nie treść zachowania – „wrażenia przekazywane”, lecz sposób
jego odgrywania – „wrażenia wywoływane”, to, jak aktor widziany jest i oceniany przez innych. Interakcją społeczną jest zaś każda sytuacja, w której poza aktorem obecna jest przynajmniej jedna dodatkowa osoba (publiczność). Między
uczestnikami interakcji społecznej nie musi dochodzić do kontaktu bezpośredniego, wystarczy ich współobecność. Zachowanie w sytuacji interakcji społecznej
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(w sytuacji publicznej) to nie tylko rozmowa z użyciem symboli werbalnych, to
każdy przejaw zachowania się ciała, gestów, mimiki, podrapania się po nosie lub
powstrzymania się od tego. Kompetentne zachowanie się to takie, które wpisuje się
w przyjęte konwenanse, uznane jest za „normalne”, a więc niezakłócające zbiorowego poczucia bezpieczeństwa.
2) Jakie są czynniki (determinanty) tego procesu?
Podstawowym determinantem jest współobecność innych ludzi, która przekształca każdą ludzką działalność w występ. Goffman odrzuca determinizm makrospołeczny. Uznaje takie czynniki zewnętrzne, jak system społeczny, rola społeczna czy
klasa, za mające znacznie mniejszy wpływ na zachowanie jednostki niż poczucie
bycia obserwowanym. Zachowanie człowieka zdeterminowane jest mikrospołecznie poprzez konwenanse, które rządzą interakcjami, określając, co wypada
i co uznawane jest za „normalne”. Konwenanse organizują porządek interakcyjny
w sposób totalny. Podlega im każdy przejaw zachowania się jednostki w każdym
czasie i miejscu, gdzie obecna jest choćby jedna inna osoba. Goffman odrzuca także determinizm wewnętrzny. W swoich obserwacjach nie interesuje się w ogóle
światem wewnętrznym jednostki, tym, co przeżywa, świadomością odgrywanej
roli. Twierdzi, że „self ”2, czyli to, co pod maską, nie jest tym, co wpływa na zachowanie się jednostki. „Self ” tworzy się w akcie gry. To interakcja determinuje, jak
jednostka kształtuje siebie.
3) Jaki jest mechanizm tego procesu?
Społeczne funkcjonowanie jednostki to naturalny proces nieskończonego, ciągłego zazębiania się jej postępowania z postępowaniem innych osób. Mechanizmem
tego procesu jest kształtowanie siebie (tu i teraz) zgodne z oczekiwaniami publiczności – uczestników interakcji. „Właściwym przedmiotem badań nad interakcją
nie są jednostka i jej psychologia; są nimi raczej syntaktyczne związki między aktami różnych osób znajdujących się nawzajem w swojej obecności” (Goffman, 2006:
2). Goffman pisze o behawioralnej reakcji na świadomość bycia obserwowanym
przez innych. Zadaniem aktora jest narzucić publiczności swoją definicję sytuacji.
Publiczność nagradza go oklaskami lub wygwizduje. To, czy aktor trzyma się ściśle
scenariusza narzuconego przez system społeczny, czy improwizuje, nie ma stricte
wpływu na to, czy „sprzeda się” widowni. Kompetencja, rozumiana jako skuteczna
gra, zależy tu od kontekstu konkretnej sytuacji.
2
Oryginalny, nieprzetłumaczalny tytuł Człowiek w teatrze życia codziennego brzmiał: The Presentation of Self in Everyday Life.
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4) Jaki jest stosunek rozwoju kompetencji obywatelskich do innych dziedzin
rozwoju?
Według Goffmana dla kompetentnego społecznego zachowania się jednostki nie
są istotne jej zdolności poznawcze, świadomość odgrywanej roli, a jedynie to, jak
jej zachowanie odbierane jest przez publiczność. Czy uznawane jest za „normalne”? Czy nie zakłóca poczucia bezpieczeństwa? Warunkiem koegzystencji jednostek na zasadzie „doraźnej zgody” są konwenanse. To one organizują porządek
interakcyjny, decydując o publicznej zgodzie na dane zachowanie w danej sytuacji.
Warsztat aktora ewoluuje na skutek niezliczonych codziennych sytuacji publicznych, z którymi musi się mierzyć człowiek. Znajomość konwenansów to umiejętność społecznej kalkulacji, podobnie jak umiejętność antycypowania, jakie zachowania są dopuszczalne i pożądane w danej sytuacji. Im większe doświadczenia,
tym większa umiejętność gry.
5) Jakie przyjęto kryteria weryfikacji procesu nabywania kompetencji obywatelskich?
Goffman stworzył swoją teorię na podstawie własnych obserwacji, w tym obserwacji uczestniczącej życia społecznego pacjentów szpitala psychiatrycznego przeprowadzonej podczas goszczenia w Laboratorium Badań Społeczno-Środowiskowych
w National Institute of Mental Health w latach 1955–1956. Stworzona na bazie
tych obserwacji teoria zakłada, że weryfikacją skuteczności procesu nabywania
kompetencji społecznych (czyli także obywatelskich) jest reakcja publiczności na
zachowanie/grę aktora, jej aprobata lub dezaprobata, uznanie aktora za członka
społeczności lub za szaleńca. Perspektywa weryfikacji skuteczności procesu jest
zarazem obiektywna, jak i subiektywna. Zakłada zarówno analizę posiadanaej
przez aktora umiejętności sprostania wymaganiom publiczności, jak i obserwację
zachowań publiczności dbającej o swoje społeczne poczucie bezpieczeństwa.
Tabela 1. Analiza porównawcza teorii rozwijania kompetencji obywatelskich
Habermas

Bandura

Goffman

Przedmiot

internalizacja roli obywatela
– kompetencje komunikacyjne

modelowanie zachowań
prospołecznych
– kompetencje jako
sprawności społeczne

zachowanie się w sytuacjach publicznych
– kompetencje jako
wywoływanie pożądanego
efektu u publiczności

Determinanty

determinanty wewnętrzne determinizm zależny
i determinanty zewnętrzne

determinizm mikrospołeczny (obecność
publiczności)
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Mechanizm

uczestnictwo w działaniach komunikacyjnych.
Proces: stadialny, nieskończony, samouczący się

zaangażowana obserwacja. Proces: poznawczy,
całościowy, elastyczny

kształtowanie siebie
zgodnie z oczekiwaniami
publiczności. Proces:
naturalny, nieskończony
i ciągły

Miejsce
w rozwoju

wymagane są wcześniejsze kompetencje (np.
językowe)

wymagane są wcześniejsze
kompetencje (np. uogólniania i abstrakcyjnego
myślenia)

nie są wymagane żadne
wcześniejsze kompetencje

Kryteria
weryfikacji

perspektywa obiektywna

perspektywa subiektywna

perspektywa obiektywna
i subiektywna

Źródło: opracowanie własne

Analizowane teorie nie spełniają wszystkich sześciu (wymienionych wcześniej) warunków, które powinna spełniać poszukiwana teoria możliwa do zastosowania w procesie rozwijania kompetencji obywatelskich w przestrzeni
szkolnej. Wszystkie omówione teorie spełniają warunek ogólności. Wyczerpują
zakres możliwych sytuacji społecznych wymagających użycia kompetencji obywatelskich. Teorie Bandury, a w szczególności Goffmana, nie spełniają natomiast
warunku szczegółowości. Nie wyróżniają w sposób szczególny zachowań wymagających kompetencji obywatelskich spośród innych zachowań społecznych.
W teorii Goffmana każde zachowanie w sytuacji publicznej rządzi się dokładnie takim samym mechanizmem i zawsze dotyczy tylko jednostki. Koniecznego
warunku powszechności nie spełnia teoria Habermasa. Do udziału w treningu
kompetencji obywatelskich dopuszcza ona tylko jednostki na właściwym poziomie rozwoju komunikacyjnego i poznawczego oraz racjonalnej motywacji. Teoria Habermasa spełnia za to warunek celowości, podobnie jak teoria Bandury.
Warunek ten nie jest spełniany przez teorię Goffmana. Teoria Goffmana również
całkowicie pomija rolę determinantów endogennych. Teorie Habermasa i Bandury przypisują znaczenie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym determinantom procesu nabywania kompetencji obywatelskich. Bandura zwraca uwagę
na istotę korelacji między nimi.
Żaden z analizowanych autorów nie określa też wprost kryteriów do weryfikacji pozwalających zmierzyć efektywność treningu. Wydaje się, że w przypadku teorii Goffmana, niespełniającej warunku celowości, określenie takich
kryteriów nie jest w ogóle możliwe. Dla pozostałych autorów można by zdecydować się na założenie pewnych kryteriów na podstawie analizy teoretycznej
oraz wyprowadzonych z teorii szkoły. Jest to możliwy obszar do dalszych badań
naukowych.
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The aim of this article is to describe the phenomenon of
teenagers depression in the context of the impact of depression on the functioning of the family system. The first
part shows how the family in the system theory is understood, special attention is paid to the family life cycle and
the function of symptoms in the family system. The second part of the article presents the etiology, symptoms and
specificity of teenagers depression. The developmental
tasks characteristic for the age of adolescence were also
reconstructed. The last part of the article is devoted to the
ways in which depression can be understood from a systemic and family therapy perspective, also at the end of the
text possible ways and directions of work with a teenager
and parents was also indicated.

Wstęp
Rodzina zmienia się wraz ze zmieniającym się światem, ponieważ mają na nią
wpływ między innymi przemiany społeczno-kulturowe i wydarzenia historyczne.
Na przestrzeni wieków pojawiają się również nowe problemy, przed którymi staje –
*
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co wymusza nauczenie się reagowania na nie w sposób rozwojowy. Jeden z obszarów,
który często generuje kryzysy w rodzinie, jest związany ze zdrowiem i chorobami –
przede wszystkim dotyczy to tak zwanych, chorób cywilizacyjnych. Na liście tychże
znajdujemy nie tylko choroby układu wieńcowego czy nowotwory, ale również zaburzenia psychiczne, w tym także depresję. Polska wyszukiwarka Google znajduje
ponad 9 mln rekordów w odpowiedzi na hasło „depresja”. Po wpisaniu frazy „czy
mam” pierwszą i czwartą sugerowaną podpowiedzią są kolejno „czy mam depresję”
oraz „czy mam depresję test”. Słowo depresja zagościło w słowniku Polaków również
za sprawą kolejnych kampanii społecznych (na przykład „Twarze depresji”, „Forum
przeciw depresji” „Stop depresji”) czy ustanowienia w roku 2001 przez Ministerstwo Zdrowia dnia 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Problem ten,
który według szacunków dotyka kilkanaście procent ludzi na świecie (w tym około
1,5 mln Polaków), jest coraz szerzej dyskutowany, jednak stosunkowo od niedawna
mówi się tak dużo o depresji adolescentów, a zagadnienie to zbiega się w czasie z kryzysem w ochronie zdrowia psychicznego oraz zmianami w szkolnictwie. Na rynku
wydawniczym pojawia się coraz więcej poradników dla rodziców adolescentów chorujących na depresję oraz pozycji skierowanych do samych nastolatków. Temat jest
obecny w social mediach i zaczyna być podejmowany przez osoby publiczne (na
temat depresji i depresji nastolatków wypowiadają się coraz częściej vlogerzy i influencerzy, którzy cieszą się popularnością wśród młodzieży).
W niniejszym artykule chciałabym przedstawić depresję nastolatków, zwłaszcza w kontekście jej wpływu na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Za
cel pracy przyjmuję przedstawienie propozycji sposobu podejścia do problemu
depresji z perspektywy systemowej i systemowej terapii rodzin. Sygnalizuję również możliwe sposoby i kierunki pracy z nastolatkiem oraz jego rodzicami, a także
czynniki, które mogą mieć wpływ na pojawienie się tej choroby. Dlatego w pierwszej części pracy odwołuję się do definicji rodziny na gruncie teorii systemowej
oraz omawiam cykl życia rodziny z charakterystycznymi dla fazy rozwoju „rodziny z adolescentem” zadaniami i procesami pojawiającymi się w dynamice systemu.
Ważnym aspektem ze względu na ich znaczenie i pełnione w systemie funkcje jest
również sposób, w jaki możemy rozumieć objawy depresji.

Definicja rodziny na gruncie ogólnej teorii systemów
Rodzinę możemy definiować na gruncie różnych dyscyplin – między innymi
psychologii, socjologii, pedagogiki czy prawa. Do poznania i opisania, jak ona
funkcjonuje, zaczęto wykorzystywać także myślenie systemowe, które pojawiło
się wraz z rozwojem ogólnej teorii systemów, jako propozycji metateorii. Ogólna

Rodzina z adolescentem wobec depresji – możliwe oddziaływania w systemowej terapii rodzin

171

teoria systemów rozwijana była na gruncie założeń filozofii konstruktywistycznej,
która w swoim podstawowym założeniu głosi, że „żaden organizm nie jest zdolny
do odzwierciedlania rzeczywistości, lecz jedynie konstruuje obraz świata, «model, który pasuje»” (Górniak, Józefik, 2003: 19). Natomiast konstrukcjonizm społeczny zakłada „iż rzeczywistość społeczna konstruowana i tworzona jest przede
wszystkim przez dyskurs i wspólne działania. Poznanie i wiedza powstają w ramach określonej kultury, są wytworem tej kultury i jej języka” (Górniak, Józefik,
2003: 20). Aplikacja założeń teorii systemów do rozumienia rodzin możliwa była
dzięki pracom Gregory’ego Batesona. Antropolog ten współpracował z badaczami
z kręgu, między innymi, Mental Research Institute (MRI) w Palo Alto. System jako
pojęcie zaczerpnięte z biologii (prace Humberto R. Maturany i Francisco Varela)
oraz cybernetyki (prace Ludwiga von Bertalanffy’ego) jest rozumiany jako zbiór
elementów, które tworzą coś innego niż prosta suma składowych. System charakteryzuje zestaw określonych cech, funkcjonuje w sposób specyficzny – na zasadzie
mechanizmów sprzężeń zwrotnych, co sprawia, że w myśleniu systemowym przyjmuje się zasadę przyczynowości cyrkularnej (rezygnując z tradycyjnego myślenia
linearnego). Systemy cechują przede wszystkim: operacyjna zamkniętość, istnienie półprzepuszczalnych granic, które, odróżniając system od tła, jednocześnie
umożliwiają mu pewną wymianę informacji ze środowiskiem, homeostaza, czyli dążenie systemu do równowagi, która zapewnia stałość i chroni system przed
rozpadem. W ujęciu Maturany systemy są zawsze autopoietyczne, to znaczy samoorganizujące się i samowytwarzające. „Autonomia, samoregulacja systemów
powoduje, iż nie poddają się one zaplanowanemu sterowaniu z zewnątrz, mogą
jednak reagować na zakłócenia i w konsekwencji przejść w inny stan. Oznacza to,
że organizmy żywe podlegają tym prawom, które wynikają z ich struktury i autopoietycznej organizacji” (Górniak, Józefik, 2003: 24).
Z perspektywy teorii systemowej rodzinę możemy zdefiniować jako
(…) system o określonej strukturze, wzorach funkcjonowania, wzorach relacji, który aby
trwać, musi się zmieniać. (…) Rodzina jest systemem psychospołecznym, składającym
się z jednostek o uwarunkowaniach biologicznych, co sprawia, że opisując ją, musimy
uwzględniać wszystkie trzy poziomy: biologiczny, indywidualny i społeczny. (Górniak,
Józefik, 2003: 25)

System rodzinny jest tworzony przez podsystemy, czyli poszczególnych członków rodziny, którzy wchodzą ze sobą w interakcje, a jednocześnie mają swój unikalny punkt widzenia i indywidualny sposób przeżywania otaczającej ich rzeczywistości (również rodzinnej). Tak więc każda osoba w rodzinie oddziałuje na drugą,
stan jednego członka rodziny ma zwrotny wpływ na stan pozostałych, ale sposoby
interpretacji czy rozumienia sytuacji różnią się między nimi. „Każda struktura ro-
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zumiana jest jako przejaw procesu, który w sobie zawiera (np. struktura rodziny
w ujęciu systemowym to zespół funkcjonalnych wymagań, adresowanych wobec
poszczególnych jej członków)” (Janicka, Liberska, 2014: 85). Możemy za Ludewigiem przyjąć, iż „wszystkie zachowania, jakie dzieją się między ludźmi, mogą
być traktowane jako pętle sprzężenia zwrotnego” (Ludewig, 1995: 14). W konsekwencji każde zachowanie osób pozostających w interakcji „oddziałuje na zachowania partnera interakcji, a równocześnie jest modyfikowane przez reakcje tegoż
partnera. Bezużyteczny wówczas staje się model linearny, w którym zachowanie
traktowane jest jako skutek czegoś” (de Barbaro, 1999: 14).
Reasumując: na system składa się zbiór elementów oraz zachodzące między nimi
wzajemne relacje, które są dynamiczne i sprzężone; system jest całością, która zdolna jest do funkcjonowania i pewnej zmiany. System traktujemy zawsze jako całość,
a „wchodzące zaś w jego skład obiekty oraz ich atrybuty mogą być zrozumiane jedynie z punktu widzenia funkcji, jaką pełnią w systemie; granice systemu wyznaczają
jego tożsamość w czasie i przestrzeni. Systemy są otwarte (elastyczne i częściowo
przepuszczalne granice umożliwiają wymianę z otoczeniem) i zamknięte” (Janicka,
Liberska, 2014: 75). W tej perspektywie o członkach rodziny myśleć będziemy jako
o nierozerwalnie ze sobą związanych. Zarówno ludzie, jak i ich problemy (czy rozwiązania tych problemów) nie istnieją w próżni. „Wszyscy są wpleceni w szersze
systemy interakcji, z których najbardziej podstawowym jest rodzina. Rodzina jest
pierwotnym i, z wyjątkiem rzadkich przypadków, najpotężniejszym systemem, do
którego ludzie należą” (McGoldrick, Gerson, Shellenberger, 2007: 24–25). Rodzina
nigdy nie jest zawieszona w próżni – funkcjonuje w konkretnym kontekście społecznym, ekonomicznym i politycznym. Otoczona jest przez instytucje, organizacje,
a także inne rodziny, z którymi wchodzić może w interakcje. Dla pełniejszego rozumienia funkcjonowania rodziny, ale także jednostki w danej rodzinie, konieczne jest
uwzględnienie wszystkich oddziałujących na nią stresorów. Mogą one być zmienne
w czasie i dotyczyć rzeczywistości zarówno wewnątrzrodzinnej, jak i zewnętrznej
rodzinie, czyli środowiskowej. Stresorami są między innymi: wydarzenia historyczne, sytuacja ekonomiczna i polityczna, instytucje i placówki, takie jak na przykład
szkoła, ale również wydarzenia, takie jak choroba czy utrata pracy (por. McGoldrick,
Gerson, Shellenberger, 2007: 26–29).

Objawy i ich funkcje w systemowej terapii rodzin
Przyjęcie założeń systemowych na grunt nauki o rodzinie ma ogromne znaczenie
dla rozumienia objawów zaburzeń psychicznych. Przede wszystkim w podejściu
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tym rezygnuje się z traktowania psychopatologii jako tylko i wyłącznie intrapsychicznej rzeczywistości człowieka, a z poziomu jednostkowego przejść trzeba na
poziom systemowy – objawy mogą być rozumiane poprzez funkcje, jakie pełnią
w dynamice systemu rodzinnego, co zazwyczaj jest związane z utrzymywaniem
równowagi wewnątrz systemu. „Podstawowym założeniem jest tutaj to, że problemy i symptomy odzwierciedlają przystosowanie systemu do jego całkowitego,
aktualnego kontekstu w danym momencie” (McGoldrick, Gerson, Shellenberger,
2007: 25). Właściwie od początku stosowania myślenia systemowego do pracy
z rodziną część pojęć z ogólnej teorii systemów została wykorzystana
(…) do wyjaśniania zachowań problemowych i objawów psychopatologicznych. Podstawowe założenie terapii rodzin brzmiało, iż patologii, problemów jednej z osób z rodziny
nie da się wyjaśnić w kategoriach jej zaburzonych procesów intrapsychicznych, gdyż są
one wyrazem dysfunkcjonalności całego systemu. Symptom mógł pełnić funkcję utrzymania statusu quo w rodzinie albo być sygnałem skłaniającym ją do zmiany. (…) Traktując
rodzinę jako kulturę, która wytwarza własne opowieści i nadaje im sens, koncentruje się
ono raczej na sposobie, w jaki członkowie rodziny i sam pacjent definiują problemy i jakie
przypisują im znaczenie. (Górniak, Józefik, 2003: 26)

Uznaje się, że wszyscy członkowie, którzy bardziej lub mniej zaangażowani są
w problem, tworzą nowy system – tak zwany system problemowy. Często to właśnie on pozwala rodzinie skoncentrować się wokół kłopotu i zjednoczyć w walce
z nim. Dzięki temu system rodzinny, choćby czasowo, jest chroniony przed rozpadem.
Nie jest więc zaskakujące, że rodziny z dziećmi, zwłaszcza w okresie dojrzewania, są tą
grupą, do której terapia rodzin jest głównie kierowana. Wynika to z założeń systemowego
myślenia, jakim jest uznanie, że zachowanie danej osoby jest powiązane ze wzorami relacji
rodzinnych, wzorami więzi i że – dalej poprzez zmiany w obrębie wzorców rodzinnych
relacji i nadawanych im znaczeń – można spowodować zmianę u danego członka rodziny.
(Józefik, 2014: 36)

Cykl życia rodziny a charakterystyczne zadania rozwojowe
Badacze i badaczki, śledząc losy kolejnych rodzin, zauważyli, że pewne etapy życia
rodzinnego powtarzają się i mają charakter normatywny – jeden etap warunkuje
i umożliwia wystąpienie kolejnego. Zjawisko to nazywa się cyklem życia rodziny.
Za klasyczny uznaje się ośmiofazowy model zaproponowany przez Evelyn Duvall.
Osiem kolejnych faz układa się w spójną historię życia rodziny nuklearnej, której
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początek odnajdujemy w chwili, gdy dwoje dorosłych ludzi postanawia związać się
ze sobą, a koniec wyznacza śmierć obu małżonków. Zaczyna się od fazy pierwszej,
czyli małżeństwa (bez dzieci), następnie występują kolejne fazy: druga – rodziny
wychowującej małe dzieci: trzecia – rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
czwarta – rodzina z dzieckiem w wieku szkolnym, piąta – rodzina z dorastającymi
dziećmi (adolescentami), szósta – rodzina z dziećmi opuszczającymi dom (czyli
stadium pustego gniazda) i wreszcie ósma, ostatnia, faza cyklu: starzejący się rodzice (aż do śmierci obojga) (por. Namysłowska, 1997: 19; de Barbaro, 1999). Wydarzenia natury biologicznej (na przykład wiek członków rodziny) i psychicznej
(na przykład budowanie poczucia autonomii) zbiegają się z wydarzeniami natury
formalnej (na przykład zawarcie małżeństwa).
Możemy zauważyć, że bieg życia rodziny nuklearnej układa się w dość podobny sposób – każda z omówionych faz niesie kolejne wyzwania, ale i pewne ryzyko
tego, czy systemowi uda się przetrwać.
Stwierdzono, że rodzina jako system rozwija się, a więc zmienia się przy równoczesnej
tendencji do zachowania równowagi. To dążenie do homeostazy służy rodzinie do ochrony
systemu, do utrzymania jej własnej tożsamości. Opisano, że przejście do każdej następnej
fazy w cyklu życia rodzinnego może nastąpić wówczas, gdy wszystkie zadania poprzedniej
fazy zostały wykonane. W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń, do wystąpienia u poszczególnych członków systemu rodzinnego objawów chorobowych. (de Barbaro, 1994: 19)

Tak więc przejście z jednej fazy do drugiej może być przez rodzinę (lub jednostkę) interpretowane jako kryzys. Jeżeli nie uda się członkom rodziny wypracować nowych, użytecznych sposobów radzenia sobie, może dojść do pojawienia
się objawów (problemów), a nawet do rozpadu systemu. System rodzinny, dążąc
do równowagi (homeostazy), będzie chronił się przed rozpadem. „System cechuje
przede wszystkim tendencja do przetrwania” (de Barbaro, 1994: 15). Do rozumienia trwałości systemu niezbędne jest pojęcie homeostazy. Satir lokuje potrzebę
stworzenia pojęcia homeostazy rodzinnej w odniesieniu do tego, że
(…) rodzina zachowuje się tak, jakby była jednostką. (…) Zgodnie z koncepcją homeostazy
rodzinnej rodzina działa w taki sposób, by osiągnąć równowagę we wzajemnych relacjach.
Członkowie rodziny pomagają utrzymać tę równowagę w sposób jawny oraz ukryty. Powtarzalne, cykliczne, przewidywalne wzorce komunikacyjne rodziny ujawniają tę równowagę Kiedy homeostaza rodzinna jest zagrożona, członkowie rodziny wkładają dużo wysiłku w jej utrzymanie. (Satir, 2000: 17)

Zgodnie z cyklem życia rodziny, według którego kolejne etapy rozwoju są
związane ze swoistym kryzysem rozwojowym, rodzina musi wprowadzić zmiany,
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chcąc dostosować się do zmieniających się okoliczności. „Funkcjonalność rodziny
ocenia się poprzez to, jak członkowie rodziny radzą sobie ze zmianami wynikającymi zarówno z cyklu życiowego rodziny, czyli jej naturalnych procesów rozwojowych, jak i z nieprzewidywanych wydarzeń losowych” (Górniak, Józefik, 2003: 25).
Kluczowa jest tutaj właściwość systemu, która zakłada, iż wszelka zmiana
w pewnej części systemu (zmiana jego elementu) wpływa na cały system (pozostałe jego elementy oraz relacje między nimi). Funkcjonowanie systemu zawiera
się w dwóch zasadach: ekwipotencjalności i ekwifinalności. Pierwsza oznacza, że
te same przyczyny mogą powodować różne skutki, druga zaś – że nawet, wychodząc od różnych przyczyn, możemy dojść do tego samego skutku (por. de Barbaro,
1999: 11). Pojęcia ekwipotencjalności i ekwifinalności są kluczowe w interpretowaniu zaburzeń pojawiających się w rodzinie. Niemożność wskazania jednej przyczyny pozwala uwolnić członków rodziny od poczucia winy czy przyjmowania na
siebie całkowitej odpowiedzialności – co w kontekście rodziny z dzieckiem nastoletnim często jest jedną z ważniejszych interwencji, która pozwala rozpocząć
oddziaływania terapeutyczne.

Czas dynamicznych zmian, czyli rodzina z adolescentem
Z punktu widzenia tego artykułu najbardziej interesująca będzie faza piąta, czyli
rodzina z dorastającym dzieckiem (dziećmi). Do najważniejszych zadań tej fazy
należy separacja nastoletniego dziecka, gdzie udana separacja to taka, która odbywa się bez poczucia winy.
Oznacza to, że dorastający młody człowiek, odchodząc od rodziny, powinien być spokojny,
że rodzice „poradzą” sobie bez niego. Na przykładzie tej fazy cyklu życia rodziny szczególnie dobrze widać, jak wszystkie składowe systemu (podsystemy) biorą udział w tym,
co dzieje się z systemem jako całością. Rodzice muszą wycofywać się z pozycji autorytetu,
a granice wokół ich podsystemu powinny stać się o wiele bardziej elastyczne (otwarte na
przepływ informacji) niż w rodzinach z młodszymi dziećmi. (Namysłowska, 1997: 22)

Podstawowe zadanie rozwojowe, jakie musi wypełnić nastolatek, niesie pewien paradoks: dążeniu do autonomii i separacji towarzyszy jednocześnie potrzeba
utrzymania więzi z rodzicami. W tej fazie obserwujemy pewne rozluźnienie granic
w rodzinie, co pozwala nastolatkowi na oddalanie się i zbliżanie do rodziny. Jest to
moment, w którym młodzi ludzie zyskują prawo do niezależności i eksperymentowania z rolami poza rodziną. „Równocześnie cały system rodzinny powinien stać
się otwarty na nowe wartości i idee wnoszone do niego przez młodych ludzi, na ich
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przyjaciół, muzykę” (Namysłowska, 1997: 22). Zwłaszcza w okresie wczesnej adolescencji mogą występować intensywne konflikty z rodzicami, zmniejsza się też ilość
spędzanego z nimi czasu. „Część badaczy podkreśla jednak fakt, że proces tworzenia
się tożsamości, choć często trudny i burzliwy, nie musi oznaczać drastycznego pogorszenia się relacji nastolatków z rodzicami” (Trempała, 2011: 277). Jeżeli istnieją
więzi emocjonalne w rodzinie, które na owo rozluźnienie (dość swobodne oddalanie się i zbliżanie) pozwalają, wtedy nie jest konieczne burzliwe przechodzenie tego
okresu. „Zdaniem Eriksona rozwiązaniem narastających konfliktów między dorastającymi a dorosłymi jest wprowadzenie zasady «delegowania autorytetu». Polega na stopniowym zwiększaniu udziału młodych w ich podmiotowych decyzjach,
przy jednoczesnym utrzymaniu prawa opiekunów do kontroli tych obszarów życia,
w których liczy się doświadczenie życiowe” (Trempała, 2011: 278).
Rodzina, w której wychowuje się nastoletnie dziecko, będzie przechodziła przez
wiele zmian. Dotyczą one nie tylko samego nastolatka, ale zarówno jego rodzeństwa,
jak i rodziców. To właśnie na rodzicach spoczywa szczególna odpowiedzialność za
to, czy i jak uda się rozwiązać ten kryzys rozwojowy. Jak zawsze w wydarzenia związane bezpośrednio z jednym członkiem rodziny zaangażowany jest cały system. Na
drodze do osiągnięcia autonomii i niezależności stoi wciąż silna chęć przynależności do rodziny – dlatego ważna jest pomoc w utrzymaniu więzi z rodziną i wypracowanie nowych sposobów jej realizowania. W literaturze podkreśla się, jak ważne
jest, żeby nastolatek widział, że jego rodzice również realizują zadania związane z tą
fazą cyklu życia rodziny. Należą do nich: przygotowanie się do fazy opuszczonego
gniazda, czyli pewne powtórne zwrócenie się rodziców ku sobie – wzmocnienie czy
odbudowanie siebie w roli małżonków, ale także poszerzenie swoich zainteresowań,
częstsze uczestnictwo w życiu towarzyskim. Dzięki temu
(…) pozwalają córce lub synowi mieć nadzieję, że dobrze będzie im razem, gdy zostaną
sami. Z kolei nieporozumienia w diadzie rodzicielskiej, rozwód emocjonalny czy znaczna
dysfunkcja lub choroba jednego z rodziców pociągają za sobą dysfunkcję całego systemu,
mogą znacznie spowolnić lub wręcz uniemożliwić proces zdobywania samodzielności.
(…) ta bowiem faza niesie ze sobą bardzo duże ryzyko powstawania objawów u jednego
z członków rodziny, najczęściej u dorastającego dziecka. Ich funkcją będzie ratowanie systemu przed podjęciem zadań zbyt trudnych w danym momencie. (Namysłowska 1997: 22)

Rozwój nastolatka
Okres adolescencji to przede wszystkim czas wielu, często burzliwych, zmian zarówno w ciele, jak i funkcjonowaniu nastolatków (funkcjonowaniu psychicznym, spo-
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łecznym). Młody człowiek, kiedy staje przed tak zwanymi zadaniami rozwojowymi,
do pewnego stopnia musi się sam z nimi uporać. Do zadań tych należy kształtowanie tożsamości – odpowiedź na pytanie „kim jestem” oraz „jaki jestem”, ponadto
„konfrontacja dotychczasowego obrazu samego siebie z rzeczywistością (…), akceptacja zmieniającego się wyglądu” (Miernik-Jaeschke, Namysłowska, 2016). Rozwija
się również seksualność nastolatków, jest to moment eksperymentów – następuje
określenie swojej tożsamości i orientacji seksualnej. Zmianom dotyczącym obrazu
siebie towarzyszy moment, w którym nastolatek podejmuje pewne wybory życiowe
i decyduje o swojej przyszłości – poszukuje celu w życiu, rozwija swoje pasje i zainteresowania. Dużo dzieje się w kontekście społecznym – pojawiają się nowe role
oraz tworzenie bliskich, bardziej trwałych związków emocjonalnych i uczuciowych.
Wzrasta ważność grupy rówieśniczej i chęć przynależenia do tejże. Kluczowym dla
osiągnięcia dojrzałości jest również osiągnięcie separacji od rodziców, czyli wzrost
poczucia autonomii, co daje więcej wolności, ale też zderza z poczuciem odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje, czyny. Moment ten jest ważny i trudny dla całego systemu rodzinnego, o czym była mowa wcześniej. Jak podkreślają autorki, separacja emocjonalna od rodziców może być połączona z przeżywaniem lęku przy
jednoczesnym poczuciu winy wobec nich (por. Miernik-Jaeschke, Namysłowska,
2016). Nastolatek musi sam znaleźć swój sposób na poradzenie sobie z wyzwaniami
tego okresu. „«Obciążenie» zadaniami rozwojowymi w połączeniu z zachodzącymi
w okresie dojrzewania zmianami hormonalnymi w organizmie skutkują często: obniżonym lub zmiennym nastrojem, rozdrażnieniem, lękiem, niską samooceną, koncentracją na swoim wyglądzie, czasem trudnymi zachowaniami (łamaniem norm
społecznych, zachowaniami autoagresywnymi) – czyli tzw. depresją młodzieńczą”1
(Miernik-Jaeschke, Namysłowska, 2016).

Depresja adolescentów
W potocznym rozumieniu depresja kojarzona jest ze smutkiem, brakiem chęci do
działania. Ludzie często nie traktują jej jako zaburzenia czy choroby, a raczej jako
„gorszy dzień” czy „lenistwo”. Dlatego też na temat depresji powstaje wiele niekorzystnych mitów, a osoby nią dotknięte nie zawsze szukają pomocy.
Depresja młodzieńcza jest „szczególną postacią zaburzeń depresyjnych (niektóre źródła podają nawet, że jest normalnym etapem rozwoju). Choć klasyfikacje zaburzeń psychicznych nie opisują
jej jako odrębnej jednostki chorobowej, bardzo często używa się tego określenia w odniesieniu do
zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania występujących u nastolatków” (Miernik-Jaeschke,
Namysłowska, 2016).
1
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Depresja jest stanem charakteryzującym się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych. Depresja rozumiana jako choroba
należy do grupy zaburzeń nastroju. Jej przebieg może być przewlekły, ze stałym nasileniem
objawów lub może ona przyjmować postać nawracających epizodów o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, oddzielonych okresami dobrego samopoczucia. Objawy
depresyjne często towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym – np. zaburzeniom lękowym (rozpoznaje się wtedy zaburzenia depresyjno-lękowe) lub są reakcją na przykre, traumatyczne wydarzenia (zaburzenia adaptacyjne o obrazie tzw. reakcji depresyjnej). (Miernik-Jaeschke, Namysłowska, 2016)

Chociaż depresja znacznie częściej występuje, czy jest diagnozowana, u osób
dorosłych (obecnie mówimy o około 350 mln ludzi na świecie, w tym 1,5 mln Polaków, którzy z nią się zmagają), to nie omija również dzieci i młodzieży. „Depresję
stwierdza się u 2% dzieci (dotyka ona równie często dziewczynki i chłopców) oraz
nawet u 8% nastolatków (częściej chorują dziewczęta). Szacuje się, że szeroko rozumiane zaburzenia depresyjne mogą występować u 20% nastolatków, a niektóre
źródła podają, że objawy depresyjne stwierdza się u blisko co trzeciego nastolatka”
(Miernik-Jaeschke, Namysłowska, 2016).
W przypadku depresji nastolatków mówi się raczej o wieloczynnikowym
podłożu zaburzenia. Wskazuje się na trzy główne grupy czynników, które mogą
i często współwystępują ze sobą: biologiczne, psychogenne oraz środowiskowe. Do
pierwszej grupy należą uwarunkowania genetyczne – większe szanse na chorobę
mają dzieci, które pochodzą z rodzin, gdzie wcześniej pojawiała się depresja, ale
także osoby, u których występują nieprawidłowości na poziomie działania neuroprzekaźników w mózgu czy zaburzenia w gospodarce hormonalnej. Do drugiej
grupy zalicza się między innymi indywidualną konstrukcję psychiczną, czyli to, co
związane z choćby niską samooceną, brakiem poczucia bezpieczeństwa, tendencją
do obwiniania się, ponadto: „depresyjne schematy myślenia (skłonność do automatycznego interpretowania faktów i wydarzeń na swoją niekorzyść), nieumiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, słabe umiejętności społeczne”
(Miernik-Jaeschke, Namysłowska, 2016). Wreszcie w trzeciej grupie czynników
pojawiają się tak zwane „wyzwalacze”, do których mogą należeć: trudna sytuacja
rodzinna (na przykład rozwód rodziców, doświadczenie przemocy w rodzinie),
problemy w szkole – zarówno związane z nauką, jak i z odrzuceniem przez grupę
rówieśniczą, a także inne trudne czy traumatyczne doświadczenia (na przykład
nadużycia seksualne). „Często objawy zaburzeń depresyjnych ujawniają się właśnie w wyniku zadziałania czynnika środowiskowego, zewnętrznego – na przykład
konfliktu w rodzinie czy niepowodzenia szkolnego” (Miernik-Jaeschke, Namysłowska, 2016).
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Żeby zdiagnozować depresję, typowe dla niej objawy muszą utrzymywać się
codziennie przez co najmniej dwa tygodnie. Do objawów depresji adolescentów
należy między innymi: smutek, płaczliwość przygnębienie, ale również nietypowe
dla osób dorosłych, rozdrażnienie, kłótliwość. Kolejnymi objawami mogą być: wycofanie z kontaktów społecznych, myśli samobójcze, zachowania autoagresywne,
obniżona samoocena, poczucie zniechęcenia czy bycia nic nie wartym, obwinianie
się, tak zwane myśli rezygnacyjne, myślenie depresyjne. Nastolatki często unikają czynności, które wcześniej sprawiały im radość, nie podejmują typowych dla
siebie aktywności – pojawić się może zmniejszenie czy utrata radości, apatia. Depresji często towarzyszy lęk (nieokreślony, o stałym nasileniu), pojawia się uczucie
niepokoju i wewnętrznego napięcia (por. Miernik-Jaeschke, Namysłowska, 2016).
Autorzy (…) opisują depresję u dzieci, wskazując na obecność typowych symptomów,
które obserwujemy w przebiegu depresji u osób dorosłych (smutek, anhedonia, obniżona
samoocena, objawy somatyczne). Wskazują oni jednocześnie na obecność objawów, które traktowane są jako typowe dla przebiegu depresji u dzieci i/lub adolescentów. Do tych
symptomów zaliczono: wycofanie się z kontaktów społecznych, lęk, agresywność, negatywizm, zaburzenia w zachowaniu, absencję szkolną. (Rola, 2001: 14)

W „nastoletniej depresji” dominować może: „niepokój, rezygnacja, autoagresja,
niestabilność nastroju. Istotną rolę w dynamice depresji odgrywają czynniki psychospołeczne. W śród nich duże znaczenie ma sytuacja rodzin. Nie bez znaczenia,
jak wskazywano powyżej, pozostają czynniki ogólnospołeczne” (Rola, 2001: 17–18).
Trudności w dostrzeżeniu depresji sprawiać może również fakt, że jest ona zaburzeniem o charakterze syndromatycznym. „Oznacza to, iż w jej obrazie klinicznym spotkać można inne, dodatkowe, jednostkowe symptomy, takie jak: zaburzenia
w zachowaniu, trudności w szkole, objawy somatyczne” (Rola, 2001: 5). Objawy te
często brane są za tak zwany „okres buntu” czy zwykłą niechęć dziecka do nauki.
„Obecność tych i innych symptomów w jej obrazie klinicznym wpływa w sposób zasadniczy na poznawcze, emocjonalne i społeczne funkcjonowanie dzieci z diagnozą
depresji” (Rola, 2001: 5). Niepowodzenia szkolne narażają dzieci na jeszcze większy
stres oraz niepokój i mogą zwrotnie potęgować lęk przed szkołą czy zniechęcać do
nauki (może pojawić się myśl, że nie warto się starać, skoro nie widzi się efektów).
Istnieje wiele typologii depresji (por. Rola, 2001), rozważania te znacznie wybiegają poza rozmiar tej pracy. Niemniej warto przytoczyć tutaj klasyfikację autorstwa McConville’a, Boaga i Purohita (za: Rola, 2001), w której autorzy rozróżniają
trzy rodzaje zaburzeń depresyjnych, jednocześnie podkreślając, że są one związane
„bezpośrednio z osiągniętym przez dziecko poziomem rozwoju” (Rola, 2001: 15).
Zalicza się do nich
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Typ afektywny, który zdaniem autorów to typowy dla dzieci młodszych, w wieku 6–8 lat.
Osiowymi symptomami są: smutek, poczucie bezradności, poczucie beznadziejności; typ
poznawczy – gdzie zasadniczym symptomem depresji jest obniżona samoocena oraz często pojawiające się myśli samobójcze. Ten rodzaj depresji, zdaniem autorów, występuje
często u dzieci powyżej 8. roku życia; depresja z poczuciem winy, która obecna jest tylko
u dzieci powyżej 11. roku życia. (Rola, 2001: 14)

Inną klasyfikację znajdziemy u Antoniego Kępińskiego, który wyróżnia cztery
podstawowe formy kliniczne depresji adolescencyjnej, to jest postać: apatyczno-abuliczną, buntowniczą, rezygnacyjną i labilną (por. Rola, 2001: 16). Z kolei Jacek
Bomba wyodrębnił cztery zespoły psychopatologiczne depresji u młodzieży:
(…) depresja czysta, dla której typowe jest obniżenie nastroju, osłabienie napędu psychoruchowego, nieokreślony lęk przed przyszłością; depresja z rezygnacją, gdzie oprócz
objawów depresji czystej pojawiają się: niewydolność w nauce, poczucie bezsensu życia,
myśli, tendencje i próby samobójcze; depresja z niepokojem wyraża się zmiennością nastroju oraz autodestrukcyjnymi zaburzeniami zachowania występującymi na tle objawów
depresji czystej; depresja hipochondryczna – mieści w sobie objawy depresji czystej oraz
somatyczne manifestacje lęku i hipochondryczną koncentrację na ciele. (Rola, 2001: 17)

Według Bomby depresja u młodzieży może pojawić się jako konsekwencja
trudności w realizowaniu zadań rozwojowych przewidzianych dla tego okresu.

Depresja nastolatka – perspektywa systemowa
Choroba niewątpliwie utrudnia, a często wręcz uniemożliwia realizowanie zadań
rozwojowych. Dotyczy to również depresji, która dotyka nastolatków. W przebiegu
tego zaburzenia osoby mają trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego, wyraźnie pogarszają się ich wyniki w nauce. Depresja ma negatywny wpływ na relacje
z rówieśnikami. Okres dojrzewania powinien być czasem, w którym nastolatek
w pełni realizuje kolejne role związane z życiem wewnątrz grupy rówieśniczej, jednocześnie oddzielając się od rodziny, co depresja skutecznie uniemożliwia. Ma ona
również znaczący wpływ na relacje rodzinne. Możemy w tym kontekście zauważać
swoisty regres – kilkunastoletnie dziecko jest zazwyczaj samodzielne w wielu obszarach, rodzice nie muszą go już pilnować czy kontrolować w kontekście ubioru,
higieny, snu czy szkoły. Również relacje między rodzicami a dzieckiem się zmieniają – jest to czas, kiedy z relacji skośnej, hierarchicznej, przechodzi się w stronę
relacji partnerskiej, takiej, która będzie korzystna dla wkrótce dorosłego dziecka
swoich rodziców. Pojawienie się depresji zakłóca ten proces. W jej przebiegu do-
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chodzi do zaburzenia rytmu dobowego, opuszczania się w nauce – to rodzice muszą przejąć, niejako powtórnie, odpowiedzialność za podstawowe funkcjonowanie dziecka i pomóc mu. Muszą zwiększyć kontrolę. Jak było pokazane wcześniej,
pojawienie się problemów, zwłaszcza u dzieci, może wywołać ogromne poczucie
winy – zarówno w rodzicach, jak i w samych chorych. Niestety, w kontekście depresji wciąż funkcjonuje wiele krzywdzących stereotypów, a osoby nią dotknięte
często słyszą, że powinny wziąć się za siebie, bardziej postarać czy zmotywować.
Takie przeświadczenie funkcjonuje często również „w głowach” osób z depresją,
co potęguje poczucie winy. Dlatego tak ważna jest psychoedukacja całej rodziny
w zakresie tego, czym depresja jest, oraz pokazywanie, że jest to choroba, a nie
zła wola czy działanie intencjonalne – przydatna jest tutaj metafora przeziębienia
czy złamanej nogi, która pozwala zobrazować i rozdzielić problem od osoby nim
dotkniętej.
Z punktu widzenia teorii systemowej (czy – szerzej – w myśl założeń konstruktywizmu) powiemy, że depresja jest swojego rodzaju etykietą, nazwą, a nie realnie
istniejącym bytem. Niemniej taka etykieta może być bardzo użyteczna, zwłaszcza na początku oddziaływań pomocowych. Przede wszystkim przynosi ona poczucie ulgi i zdejmuje odpowiedzialność. Daje również poczucie, że nastolatek
„sam nie wymyślił” swoich objawów, a jego przeżycia zostały wcześniej opisane
(uznane za realnie istniejące). Może zmniejszyć dojmujące poczucie osamotnienia
wobec problemów. Słowo „choroba” zabiera również poczucie winy – potocznie
mówi się przecież, że choroba nie wybiera – co pozwala zdjąć z chorego brzemię
odpowiedzialności. Oczywiście kryje się w tym pewne niebezpieczeństwo. Taka
opowieść może zapraszać do poczucia braku wpływu i skutecznie zniechęcać do
podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby pomóc czy przynieść ulgę.
Przywracanie poczucia sprawczości będzie kolejnym ważnym oddziaływaniem terapeutycznym, wzmacniać należy wiarę w możliwości nastolatka i jego wpływ na
własne życie. W tym celu stosuje się również technikę eksternalizacji, czyli takiej
interwencji, która na poziomie językowym pozwala na oddzielenie problemu (objawu) od samej osoby. Pomaga to zobaczyć, że osoba chorująca na depresję nie jest
tylko chorobą, a opowieść o zaburzeniu nie zdominowała jej życia – nastolatki i ich
rodziny często rozmawiają tylko o tym, ich życie zaczyna się kręcić wokół choroby – koncentrując się wokół systemu problemowego, przestają funkcjonować poza
nim lub odnoszą takie wrażenie, jakby ich całe życie sprowadzało się do choroby.
Istotnym wątkiem w pracy z rodziną z adolescentem jest temat związany z dorastaniem i usamodzielnianiem się dziecka. „Praca nad wzmocnieniem procesów
separacji/indywiduacji może także stanowić wyzwanie dla tych rodziców, którzy
z lękiem przyjmują próby usamodzielniania się dziecka i jego chęć podejmowa-
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nia własnych decyzji” (Józefik, 2014: 40). Objawy związane z depresją mogą mieć
funkcję ochroną – uniemożliwiając proces separacji, chronią rodziców przed przeżywaniem lęku w związku z nim. Dlatego ważne będzie wzmocnienie rodziców,
tak, żeby byli gotowi przyjąć samodzielność dziecka.
Depresja nastolatków jest dodatkowo przeżywana jako zagrażająca ze względu
na utrudnienia związane z nauką i uczęszczaniem do szkoły. Rosnąca ilość nieobecności w szkole zwiększa zaległości i tym samym pogłębia problemy w naukę.
Przykład ten dobrze pokazuje bardziej ogólną kwestię, która jest obecna w terapii rodzin
nastolatków, a mianowicie presję czasu. Problemy psychiczne i emocjonalne adolescentów
muszą być rozwiązywane dość szybko, aby nie utrudniały im realizowania zadań rozwojowych. Gdy tak się nie dzieje, obserwujemy efekt kuli śniegowej. (Józefik, 2014: 42)

Owa presja czasu jest odczuwana przede wszystkim przez rodziców, którzy
obserwują swoje dziecko „pogrążone” w depresji, podczas gdy świat nie zwalnia
ani na chwilę. Warto uwrażliwiać rodziców na ich własną hierarchę wartości – czy
sukces szkolny stoi wyżej niż zdrowie psychiczne? Dodatkowo istotne jest rozmawianie o tymczasowości choroby i możliwości budowania wizji przyszłości.
Depresja, podobnie jak inne zaburzenia dzieci i nastolatków, może mieć również funkcję stabilizującą dla zagrożonego rozpadem związku rodziców. Pojawienie się problemów wymaga od rodziców poszukiwania pomocy i większej koncentracji na dziecku. Jest to kolejny argument na rzecz wzmacnia rodziców w ich
roli, ale także pokazuje, jak istotne jest, aby uwolnić nastolatka z poczucia odpowiedzialności za rodziców i rodzinę – oczywiście znaczna część tych procesów
jest nieuświadomiona i odbywa się na zasadzie powiązań cyrkularnych. Dlatego
też należy unikać szukania winnych, a raczej dostrzegać „złożony kontekst życia
rodziny i inne współwystępujące czynniki ryzyka” (Józefik, 2014: 36). W takim
rozumieniu procesu leczenia i wychodzenia z depresji nastolatka ważne jest, żeby
równie mocno zaangażować rodziców (system rodzinny), co samego młodego
człowieka dotkniętego depresją.

Zakończenie
Droga wyjścia z depresji nie jest łatwa ani dla nastolatka, ani dla jego rodziny.
Wymaga wielu poświęceń, cierpliwości i wytrwałości. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zauważenie problemu i szukanie pomocy. Jak podkreślałam
wyżej, kluczowa, w kontekście depresji, wydaje się psychoedukacja – pokazanie
rodzinie, że depresja to po pierwsze choroba, po drugie, że istnieje szereg dzia-
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łań, które mogą być pomocne dziecku, i że wspierająca obecność rodziców jest
bardzo istotna. Nastolatek często sam aktywnie nie szuka kontaktu z rodzicami
oraz, zwłaszcza na początku, nie deklaruje, że potrzebuje wsparcia i obecności rodziców. Odpowiedzialność za aktywne dążenie do kontaktów z dzieckiem i organizowanie wspólnie spędzanego czasu leży znowu po stronie dorosłych. Jednym
z paradoksów depresji może się okazać fakt, że na końcu drogi, którą rodzina przeszła od pojawienia się diagnozy do wyleczenia, są pozytywne zmiany w relacjach
rodzinnych. W rodzinie, która doświadczyła depresji u nastolatka, pojawiają się
niejednokrotnie bliższe, bardziej autentyczne niż wyjściowe relacje – w rodzinie
zaobserwować można więcej zrozumienia, ciepła i otwartości.
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A summary presentation of the historic development of
systemic therapy as the follow-up to family therapies, with
the usage of new metatheoretical thinking from the constructivist point of view is followed by a description of the
material theoretical conditions of this psychotherapeutic
approach, with particular consideration for the theories
of cognition and autopoiesis by Chilean biologist Humberto Maturana as well as the sociological system theory
according to German sociologist Niklas Luhmann. This
is followed by an understanding of interaction systems
with respect to the theory of therapy, as developed by
the author – the member concept, as presentation of the
implementation of the described theoretical concepts in
systemic therapy practice.

1. Die Ursprünge
Eine nicht geringe Anzahl von Psychotherapeuten hatten in den 1970er Jahren weltweit Gefallen gefunden an der konkreten Einbeziehung der sozialen Kontexte ihrer
Klienten in ihre Therapien. Insbesondere das Werk von der zweiten Palo Alto Arbeitsgruppe um Paul Watzlawick (Watzlawick et al., 1967) über die Verbindungen
von Kommunikationstheorie und Psychotherapie fand großen Anklang. Ich war
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damals Student der Psychologie an der Universität Hamburg und erinnere noch
sehr genau, wie eine vervielfältige Ausgabe der deutschen Übersetzung dieses Buchs
überall als »Schwarzkopie« verfügbar wurde. Man sprach und diskutierte darüber.
Die sogenannten Axiome Watzlawicks, etwa “man kann nicht nicht kommunizieren” waren in aller Munde unter Studenten der sozialen Fächer wie Psychologie,
Soziologie und Pädagogik. Zu dieser Zeit – während der 1960er Studentenrevolten –
befanden sich gerade dieser Fächer inmitten von grundsätzlichen Umwälzungen.
In Hamburg fanden kurz nach ihren Beginn in Berlin Institutsbesetzungen, Herabwürdigung der Professorenschaft und ein heftiges Streben nach einer Demokratisierung und Liberalisierung des Studiums sowie der universitären Strukturen. Gerade
im traditionell sozialdemokratischen Hamburg war man seitens der Politik bereit
und offen für Veränderungen. In diesem historischen Zusammenhang fiel ein Text,
der Kommunikation in das Zentrum der Überlegungen setzte und dabei zu einer
Überwindung des individuumszentrierten Denkens in der angewandten Psychologie aufrief, auf eine fruchtbaren Boden. Zu der Zeit lernte man im arg positivistisch
ausgerichteten Psychologischen Instituten ausschließlich Verhaltenstherapie und,
allenfalls, Klientenzentrierten Psychotherapie. Die bisher geltenden tiefenpsychologischen und psychoanalytischen Ansätze wurden für vorwissenschaftlich und obsolet gehalten. Dennoch waren diese beiden für wissenschaftlich gültig erachteten
Ansätze für einige unter uns weder attraktiv noch überzeugend, darüber hinaus zu
sehr auf individuelle Belange eingeschränkt. Die neuen, auf Kommunikation begründeten Ansätze legten hingegen einen Perspektivenwechsel in Richtung auf Soziales und Beziehungen nahe. Ganz im Einklang mit unseren Erwartungen setzte die
Erweiterung vom Individuum auf dessen sozialen Kontexte eine echte Revolution in
der Psychotherapie in Gang.
In den 1970er Jahren erfuhr die Psychotherapie ein rasches Anwachsen an
Differenzierungen. Vor allem im Rahmen der in Folge des II. Weltkriegs entstandenen Humanistischen Psychotherapien entstanden viele neue Ansätze, unter anderem die Familientherapien. Zu Anfang wurden sie meistens von Psychoanalytikern vorangetrieben. Diese waren insbesondere beim therapeutischen Umgang
mit psychotischen und delinquenten Jugendlichen an die Grenzen ihrer Verfahren
gestoßen und suchten nach neuen Zugängen. Zu den wichtigsten Begründern von
Ansätzen, welche die Familienangehörigen von jungen Patienten einbezogen, gehören unter anderem neben der Mitarbeitern der ersten Palo Alto Gruppe um
Gregory Bateson (z. B. Bateson et al., 1956; Bateson et al., 1969; Bateson, 1972), die
Gruppen um Lyman Wynne und Margaret Singer in Rochester (z. B. Wynne, Singer, 1965), Salvador Minuchin in Philadelphia (z. B. Minuchin, 1974) und Harold
Goolishian in Galveston, Texas (vgl. MacGregor et al., 1964).
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2. Psychotherapie – Revolutionen
2.1. Die Familientherapien – erste Revolution
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich die Psychotherapie theoretisch größtenteils mit Hilfe von Anleihen bei Physik und Medizin begründet. Erst in den 1950er
Jahren entstanden genuin psychosoziale Modelle. Der Ursprung pathologischer
bzw. abweichender Prozesse wurde weniger im Somatischen und/oder Psychischen, sondern im Interpersonellen gesucht. Der Therapeut gab zunehmend seine distanzierte analytische Haltung auf und wurde zum aktiv Involvierten. Dabei
wandelte der beobachtende Blick von Individuum auf das soziale Netzwerk. Die
Familientherapie war geboren; in der Psychotherapie bahnte sich das an, was der
Schweizer Gottlieb Guntern (1980) etwas später als die kopernikanische Revolution der Psychotherapie bezeichnete, nämlich den Wandel vom psychoanalytischen
zum systemischen Paradigma.
Erste Versuche, Familienangehörige in die Therapie von Kindern einzubeziehen, soll Alfred Adler im Wien der zwanziger Jahre gemacht haben (vgl.
Ackerknecht, 1983). Eine eigenständige familientherapeutische Praxis entstand
aber erst Anfang der fünfziger Jahre in den USA; Europa folgte ein Jahrzehnt
später. In den USA begannen einzelne Teams unabhängig voneinander, mit Familien therapeutisch zu arbeiten. Diese Kliniker fragten, wieso Jugendliche, die
erstmals an »Schizophrenie« erkrankt waren, nach stationär erzielter Besserung
und Entlassung in ihre Familien häufig mit schweren Rückfällen in die Klinik
zurückkamen. Um zu klären, was unterdessen passiert war, luden sie die Eltern
zu Gesprächen ein oder suchten sie auf. Dabei erkannten sie Regelmäßigkeiten im Interaktionsverhalten der Familien und stellten auch fest, dass sich der
gebesserte Zustand ihrer Patienten stabilisieren ließ, wenn man diese Muster
durchbrach (zu einer geschichtlichen Rekonstruktion dieser Entwicklung vgl
z. B. Lynn Hoffman, 1981).
In theoretischer Hinsicht reichte der bis dahin geltende, am Individuum ausrichtete Überbau nicht aus, um das komplexe Geschehen in Familien nachzuvollziehen. Diese Situation zwang zum Umdenken. Die Pioniere der Familientherapie
versuchten, ihre pragmatisch erfolgreiche Praxis mit je eigenen, provisorischen
Konzepten zu erklären. Wichtige Anregungen hierzu kamen von der Arbeit des
vielseitigen Anthropologen Gregory Bateson, der sich gerade mit Problemen der
psychiatrischen Forschung in Palo Alto, Kalifornien, befasste. Aus der Arbeit
dieser ersten Palo Alto Gruppe entstand im Jahr 1956 die viel zitierte »doublebind-Hypothese« (vgl. Bateson et al., 1956). Sie wurde zu einem Meilenstein in
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der Weiterentwicklung der Familientherapie. In der Folge setzte sich allmählich
ein systemtheoretisches Verständnis psychopathologischer Störungen durch. Anstelle von psychischen Elementen und Zuständen rückten verbindende Muster
und Prozesse ins Zentrum des Interesses; als Grundbegriffe dienten nicht mehr
Eigenschaften, Konstanz und lineare Kausalität, sondern Ganzheit, Rückkopplung
und Zirkularität.
In den 1970er Jahren fand die Familientherapie bei Klinikern und Psychotherapeuten großen Anklang. Alle führenden Schulen – darunter Psychoanalyse,
Verhaltens-, Gestalt- und klientenzentrierte Therapie – nahmen die Arbeit mit
Familien in ihr Repertoire auf. Meist erweiterten sie allerdings nur ihr »Setting«
von Individuum auf die Familie, trugen aber nicht wesentlich zur konzeptuellen
Weiterentwicklung des neuen Ansatzes bei.
Den Kern der in den USA neu entstandenen Familientherapie bildeten zunächst zwei Ansätze: der strategische (Haley, 1976) und der strukturelle (Minuchin, 1974). Zwischen diesen Ansätzen bestehen mehrere konzeptuelle und methodologische Gemeinsamkeiten. Pragmatisch an Effizienz orientiert, fassen sie
Familien als offene soziale Systeme, die sich strukturell durch Interventionen gezielt verändern lassen. Die Familie bildet ein Netz von Verhaltensregeln, mit denen
sie ihr inneres Gleichgewicht – die »Familien-Homöostase« (vgl. Jackson, 1981) –
wahrt. Innere und äußere Bedrohungen der Homöostase werden durch »negatives Feedback« – oft als »Symptom« bewertet – neutralisiert oder ausgeblendet.
Symptomatisches Verhalten hat also eine wichtige Funktion für den Bestand der
Familie und ist insofern nicht Ausdruck einer »individuellen Pathologie«, sondern
einer korrekturbedürftigen Dysfunktionalität des Systems Familie. Man spricht
dann von »psychotischen« oder »psychosomatischen« Familien, mit Blick auf den
Einzelnen vom »Symptomträger« oder »Indexpatienten«.
Systemische Familientherapie
Enttäuscht von den Möglichkeiten der Psychoanalyse bei der Behandlung anorektischer Störungen begab sich die Mailänder Psychoanalytikerin Mara SelviniPalazzoli mitte der 1970er Jahre auf die Suche nach Neuem. Nach Arbeitsbesuchen
bei Jay Haley, Paul Watzlawick und Salvador Minuchin in den USA und angeregt
durch die kybernetisch-epistemologischen Schriften von Gregory Bateson veröffentlicht sie 1975 in Mailand zusammen mit drei Kollegen – Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Giuliana Prata – ein Buch, das mich und viele andere grundlegend beeinflusst hat: “Paradoxon und Gegenparadoxon” (vgl. Selvini Palazzoli et
al., 1975). Das markiert den Übergang von den damaligen Familientherapien zu
einem neuen Verständnis menschlicher Probleme und deren therapeutischen Be-
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handlung: die systemische Familientherapie. Sie wird zur unmittelbaren Vorgängerin der Anfang der 1980er entstandenen, eigentlichen systemischen Therapie.
Der Mailänder Ansatz fasst die Familie als ein selbstorganisiertes System auf.
Pathologische Familien gelten als Opfer eines unentrinnbaren kommunikativen
»Spiels«. In diesem Spiel seien einzelne Mitglieder zu paradoxen Interaktionsformen gezwungen, um die homöostatische Regulation des Familiensystems zu
schützen. Die Therapie, um erfolgreich zu sein, muss sich gegen das paradox wirkende, pathogene Spiel richten, also Gegenparadoxien entwickeln. Das pathologische Verhalten wird durch geeignete Interventionen als »funktional« betrachtet,
was die Familie zum Widerspruch und zur Veränderung des Spiels provoziert. Ziel
der “paradoxen” Intervention, ist es, mittels einer Gegenparadoxie das pathologischen Spiel der Familie zu »blockieren« bzw. »verunmöglichen«.
Fazit
Die Familientherapie hat in der Hauptsache folgende wichtige Neuerungen herbeigeführt:
• Die Übertragung des zirkulären Denkens auf das Verständnis menschlicher
Interaktionen, also eine Abkehr von linear-kausalen Erklärungsmustern;
• die Verlagerung pathologischer Phänomene von der Person auf zwischenmenschliche Prozesse;
• durch Orientierung an kybernetischen Modellen gelang es zudem, die
Therapieabläufe zu verkürzen, zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.
2.2. Systemische Therapie – zweite Revolution
Was heißt hier “systemisch”?
Bevor ich auf diesen erst zu Beginn der 1980er Jahre explosionsartig entstandenen
therapeutischen Ansatz füge ein Wort der Klärung darüber ein, was hier “systemisch”
heißt. Anders als in der somatischen Medizin, in der systemische Medikamenten
und Eingriffen solche sind, die sich auf den gesamten Organismus auswirken, deutet
hier das Adjektiv “systemisch” auf eine allgemeine Sichtweise, auf Erkenntnissen der
Systemtheorien beruht. Ich setze hier diesen Begriff in Plural, weil die verschiedenen
Disziplinen sie unterschiedlich verwenden. Ob »Kybernetik« oder »Synergetik« in
der Physik, »dissipative Strukturen« in der Chemie, »Autopoiesis« und »Selbstorganisation« in der Biologie, »Selbstreferenz« in dre Soziologie und »radikaler Konstruktivismus« in der Philosophie, sie alle variieren ein Thema und unterscheiden
sich hauptsächlich nach den Zielen und dem Sprachgebrauch in den Ursprungsdisziplinen. Ihr gemeinsamer Nenner ist nämlich eine schonende Auseinandersetzung
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mit Komplexität, das heißt eine Bemühung unvermeidbare reduktionistische Annahmen möglichst begrenzt zu halten. Ihr Ziel ist es, mit dem Worten des deutschen
Familientherapeuten Helm Stierlins (1983), eine “komplexitätserhaltende Komplexitätsreduktion” zu betreiben. Das systemische Denken verflüssigt den analytischen
Diskurs des Westens und bildet eine Synthese, in der alle wichtigen Ansätze der
Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften Platz finden. In dieser »neuen Synthese«
fungiert der Mensch als Erfinder und Bewahrer seiner geistigen Welten (vgl. u.a.
Varela et al., 1991; von Foerster u. Pörksen 1998).
Auf eine Kurzform gebracht, kennzeichnet “systemisch” einen allgemeinen
Denkansatz, der sich mit Systemen befasst, also mit Denkkonstrukten oder Zusammenhängen, die generiert werden, um menschliche und andere Phänomene
kognitiv zu ordnen. In diesem Sinne versteht sich dieser Denkansatz in epistemologischer Hinsicht als konstruktivistisch. Wie im Weiteren dargelegt wird, fand
diese Sichtweise zu Beginn der 1980er Jahre Eingang in die Psychotherapie. Das
löste unter anderem eine grundsätzliche Abkehr vom positivistischen Objektivismen und von an Machbarkeit orientierten Ansätzen aus.
Die Geburt der systemischen Therapie
Kurz nachdem sich das Mailänder Konzept der Familientherapie nicht nur in Europa, sondern weltweit etabliert hatte, hielt im Herbst 1981 in Zürich ein junger
Psychologe aus Texas einen Vortrag, der zu einem kräftigen Umbruch im Verständnis therapeutischer Verhältnisse führen sollte (vgl. Dell, 1982). Dabei bezog
es sich insbesondere auf Konzepte von im therapeutischen Bereich bis dahin unbekannten Autoren, den chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana und
Francisco Varela. Unter Einbeziehung dieser Konzepte gelang es Paul Dell, die
theoretischen Fundamente, auf denen die Familientherapien aufgebaut war, nachhaltig zu erschüttern. Nach dem Zürcher Kongress fingen wir in Hamburg sofort
an, uns diese neueren Gedanken anzueignen und sie in unser Verständnis von
Psychotherapie einzubeziehen. Das Ziel dabei war nicht bescheiden. Es galt, die
Psychotherapie metatheoretisch neu zu begründen. In der Folge entstand daraus
nach und nach ein theoretisches Netzwerk, in das die neuere Praxis der systemisch
orientierten Therapie eingebettet werden konnte. In einem ersten Schritt bezogen
wir uns in den Jahren 1981 bis 1984 insbesondere auf die biologische Kognitionstheorie nach Humberto Maturana (vgl. u.a. Maturana, 1982; Maturana, Varela,
1972; 1984). Im Jahr 1984 ergänzten wir unsere Metatheorie nach und nach mit
Konzepten aus der soziologischen Systemtheorie nach Niklas Luhmann (1984).
Eine erste zusammenfassende Niederschrift der dabei entstandenen Konzepte
fand 1992 in dem Studienbuch “Systemische Therapie” (Ludewig 1992). Im Fol-
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genden resümiere ich die wesentlichsten Grundlagen, auf denen die neue systemische Therapie aufgebaut wurde: die biologischen und soziologischen Grundlagen.
Danach im Anschluss folgen die psychologischen Grundlagen.

3. Systemisches Denken – theoretische Voraussetzungen
3.1. Biologische Grundlagen
Die zentralen Aspekte der auf Maturana zurückgehenden Konzepte basieren auf
seiner in Zusammenarbeit mit Francisco Varela erarbeiteten Theorie des Lebendigen – die Autopoiesis-Theorie. Abweichend vom üblichen Verständnis in der
traditionellen Biologie begnügt sich Maturana bei seiner Erklärung lebender
Prozesse nicht damit, einzelne Teilaspekte (Eigenschaften) wie Stoffwechsel, Bewegung, Wachstum, Fortpflanzung usw. aufzuzählen, noch greift er auf vitalistische Vereinfachungen zurück. Für ihn ist das Lebewesen ein System mit einer
bestimmten Verknüpfung der Komponenten: der autopoietischen Organisation.
Das System lebt, solange seine autopoietische Organisation im Einklang mit der
Umwelt bleibt. Das Konzept der Autopoiesis und seine Implikationen haben sich
in den letzten Dekaden nachhaltig auf viele Disziplinen ausgewirkt, darunter Philosophie, Jurisprudenz, Soziologie, Kybernetik und Psychotherapie.
Den Begriff »Autopoiesis« – griech. autos = selbst; poiein = machen, gestalten – stellten Humberto Maturana und Francisco Varela erstmals 1972 in Chile in
ihrem Buch De máquinas y seres vivos (Von Maschinen und Lebewesen) vor. Ein
Lebewesen muss, um als solches erkannt zu werden, die Bedingungen einer autopoietisch organisierten Einheit erfüllen. Die Dynamik seiner Zustände muss sowohl ihre Komponenten als auch den Rand erzeugen, der diese Dynamik abgrenzt
und sie dadurch ermöglicht. Dynamik und Rand einer solchen Einheit sind zwar
strukturell und funktional unterschieden, sie gehören aber existenziell zu dem,
was die Einheit konstituiert.
Die Grundeinheit »Zelle« genügt diesen Bedingungen. Biochemisch gesehen,
funktioniert sie wie eine »Molekülenfabrik«, die fortwährend ihre eigenen Bestandteile erzeugt: die Moleküle. Dabei entstehen nicht nur die Grundbausteine
der »Fabrik«, sondern auch jene Elemente, die sie topologisch abgrenzen (Zellrand oder Membranen). Wird das Netzwerk an wichtigen Stellen durchbrochen,
gestört oder beschädigt, endet die Produktion von Bestandteilen, und die autopoietische Organisation zerfällt.
Der Begriff Autopoiesis hat bedeutende Konsequenzen für das Verständnis der
Lebewesen nicht nur als Individuen, sondern auch als sozial eingebundene Wesen,
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daher also auch für therapeutische Phänomene. Aus dem Autopoiesis-Konzept
wird gefolgert, dass biologische Systeme als Lebewesen strukturdeterminiert, autonom, operational geschlossen, zweck- und zeitlos (vgl. z. B. Maturana, 1982).
Die autopoietische Organisation ist prinzipiell invariant und bleibt also konstant,
solange das Lebewesens lebt. Die strukturelle Zusammensetzung kann insoweit
variieren, wie die Organisation konstant bleibt. Der jeweils aktuelle Zustand seiner
Struktur determiniert, in welchen Grenzen sich ein Lebewesen verändern kann,
ohne seine autopoietische Organisation zu verlieren, d. h. ohne zu sterben. Anhand seiner Struktur selektiert das Lebewesen die Art und Wirkungsweise der
Umweltereignisse, die in ihm Veränderungen auslösen können. Äußere Einflüsse
können die Struktur des Lebewesens nur in dem Maße irritieren (perturbieren,
verstören), wie diese Struktur es zulässt. Nicht diese Einflüsse determinieren die
Wirkung, sondern der aktuelle strukturelle Zustand des biologischen Systems. In
diesem Sinne spricht Maturana von der Strukturdeterminiertheit lebender Systeme. Lebewesen leben so lange, wie sie sich selbst, sprich: ihre Bestandteile, erzeugen und erhalten. Ihre Arbeitsweise bestimmt ihre gesamte Phänomenologie.
Sie sind also grundsätzlich selbstgeregelt, also autonom und im Unterschied zu
unbelebten Systemen identisch mit ihren Produkten (vgl. u. a. Varela, 1979). Dabei
meint hier Autonomie Eigengesetzlichkeit und damit weder Autarkie noch sozialpolitische Selbstbestimmung.
Es folgt weiterhin, dass Lebewesen grundsätzlich nicht »instruierbar«
(strukturierbar), sondern allenfalls »verstörbar« (bzw. irritierbar, perturbierbar)
sind. Da sie nicht auf der Basis von »Input« und »Output« funktionieren, lassen sie sich heteronom nicht bestimmen. Sie sind nur dann beeinflussbar, wenn
die Eigenart eines Lebewesens (oder einer Spezies) und seiner Umwelt insoweit
bekannt ist, dass die Veränderungen bestimmter Umweltbedingungen im Lebewesen erwünschte Verhaltensweisen »auslösen« können. Dabei wird diese Veränderung nicht kausal verursacht, sondern nur »angeregt«. Nur in diesem Sinne
kann man von einer Handlungskausalität sprechen. Ansonsten ist das Postulat
einer linearen Kausalität hiernach irreführend. Daraus ergibt sich die zentrale
Herausforderung an eine systemisch konzipierte klinische Theorie: Sie muss auf
Kausalitätsannahmen verzichten und dennoch pragmatisch brauchbare Konzepte entwickeln.
Ein autopoietisch organisiertes Netzwerk kann nur mit Eigenzuständen operieren. Es arbeitet selbstreferenziell, indem es seine Eigenzustände rekursiv reguliert, um seine Organisation zu wahren. Lebewesen sind daher operational geschlossen; ihre Operationen können sich nur auf frühere Eigenzustände stützen,
nicht auf äußere Bedingungen. Da aber Beobachter ihre Außenperspektive nutzen
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können, um das Lebewesen und seine Umwelt als Einheit zu betrachten, nehmen
sie einen energetischen und materiellen Austausch zwischen Organismus und
Umgebung wahr. Dies sagt aber nichts über die Arbeitsweise des Organismus aus
und rechtfertigt keine abstrakten, kausalen Folgerungen. Die Außenwelt ist für ein
Lebewesen nur in dem Sinne relevant, als es sie strukturbedingt einbezieht, um
fortbestehen zu können.
Auch das Nervensystem arbeitet hiernach operational geschlossen, und das
prägt die Arbeitsweise der Kognition. Nervenzellen bilden ein operational geschlossenes Netzwerk und können nur auf äußere Ereignisse reagieren, wenn sie
ihrer Struktur gemäß verstört werden. »Verstörte« Rezeptorzellen »entladen« sich
auf einheitliche Weise unabhängig davon, was ihre diese Entladung ausgelöst hat.
Da die Elemente des Nervensystems nur mit Eigenzuständen (oder den Relationen zwischen ihnen) operieren, können sie nicht zwischen internen und externen
Auslösern unterscheiden. Es gäbe keinen neurophysiologischen Mechanismus,
der die kognitive Differenz zwischen Illusion und Perzeption (intern und extern
induzierter Kognition) ermöglichen könnte oder erklären ließe. Diese im menschlichen Leben wichtige Unterscheidung gehe auf die Tätigkeit psychischer und sozialer Prozesse, etwa als Beschreibungen und Erklärungen zurück.
Schließlich folgt aus dem Autopoiesis-Konzept, dass lebende Systeme weder
Zwecken noch Zielen folgen noch Programme oder Funktionen erfüllen. Derartige Kriterien tragen Beobachter von außen heran, wenn sie Lebewesen im größeren
Kontext betrachten und nach einer sinngebenden Orientierung suchen. Die Begriffe Zweck, Ziel oder Zeit dienen daher einer kohärenten Beschreibung, erfassen
aber nicht die interne Funktionsweise von Lebewesen.
Kognition
Der Beitrag Maturanas zum Verständnis des erkennenden Prozesses bzw. der Kognition lässt sich auf folgende Thesen zusammenfassen:
• Menschliches Erkennen ist als biologisches Phänomen durch die Struktur
des Organismus und nicht durch die Objekte der Außenwelt determiniert.
• Menschen haben ein operational und funktional geschlossenes Nervensystem, das nicht zwischen internen und externen Auslösern differenziert; daher sind Wahrnehmung und Illusion, innerer und äußerer Reiz im Prinzip
aus sich heraus ununterscheidbar.
• Menschliche Erkenntnis resultiert aus »privaten« Erfahrungen; als Leistung
des Organismus ist sie grundsätzlich subjektgebunden und damit unübertragbar.
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Bezüglich der Frage, wie der Mensch zu Erkenntnissen gelangen kann, folgt
daraus:
• Erkennen ist weder getreue Abbildung (Repräsentation) einer vom Erkennenden unabhängigen Realität noch willkürliche oder beliebige Konstruktion. Vielmehr dient es der Lebenserhaltung und entspricht damit den strukturellen Möglichkeiten und dem jeweiligen Zustand des Erkennenden.
• Die traditionelle Forderung nach Objektivität als Entsprechung von Außen
und Innen (adaequatio rei et intellectus) übersteigt die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen. Die biologische Gebundenheit allen Erkennens und
das Fehlen eines Mechanismus, um zwischen Illusion und Wahrnehmung
zu unterscheiden, beschränkt das Kriterium der Objektivität auf rein kommunikative Zwecke.
• Der Gehalt kommunizierter Erkenntnisse richtet sich nach der biologischen Struktur des Adressaten. Kommunikation ist ein fortlaufender, erneuerungsbedürftiger Prozess, dessen Effizienz und Informationsgehalt nur
der Adressat bestimmt. Gleichheit der strukturellen Zustände von »Sender«
und »Empfänger« lässt sich weder gezielt herbeiführen noch von einem Beobachter feststellen. Sie entfällt daher als Kriterium der wissenschaftlichen
Erkenntnis oder Wahrheit. Zur Illustrierung dieses Sachverhalts äußerte
Maturana: »Ich bin auf wundersame Weise unverantwortlich für das, was Sie
hören, aber völlig verantwortlich für das, was ich sage« (Maturana, 1990: 63,
übers. aus dem Spanischen vom Verfasser).
Der Nutzen von Erkenntnissen. Will man dennoch Beliebigkeit und Intransparenz im wissenschaftlichen Diskurs begrenzen, kommt nur ein pragmatisches
Kriterium in Betracht: das Kriterium der kommunikative Brauchbarkeit vor. Dieses
von mir vorgeschlagene Kriterium (vgl. Ludewig, 1988) erweitert das Viabilitätskonzept nach Ernst von Glaserfeld (1987). Es ist erfüllt, wenn Sprecher und Adressat ihr zielgerichtetes Vorgehen durch Austausch optimal koordinieren können.
Eine Erkenntnis ist kommunikativ brauchbar, wenn sie sich beschreiben, also mitteilen lässt, eine angestrebte Koordination fördert und einen Vorteil (Zugewinn)
gegenüber anderen Erkenntnissen oder der Unkenntnis bedeutet.
Eine Herausforderung. Systemisches Denken nimmt dem Wissenschaftler die
Hoffnung, sicher erkennen zu können, wenn er nur die Spielregeln einhält. Das
wissenschaftliche Projekt, »der Welt« ihre Wahrheiten zu entlocken, verliert seinen
Sinn; gleichzeitig wird Forschen ohne Rücksicht auf die Folgen anachronistisch
und verantwortungslos. Wie jede Kritik an tradierten Selbstverständlichkeiten
und jede neue Sinnstiftung, hat auch das systemische Denken zwei Konsequenzen:
Es eröffnet dem Wissenschaftler ungeahnte Perspektiven und raubt ihm zugleich
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die Gewissheit des Vertrauten. Der Weg ins Neue führt zunächst durch Unsicherheit, Zweifel und Ablehnung. Das kennzeichnet die heutige Lage der systemischen
Denker: Sie müssen nicht nur prüfen, ob die bekannten Mittel der Wissenschaft
auch im neuen Denksystem brauchbar sind, sondern gleichzeitig angemessene
Kriterien entwickeln und ihre Position neu bestimmen.
Beschreibung. Alles Beschreiben stellt das Ergebnis einer Operation des Unterscheidens in-Sprache dar (vgl. Maturana, 1982). Beschreiben besteht aus Unterscheiden, setzt also einen Vergleich im kognitiven Bereich des Beobachters
zwischen kognitiv hervorgebrachten Einheiten voraus – sei es zwischen Objekten, zwischen Objekt und Hintergrund oder zwischen Objekt und Nicht-Objekt.
Beim Beschreiben erzeugt der Beobachter Unterschiede in der ihm eigenen Weise:
sprachlich. Die Grundelemente der menschlichen Welt sind also Beschreibungen:
Unbeschriebenes, sprachlich nicht Unterschiedenes, existiert darin nicht. Jeder
Versuch, die Sphäre des Beschriebenen zu verlassen und »die Sachen selbst« zu
erreichen, mündet in eine weitere Beschreibung, ist also vergeblich: Man verbleibt
immer in der Sphäre des Beschreibens. Das gilt besonders für die Beschreibung
von Menschen. Hier kann sich die vergleichende Beobachtung auf verschiedene
Lebensphasen (biographisch), auf andere Personen (differentiell) oder auf abstrakte allgemeine Werte (normativ) stützen. Jedenfalls sind immer Vergleiche
erforderlich, ohne die keine Beschreibung entstehen kann.
Da sie im kognitiven Bereich eines Beobachters entstehen, verweisen alle
Beschreibungen auf ihren Urheber. Hinter jeder Beschreibung steht letzten
Endes ein Beobachter. Beschreiben ist selbstreferenziell (bezieht sich auf sich
selbst), es vollzieht sich in einem geschlossenen Feld rekursiver, auf sich selbst
zurückwirkender Operationen. Menschliches Erkennen basiert daher auf einem endlosen, rückbezüglichen Prozess des inneren »Errechnens« von Eigenzuständen des Erkennenden, der einen kognitiven Bereich konstituiert (vgl.
von Foerster, 1985).
Ich-Du-Relation. Menschliche Kognition beruht auf Beobachtung, die nur als
beschriebene zugänglich ist. Da sich Beobachten und Beschreiben immer in dem
geschlossenen Kognitionsbereich eines Beobachters vollziehen, erzeugen Menschen ihre kognitiven Realitäten prinzipiell einsam. Doch alle Beschreibungen
gehen daraus hervor, dass der Mensch als sprachliches Wesen ein Kommunizierendes ist, und das erfordert die Existenz anderer, ebenfalls des Beschreibens fähiger Wesen. Der Mensch ist also zugleich einsam in seiner biologischen Struktur
gefangen und mit anderen »verkoppelt« oder »koordiniert«. Das begründet die
zweifache Identität des Menschen als zugleich biologisch-individuell und sprachlich-sozial. Um das Erkennen zu verstehen, müssen wir also nicht nur die Ope-
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rationen des Beobachters nachvollziehen, sondern auch jenen kommunikativen
Prozess, der menschliches Erkennen ermöglicht und in Gang hält.
Als einsamer Erzeuger seiner Realitäten hat der Mensch weder Zugang zu
einer unabhängigen Objektwelt noch zur Psyche anderer Menschen. Allerdings
kann er sich als kommunikatives Wesen begreifen (und beschreiben) und so erkennen, dass es andere, ihm strukturell gleichartige Menschen gibt, mit denen er
kommuniziert. Er schließt daher sowohl auf das Solitäre seiner Existenz – seines
Ich-Seins – als auch auf die Existenz eines unabhängigen Du. Die Ich-Du-Relation
begründet den Bereich gemeinsamen Erlebens, aus dem das Soziale erwächst. Vor
diesem Hintergrund lebt der Mensch in der Gleichung Realität = Gemeinschaft
(von Foerster, 1985: 41).
Da jede Erkenntnis auf einem Unterschieden beruht, kann ohne die Annahme eines unabhängigen, aber strukturell verwandten Du kein Ich entstehen. Zwar
wird diese Annahme nur kognitiv »errechnet«, sie setzt aber Kommunikation voraus und ermöglicht ihrerseits Kommunikation. Menschen sind zwar grundsätzlich
füreinander undurchschaubar, doch können sie sich strukturelle Gleichartigkeit
zuschreiben und auf diese Weise die bestehende Kluft pragmatisch überwinden.
Kommunikation lässt sich daher als »kooperative Problembewältigung« auffassen,
mit Hilfe derer Menschen ihre wechselseitige Intransparenz meistern.
Im “Wir”– dem sozialen System – entsteht der menschlich spezifische Zusammenhang zwischen seiner biologischen Individualität und seiner sozial-kommunikativen Identität. Darin erkenne ich das “systemische Prinzip”, worauf alles nun
Folgende beruht, zumal es an der Basis des systemischen Denkens steht.
Existenz. Sprachliche Unterscheidungen bringen die Einheiten hervor, aus
denen die Objekte unserer materiellen und geistigen Welt besteht. Die Frage, ob
etwas »existiert«, zielt im Grunde auf die Operation, die vorgenommen werden
muss, um die betreffenden Einheit im Erfahrungsbereich des Fragenden hervorzubringen. Sie fragt nach dem »Rezept«, aufgrund welcher Handlungen (Unterscheiden) sich die beschriebene Erfahrung reproduzieren lässt. Allerdings kann
das Reproduzierte niemals genauso beschaffen sein wie die originäre Erfahrung,
da es einem anderen Erfahrungsbereich entstammt. Alle konsensuellen Existenzaussagen – auch die wissenschaftlichen – stützen sich auf die operationale Reproduktion von Erfahrungen. Auch wenn dabei stets der Fragende die Gültigkeit
der erhaltenen »Rezepte« bestimmt, verlässt er sich in der Regel auf Kriterien
seiner sprachlich-konsensuellen Gemeinschaft (Familie, Stamm, Gesellschaft
oder »Wissenschaftlergemeinde«). Wissen entsteht kommunikativ, indem man
geltende Kriterien der Verständigung (oder der kommunikativen Brauchbarkeit)
einhält.
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Das Humane
Menschen erzeugen einen ihnen spezifischen Existenzbereich, nämlich jenen des
“In-Sprache-Seins”. Operational betrachtet, findet Interaktion statt, wenn Individuen zusammentreffen und sich dabei wechselseitig “perturbieren” bzw. strukturelle
Veränderungen auslösen. Durch Wiederholung kommt es allmählich zur strukturellen Kopplung. Konsensualität bzw. Bereiche sinnlicher Koordination bilden sich
durch rekurrente Interaktion. Alle Lebewesen können ihr Verhalten in irgendeinem Ausmaß mit dem anderer koordinieren; dabei findet das statt, was Maturana
“primäre Verhaltenskoordination” nennt. Menschen sind darüber hinaus in der
Lage, Bereiche der Verhaltenskoordination zweiter Ordnung zu erzeugen. Dieses
spezifisch menschliche Phänomen bezeichnete Maturana auf Spanisch mit einem
Neologismus “lenguajear”, der im Englischen als “to language” übersetzt und ich
im Deutschen “Linguieren” nenne. Diese Begriffe sollen darauf hinweisen, dass es
sich hier nicht um die Verwendung von Sprache handelt, sondern um eine Form
des Verhaltens handelt, welches dann geschieht, wenn primäre Verhaltenskoordinationen durch andersartige Verhaltenskoordination koordiniert werden, wenn
Menschen sich etwa durch Geste oder Lauten auf eine primäre Verhaltenskoordination beziehen. In einem Beispiel: Wenn jemand mit einer Handgeste einem anderen signalisiert, dass er eine geschlossene Tür aufmachen soll, damit beide durch
sie durchgehen können. In dem Fall wird die Koordination “durch die Tür gehen”
übergeordnet durch die Handgeste koordiniert (“Linguieren”). Ob man sich dabei
von Worten bedient oder nicht, ist hier unerheblich. Linguieren ist grundsätzlicher als Sprechen (vgl. Maturana, 1976).
Sprache kann sich als selbstreferenzielles System nur auf Sprache beziehen.
Insofern konstituiert das »Linguieren« einen rekursiv geschlossenen, unentrinnbaren Bereich, der nur durch ein Schweigen zu verlassen wäre, das nicht zum
Thema menschlicher Kommunikation würde. Die »Objekte« unserer Welt, und
wir selbst als Beobachter, entstehen im Verlauf sprachlicher Koordinationen. Das
Wort »Tisch« zum Beispiel bezieht sich nur auf die sprachliche Unterscheidung
Tisch, da die bezeichneten Gegenstände an sich nichts Tischhaftes haben. Verglichen mit der Verhaltenskoordination im Bereich des konkreten Handelns ist
das Unterscheidungspotenzial der Sprache prinzipiell unbegrenzt, da sich jede
Koordination vielfältig beschreiben lässt. Linguieren liegt also der menschlichen
Lebensweise zugrunde und bildet damit einen eigenständigen Phänomenbereich.
Der Aphorismus Maturanas: »Alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter
zu einem anderen Beobachter gesagt, der er selbst sein kann« (Maturana, 1982: 240)
definiert somit den menschlichen Existenzbereich als einen des sprachlichen Miteinanders.
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Erklären. Nach Maturana bezeichnet Erklären die Reformulierung einer erfahrenen Situation mit Elementen aus anderen Situationen aus der Lebenspraxis.
Die Gültigkeit einer Erklärung wird durch die Struktur des Fragenden bestimmt.
Beim Prozess des Erklärens unterscheidet Maturana zwei Optionen, nämlich je
nachdem, ob dieser Prozess als von der Biologie des Beobachters unabhängig oder
davon abhängig aufgefasst wird. Im ersteren Fall geht man von einer universalen
ontologischen Realität aus, die Menschen irgendwie zugänglich sein sollte, wobei
das Ergebnis dem Kriterium der Objektivität genügen muss. Im zweiteren Fall wird
davon ausgegangen, dass Menschen keinen Zugang zu einer subjektunabhängigen
Realität haben, sondern dass alles Reale auf Beobachten zurückgeht. Danach gibt
es so viele Realitäten, wie Verfahren angewandt werden, also kein Uni-versum,
sondern Multiversa. Matuaran schlägt vor, das Kriterium der Objektivität einzuklammern, um zu verdeutlichen, dass es sich hier um konstituierte Sachverhalte
handelt. Die Klammern sollen erinnern, dass <Realitäten>, so bindend und unausweichlich sie wirken mögen, stets das Produkt unseres Beobachtens sind. Sind
aber Erkenntnisse einmal entstanden und als nützlich akzeptiert, nehmen sie für
alle praktischen Zwecke den Charakter des Realen an (vgl. z. B. Ludewig, 2013,
Kap. 3).
Will man jedoch die Logik des Beschreibens möglichst eindeutig halten, bietet
sich an, eine korrekte logische Buchhaltung einzuhalten, das heißt, eine genaue begriffliche Korrespondenz zwischen dem erzeugten Phänomen und dem dabei bestimmten Phänomenbereich. Sie schützt vor Inkohärenz und Unangemessenheit
(vgl. Maturana, Varela, 1984). Die Führung einer korrekten logischen Buchhaltung erweist sich im klinischen Bereich als besonders notwendig bei der Diagnostik, Prognostik und Evaluation. Das schützt vor der landläufigen Vermengung
von Phänomenbereichen wie zum Beispiel bei der einseitigen Erklärung von Lebensproblemen in Analogie zu körperlichen Erkrankungen oder als Folge von Milieubedingungen.
3.2. Soziologische Grundlagen
Die von Humberto Maturana eingeführten, biologisch begründeten Konzepte
erwiesen sich für die Psychotherapie insbesondere bezüglich der kognitiven und
linguistischen Prozesse als äußerst nützlich und befreiend. Man war von der allzu
engen Orientierung an physikalischen Analogien befreit, zudem vom Festhalten
an »ontologischen Wahrheiten«. Im Umgang aber mit Kommunikation und sozialen Systemen stießen sie an die Grenzen des Biologischen, zumal Maturana alles
Soziale als im Grunde biologisches Phänomen betrachtet. Das im Jahr 1984 veröffentlichte Hauptwerk »Soziale Systeme« des deutschen Soziologen Niklas Luh-
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mann bot uns eine phänomengerechte Ergänzung zu den biologischen Konzepten
Maturanas an. Luhmanns Systemtheorie des Sozialen begründet einen Phänomenbereich, der über das Biologische hinaus ermöglicht, psychotherapeutische
Prozesse als genuin sozial-kommunikatives Geschehen aufzufassen.
Der Systembegriff
Die altgriechischen Wurzeln dieses Begriffs deuten auf jene zwei Aspekte hin, die
Systeme kennzeichnen: systema = Gebilde, aus syn = zussamen und histanai = stellen (nach Wahrig, 1997). System ist also ein komplexes, sprich: zusammengesetztes, von anderem abgrenzbares Gebilde. Systeme gibt es an sich nicht, sie stellen
Ordnungszusammenhänge bzw. Gebilde des menschlichen Beobachtens dar. Ein
präzises Bestimmen des Systembegriffs erfordert nach Luhmann die Berücksichtigung von drei Unterscheidungen: Die Systemgrenze unterscheidet das Gebilde von
einem Hintergrund (Differenz System/Umwelt), die das System konstituierenden
Elementen (Systemdifferenzierung) und die Relationen zwischen den Elementen,
die das System zusammenhalten (Differenz Element/Relation). Alle diese Aspekte
entstehen und vergehen mit den Entstehen und Vergehen des Systems. Die Elemente entstehen als solche durch die Art ihrer Relationierung, die wiederum das
System als Unterschied zur Umwelt ermöglicht. Eine präzise Definition eines Systems erfordert also die Definition ihrer konstitutiven Einheiten: Elemente, Relationen und Grenze. Sie alle werden durch die Einheit der Differenz konstituiert.
Komplexität. Systeme sind komplexe Einheiten, die Komplexität reduzieren.
Systembildung bedeutet nicht, Komplexität zu steigern oder Vorhandenes zusammenzuführen, sondern eine andere Komplexität herzustellen. Komplexität ist ein
quantitativer Begriff. Eine Menge ist komplex, wenn ihre Elemente sich nicht jederzeit verknüpfen können. Die Umwelt eines Systems entsteht als Folge der Systembildung und muss komplexer als das Systems sein. Ohne dieses Komplexitätsgefälle wäre die System/Umwelt Differenz aufgehoben und das System nicht
erkennbar. Systemgrenzen sind funktional; sie trennen und verbinden das System
mit seiner Umwelt. Systeme interagieren immer nur durch ihre Komponenten und
nicht als Ganzes. Die Verarbeitung von Interaktionen wird durch die interne Operationalität des Systems bestimmt und nicht durch Einflüsse von draußen.
Soziale Systeme
Mit Blick auf die systemische Theoriebildung im psychotherapeutischen Bereich
erscheinen mir die im Folgenden dargestellten Aspekte der sozialen Systemtheorie nach Luhmann (1984, 1997) relevant. Soziale Systeme bestehen danach nicht
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aus psychischen Systemen oder ganzen Menschen, sondern aus Kommunikationen und deren Anschlussbildungen entlang einer Sinngrenze. Zur Bestimmung
des sozialen Systems schlägt Luhmann vor, Kommunikationen als die Elemente
eines sozialen Systems zu betrachten. Die Relationen zwischen diesen Elementen
stellen die Anschlussbildung zwischen den Kommunikationen dar. Die Systemgrenze wird als Sinngrenze definiert. Luhmann übernimmt in seine Systemtheorie
Maturanas Begriff der Autopoiesis, wobei er diesen Begriff nicht für biologische,
sondern auch für psychische und soziale Systeme erweitert. Solche Systeme konstituieren sich selbst durch Differenzbildung und können somit als autopoietisch
aufgefasst werden. Die erwähnten Systemtypen unterscheiden sich jedoch nach
der basalen Operation ihrer Autopoiesis: Biologische Systeme verarbeiten und reproduzieren Ereignisse im molekularen Bereich, psychische und soziale Systeme
dagegen Sinn, sei es als Bewusstsein oder als Kommunikation.
Soziale Systeme konnte Luhmann als autopoietisch bestimmen, indem er sie
als aus relationierten Kommunikationen bestehend auffasste. Bestünden soziale
Systeme aus Menschen, wie Maturana es auffasst, könnten sie nicht aus autopoietisch gedeutet werden, denn soziale Systeme erzeugen keine Menschen; Kommunikation hingegen erzeugt Kommunikation. Kommunikationen relationieren
sich entlang eines Sinns und erzeugen dabei eine Systemgrenze, die Sinnhaftes
(System) von Sinnhaftem (Umwelt) unterscheiden. Die physikalischen, biologischen und psychischen Systeme, die zum Entstehen und Aufrechterhaltung von
Kommunikation notwendig sind, werden ihrer Umwelt zugeordnet. Obwohl sie
notwendig sind, gehören sie jeweils anderen Phänomenbereichen und gehen deshalb nicht in die Definition de sozialen Systems.
Sinn und Sinngrenze. Sinn als eine bestimmte Strategie des selektiven Verhaltens unter der Bedingung hoher Komplexität umfasse alles, was »Sinn hat« bzw.
»Sinn macht«, ist also ein differenzloser, formaler Begriff, der weder ins Gegenteil
verkehrt noch negiert werden kann. Sinn ist selbstreferenziell; er verweist immer
und nur auf Sinn: »Systeme, die an Sinn gebunden sind, können daher nicht sinnfrei
erleben oder handeln.« (Luhmann, 1984: 96). Auf eine Kurzformel gebracht: man
kann nicht nicht Sinn machen. Die Selektion einer spezifischen Sinnverwendung
neutralisiert zwar vorläufig oder negiert andere Möglichkeiten, ohne sie aber als
Möglichkeit definitiv auszumerzen (Luhmann, 1971: 12). »Informationen« lösen
beim Adressaten Systemzustände aus (ohne sie zu bestimmen). Aufgrund der
operationalen Geschlossenheit von Systemen ist Information kein bestimmender
Input; sie kann nur dann Systemzustände beim Adressaten auslösen, wenn sie auf
dafür geeignete Strukturen trifft. Information zielt zwar darauf, beim Adressaten
Systemzustände auszulösen, aber die Wahl, was als Information wirkt, trifft das Sy-
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stem selbst. Information wird als Handlung erlebt, wenn sie als Eigenleistung des
Systems gedeutet wird; andernfalls erscheint sie als externe Selektion, wird kausal
der Außenwelt zugerechnet und als Erleben gedeutet. Aus dieser Differenzierung
ergibt sich der Unterschied zwischen innen und außen,
Psychische und soziale Systeme leisten beim Verarbeiten von Sinn Komplexitätsreduktion. Sinn sorgt für Anschlussbildung und so auch für Kontinuität. Zugleich ist sie als temporäres Geschehen, das immer neu regeneriert werden muss,
prinzipiell instabil. Jeder Sinn kann im nächsten Moment anders werden. Dieser
Aspekt ist für die Theoriebildung im psychotherapeutischen Bereich äußerst wichtig, sowohl beim Verstehen menschlicher Probleme als auch ihrer Überwindung.
Doppelte Kontingenz. Alle Kommunikation ist durch gegenseitige Unbestimmbarkeit und Intransparenz geprägt. Selbstreferenzielle, also operational geschlossene Systeme haben keinen Zugang zu ihrer Umwelt oder zu anderen Systemen.
Eine noch so genaue Beobachtung kann die gesamte Operationalität des Anderen
nicht vollständig erfassen. Würde das passieren, würden beide Systeme ineinander
gehen. Sinnhafte Systeme sind der Kontingenz ausgesetzt, das heißt, sie können
immer anders sein. Kommunikation muss also das Problem bewältigen, das sich
aus der wechselseitigen Intransparenz der Beteiligten ergibt. Luhmann spricht
hier von doppelten Kontingenz und meint damit, dass Menschen unaufhörlich
mit dem Problem umgehen müssten, dass beide Beteiligte dies oder das tun oder
verstehen könnten. Denn beide Partner einer sozialen Interaktion erfahren zu jeder Zeit doppelte Kontingenz, und beide wissen es. Um sich also auf das Handeln des Anderen zu beziehen, muss man angesichts von Ungewissheit Risiken
eingehen, denn Unklarheit regt zur Klärung an. Nach Luhmann können soziale
Systeme nur entstehen, weil eine diffuse Ausgangslage dazu zwinge, Strukturen
auszubilden. Jedes Handeln wirke selektiv, reduziere Komplexität und ermögliche
also Kontinuität. “Reine” doppelte Kontingenz komme in keiner Gesellschaft vor,
denn Kommunikation beruht auf gesellschaftlich vermittelten Symbolen und Erwartungen. Erwartungen gewinnen mithin im Kontext von doppelter Kontingenz
Strukturwert für den Aufbau emergenter Systeme (Luhmann, 1984: 158).
Doppelte Kontingenz wirkt in sozialen Systemen autokatalytisch: Sie fördert
Kommunikation, ohne selbst verbraucht zu werden. In der doppelten Kontingenz
fühlt man sich zugleich sicher und unsicher. Man weiß zwar nicht, was der Andere
tun wird, kann aber vertrauen, dass er die Situation genauso erlebt, wie man selbst.
Wer das Risiko eingeht und sich festlegt, ermöglicht dem Anderen anzuknüpfen
und kann sich dann darauf beziehen. So bringen Unwahrscheinlichkeit, Unsicherheit und Unbestimmtheit immer wieder ihr Gegenteil hervor. Das Problem der
doppelten Kontingenz trägt seine Lösung in sich. Risiken werden durch riskante
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Angebote überwunden. Dabei gibt es keine Alternative zum Vertrauen. Wer aus
Misstrauen jedes Risiko meiden möchte, kann nicht überleben.
Kommunikationstheorie
Kommunikation stützt sich auf Handlungen. Die Unterscheidung von Handlung
und Kommunikation ermöglicht, die Vermengung dieser Begriffe aufzulösen.
Handlung wird einem einzelnen Handenden zugewiesen, Kommunikation – ganz
im Sinne dieses Begriffs, lat. communicare = gemeinsam machen, vereinigen (Wahrig, 1997) – benötigt mindestens zwei Kommunikanden: Sender und Empfänger.
Dementsprechend lässt sich das bekannte Watzlawick’sche Axiom, dass man nicht
nicht kommunizieren könne, durch die ergänzte Formel ersetzen, dass man nicht
nicht Sinn machen könne. Eine Handbewegung kann als bloße Bewegung (Handlung) oder zum Beispiel als Winken “verstanden” werden. Das hängt allein von der
aktuellen Struktur des “Empfängers”.
Kommunikation muss gemäß Luhmann als dreistelliger Selektionsprozess
betrachtet werden. Auf der Seite des Senders wird eine Information und ein Mitteilungsverhalten selektiert, auf der Seite des Empfängers findet die dritte Selektion statt: Verstehen. Sie resultiert aus der Differenz zwischen Information und
Mitteilung. Dabei bedeutet hier Verstehen nicht wie üblich ein adäquates Deuten
einer Botschaft, sondern allein die Tatsache, dass eine beobachtete Handlung als
Mittelung und nicht bloß als Information aufgefasst wird. Hat der Empfänger eine
Handlung des Senders als Mitteilung aufgefasst, ist es unerheblich, ob dies auch so
intendiert war. Da dieser Prozess jeweils von operational geschlossenen Systemen
getragen wird, gehören Missverständnisse, Lügen und Unaufrichtigkeiten genuinerweise zur Kommunikation und sind nicht als bloße Fehler zu bewerten.
Kommunikationsprozess. Vereinzelte Kommunikationseinheiten, etwa in Form
von Befehlen, kurze Begrüßungen im Vorbeigehen oder Hilferufen, kommen in
der Regel als Ausnahme vor. Kommunikationsprozesse verknüpfen hingegen viele
kommunikativen Ereignisse zu einer Abfolge. Kommunikation erzeugt zugleich
Redundanz und Differenz, nicht nur Konsens, was Trivialisierung zur Folge hätte.
Die Redundanz sorgt für Strukturen; die Differenz öffnet das weitere Geschehen
für Negation, Protest und Widerspruch. So bleibt das soziale System – ähnlich wie
das Nervensystem – in einer Art selbsterzeugter Dauererregung, die auch von der
Umwelt mitgeprägt werden kann.
Das Mitglied-Konzept
Niklas Luhmann (1984) unterscheidet bezüglich ihrer basalen Operation vier Systemtypen: Maschinen, Organismen, soziale und psychische Systeme. Therapeuti-
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sche Prozesse geschehen als face-to-face Begegnungen auf der Interaktionsebene,
also als soziales System, bei dem es am ehesten auf die Beteiligten ankommt. Die
systemtheoretischen Konzepte des Soziologen Luhmann eignen sich besonders
für das Verstehen makrosozialer Verhältnisse. Deshalb erschien mir notwendig,
die Dynamik von Interaktionssysteme mit Blick auf Psychotherapie konzeptionell
neu zu fassen (vgl. Ludewig, 1992). Es galt, dem Dilemma zu entgehen, die klinische Theorie entweder nur auf Kommunikation oder auf Menschen einzustellen.
Dafür sollte in Konzept eingeführt werden, der sowohl Körperliches und Psychisches im Rahmen von Kommunikationen einbezieht. Das gesuchte Konzept sollte
anschaulich genug sein, um die Praxis beschreiben zu können, zugleich aber leer
und abstrakt genug, um sich der Verdinglichung zu entziehen. Um eine konzeptionelle Brücke zwischen Mensch und Kommunikation zu schaffen, habe ich das
Konzept des »Mitglieds« eingeführt und die Komponenten interaktioneller sozialer Systeme als «Mitglieder« neu bestimmt.
Mitglied ist ein abstrakter Arbeitsbegriff. Er steht für einen sozial konstituierten, funktionalen Operator, der einen Kommunikationsprozess prägt und festigt.
Mitglieder emergieren aus der Kommunikation und sie verändern sich fortlaufend. Sie existieren nur solange der Prozess anläuft, der sie hervorgebracht hat.
Mitglieder konstituieren einander in der Kommunikation als »operationale Kohärenzen«. Sie entstehen erst durch den Vollzug von Kommunikation und werden
dadurch als solche qualifiziert. Ein Beobachter, der Kommunikation ohnehin nicht
direkt beobachten kann, kann sie allerdings erschließen, indem er die kommunikativen Operationen zurückverfolgt. Mitglieder verarbeiten Differenzen. Mitglieder sind selektierende operationale Kohärenzen (Zusammenhänge, Netzwerke),
die menschliche Kommunikation ermöglichen. Sie bilden das funktionale »Bindeglied« der an einer Kommunikation beteiligten Menschen. Analog zur Computersprache kann man die Relation Mensch/Mitglied mit der zwischen Hardware und
den einzelnem Rechenvorgängen vergleichen. Diese Analogie trifft naturgemäß
nur bedingt zu, weil Mitglieder rekursiv wirken und sich fortlaufend verändern,
sodass sie meistens kein festes Programm (keine »Rolle«) ausführen.
Mensch und Mitglied sind strukturell gekoppelt, verursachen einander aber
nicht. Eine ritualisierte Mitgliedschaft setzt zum Beispiel kaum Bewusstsein voraus, allerdings nur so lange, bis dieser Mensch darüber reflektiert. Mensch und
Mitglied gehören unterschiedlichen Phänomenbereichen an: dem biologischen
und dem sozialen. Ein Mensch ist als solcher nie Mitglied eines sozialen Systems, sondern kann nur Mitgliedschaften »verkörpern«, das heißt, die notwendigen Strukturen körperlicher und geistiger Art zur Verfügung stellen, auf die das
Mitglied zurückgreifen kann, um Kommunikation zu erzeugen und die Bildung
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von sozialen Systemen zu ermöglichen. Die Unterscheidung zwischen Mensch,
Mitglied und Rolle erweist sich als nützlich für die Klinische Theorie. Während
»Mensch« ein Lebewesen bezeichnet, weist der soziale Operator »Mitglied« auf
einzelne kommunikativen Handlungen hin und die »Rolle« auf ein verallgemeinertes Programm für die Ausführung einer Klasse von Mitgliedschaften (der Polizist, die Hausfrau). In einer Therapie verkörpern Menschen jeweils die beteiligten
Mitglieder in den unterschiedlichen Rollen als Therapeut und Klient/Patient.
3.3. Psychologische Grundlagen
Als Nachfolgerin der Familientherapie interessierte sich die systemische Therapie
anfänglich in der Hauptsache für soziale Systeme. Nach und nach wurde jedoch
deutlich, dass diese Therapieform auch für die Arbeit mit Individuen geeignet
war. Es war also notwendig geworden, die Theorie diesem Umstand anzupassen
und sie um eine systemtheoretische Konzeptualisierung der psychischen Systeme
zu erweitern. An dieser Frage habe ich seit Ende der 1980er Jahre gearbeitet und
über die Zeit ein derartiges theoretisches Konzept vorzulegen (vgl. Ludewig, 2011;
2013). Den Begriff »psychische Systeme« verwende ich immer in Plural, zumal
eine singuläres psychisches System ein synthetisches Konzept ohne Relevanz für
die klinische Theorie darstellt. Psychische Systeme stellen demnach Prozesse, die
in Individuen ablaufen und dabei Sinn erzeugen und reproduzieren. Sie bestehen
aus emotionalkognitiven Kohärenzen, die mit dem Entstehen und Vergehen eines
bestimmten Sinns ebenfalls entstehen und vergehen. Als Prozesse sind sie naturgemäß vergänglich und müssen, um fortbestehen zu können, permanent regeneriert werden. Die Psyche als struktureller Begriff bietet hingegen allenfalls eine
Synthese der vielen unterschiedlichen psychischen Systeme, die in einem Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt ablaufen.
Psychische Systeme stellen das individuelle Gegenstück zu den Mitgliedern
von interaktionellen Systemen dar. Psychische und sozialen Systeme stehen zueinander in einem Verhältnis der strukturellen Kopplung. Beide Systemtypen operieren zwar mit Sinn und bedürfen einander, um existieren zu können, sie operieren
aber voneinander unabhängig und generieren dabei jeweils unterscheidbare Phänomen, hier Bewusstsein, dort Kommunikation. Dieses Verständnis weicht von
den tradierten, auf Einheitlichkeit ausgerichteten Konzepten wie Persönlichkeit,
Identität und Selbst ab. Diese einheitlich zugedachten Konzepte der akademischen
Psychologie sind im Rahmen analytischen und strukturellen Denkens erarbeitet
worden. Für ein prozessorientiertes Verständnis von Psychotherapie erscheinen
solche Konzepte nur insofern nützlich, wenn sie als synthetische Strukturen betrachtet werden. Sie erleichtern die Kommunikation über menschliche Zustände.
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Das hier vorgeschlagene Konzept der psychischen Systeme als transitorische Abläufe bzw. Ereignissen deckt sich weitgehend mit neuen Erkenntnissen der Kognitionswissenschaften. Dort wird alles Psychische als Netzwerke mehr oder weniger
verschalteter, voneinander unabhängiger Abläufe aufgefasst (vgl. z. B. Varela et al.,
1992; Roth, 2001; LeDoux, 2002).
Polyphrenie
Als Alternative zur Einheitlichkeit des Psychischen werden im Folgenden substanzielle durch temporalisierte, einheitliche durch differenzielle Konzepte ersetzt. Der
Verzicht auf unpassend gewordene, verdinglichende Metaphern des Psychischen
als Apparat, Struktur, Ganzheit oder Teile muss nicht bedeuten, dass man ganz und
gar auf strukturelle Aspekte verzichten muss. Psychische Phänomene als Prozesse
aufgefasst sind nicht beobachtbar, sondern können bestenfalls mit Hilfe der Beobachtung von Handlungen oder Introspektion rekonstruiert werden. Die Identität –
das Kennzeichnende eines Menschen – wird als Narrativ aufgefasst, das auf der
Basis von wiederholten Verhaltensbeobachtungen synthetisiert wird. Eine Identitätsbeschreibung beinhaltet somit eine je aktuelle selektive Rekonstruktion aus der
Vielfalt der von ihm erlebten Eigenzustände und verkörperten Mitgliedschaften in
sozialen Systemen. Dies trifft sowohl für die Selbstbeschreibung als auch für die
Beschreibung Anderer zu. Die Fragen nach der Identität eines Individuums »Wer
bin ich? Wer bist du?« finden im Rahmen von introspektivem Nachdenken oder
in Kommunikation statt. Insofern als dies geeigneter Unterscheidungen bedarf,
handelt es sich bei Selbstbeschreibungen um relationale Beschreibungen, die als
relationale Kohärenzen bzw. relationale Identitäten oder relationale Selbste aufgefasst werden können.
Psychische Systeme werden hier als temporalisierte emotionalkognitive Kohärenzen aufgefasst, die immer neu auf innere oder soziale Ansprüche in Bezug zu
einem bestimmten Sinn reagieren. Die Komponenten psychischer Systeme – emotionalkognitive Einheiten – stellen intrapsychische sinnstiftende Prozesse dar, die
an weitere Erfahrungen mit gleichen Sinngehalt anschließen können und dabei
für die Kontinuität des Sinnerlebens sorgen. Sie bestehen aus relationierten Elementen – emotionalkognitiven Einheiten – entlang einer Sinngrenze. Bereits vorhandene psychische Fähigkeiten (Denken, Fühlen, Erinnern, Motive usw.) sowie
solche, die aktuell neu entstehen, werden selektiv mobilisiert und zu einem jeweils
einzigartigen Zusammenhang, zu einer emotionalkognitiven Kohärenz gebündelt.
Auf diese Weise emergiert in jeder einzelnen Situation ein aktuelles Ich, welches
nur so lange besteht, wie es durch Anschluss an weitere emotionalkognitive Kohärenzen fortgesetzt wird. Aus dieser Perspektive gehe ich bei der Beschreibung des
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Psychischen von einer Polyphrenie aus. Damit bezeichne ich das vielfältige Potenzial eines Menschen, einzelne psychische Systeme kontextadäquat zu generieren
bzw. damit an seine vergangenen emotionalen und kognitiven Erfahrungen anzuschließen.
Polyphrenie meint insofern eine Fähigkeit und kein Arsenal vorhandener Elemente. Im Verlauf kommunikativer und/oder introspektiver Aktivitäten wird das
polyphrene Potenzial eines Menschen aktiviert; die Reaktion darauf ist die Entstehung eines psychischen Systems. Die aktuellen psychischen Systeme »bedienen«
sich selektiv aus dem vorhandenen psychischen Potenzial und bündeln einzelne Elemente davon zu emotionalkognitiven Kohärenzen, zu psychischen Systemen. Ein flexibles polyphrenes Potenzial dürfte eine Garantie dafür sein, dass ein
Mensch einen gesunden Umgang mit den Erfordernissen seiner wechselnden Umwelten pflegen kann. Polyphrenie ermöglicht eine flexible Anpassung, wogegen
ein eingeschränkter, bis in eine Monophrenie reichender Zustand ein wesentliches
Anzeichen für eine reduzierte Fähigkeit beinhaltet, auf die vielfältigen Anforderungen des alltäglichen Lebens adäquat zu reagieren.
Ich gehe davon aus, dass ein Mensch zu jeder Zeit nur ein psychisches System
verkörpert. Die Kontinuität im Selbsterleben, also das Gefühl dauerhafter Identität, wird jeweils von einem ad hoc entstehenden psychischen System konstituiert. Dieses steht dann der Person zur Verfügung, um auf entsprechende Fragen
in der Selbstreflexion oder als Mitglied einer Interaktion mit der Beschreibung
eines personalen Ichs antworten zu können. In die personale Beschreibung eines Menschen gehen wohl jene Züge ein, die ob angeboren oder erworben das
Selbsterleben dieses Menschen prägen und ihn sowohl für sich selbst als auch
für andere charakterisieren. Die Unterscheidung von aktuellem und personalem
Ich entspricht jener von Prozess und Struktur bzw. von Vergehendem und Beständigem.

4. Klinische Theorie der systemischen Therapie
Der folgende, abschließende Abschnitt behandelt eine auf das Wesentliche beschränkte Darstellung einer systemisch begründeten Theorie der Psychotherapie.
Ausführliche Darstellungen finden sich u. a. bei Ludewig (1992; 2005; 2013).
Definition. Systemische Therapie versteht sich als Beitrag zur Herstellung eines günstigen Rahmens für die Selbstveränderung der Hilfesuchenden. Sie fördert
Vertrauen durch eine stabile therapeutische Beziehung und regt einen Wechsel der
Präferenzen an. Sie versteht sich nicht als kausales Verändern.
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Gegenstand Den Gegenstand einer systemisch begründeten klinischen Theorie
verstehe ich als eine Abfolge verschiedener sozialer Systeme mit unterscheidbaren
Kommunikationen (vgl. Ludewig, 1992). Das ermöglicht, die in einer therapeutischen Situation involvierten Prozesse – Problem, Intervention und Evaluation - als
eine Sequenz von unterscheidbaren Interaktionssystemen aufzufassen und nicht
als Prozess einer strukturellen Einheit. Diese Interaktionssysteme sind üblicherweise: 1) ein Problemsystem, 2) ein Hilfe suchendes System, 3) ein unspezifisches
Hilfesystem und 4) ein spezifisches Hilfesystem, z.B. ein Therapie-System (vgl. Ludewig, 1992).
Individuelle und interaktionelle Probleme. Die Formulierung einer systemischen klinischen Theorie setzt voraus, dass zuerst jene besonderen Situationen
identifiziert werden, die Menschen zum Aufsuchen einer Therapie motivieren.
Solche Situationen werden traditionell als »Probleme« bezeichnet. Die Familientherapie als Vorgängerin der systemischen Therapie hielt sich an die Tradition
und begnügte sich damit, Probleme als strukturelle Konflikte oder Defizite, als
dysfunktionelle Muster oder kommunikative Störungen eines soziales Systems,
meistens einer Familie, zu definieren. Harry Goolishian, einer der innovativsten
Pioniere der systemischen Therapie, formulierte in der Mitte der 1980er Jahre ein
neues genuin systemisches Konzept: das Konzept des problem-determined-system
(Anderson, Goolishian et al., 1986). Damit war das traditionelle Konzept auf den
Kopf gestellt, denn nicht soziale Systeme haben demnach Probleme, sondern die
Probleme erzeugen soziale Systeme.
Diese Idee hatte für die klinische Theorie eine revolutionäre Wirkung. Zu
Ende gedacht, bot sich dieses Konzept an, um damit die traditionellen Auffassungen von Psychopathologie ganz und gar zu ersetzen. Es konnte über klinisch
relevante Probleme gedacht werden, ohne sich an eine von der Medizin und den
Naturwissenschaften metaphorisch abgeleitete Semantik anzulehnen, zumal diese
zur Verwendung unangebrachter Konzepte wie geistige Krankheit und psychische
Störung verführen. Goolishians Konzept fokussiert auf Kommunikation und soziale Systeme.
Angereichert mit den in jeder Therapie unausweichlich aufkommenden emotionalen Prozessen und unter Verwendung von Bestandteilen aus der Kommunikationstheorie Luhmanns stellte ich Goolishians Konzept auf eine inhaltlich
umfassendere theoretische Grundlage: das Problemsystem. Im Sinne dieses neuartigen Konzepts konnten die klinisch relevanten menschlichen Probleme als Folge eines missglückten Versuchs betrachtet werden, eine Irritation (Perturbation,
Verstörung, Störung) zu bewältigen, die alarmierend ist und Leiden auslöst. Diese
Irritation überfordert – als Stress – die Bewältigungsmöglichkeiten eines Systems,
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sodass dieses weder adäquat reagieren noch sich zurückziehen kann. In der Folge
kann ein persönliches »Problem« entstehen, welches je nach Wirkungsgrad als individuelles »Lebensproblem« verbleibt oder zu einem kommunikativen »Problemsystem« wird (vgl. Ludewig, 1992). Ein charakterisierendes Merkmal menschlicher Probleme, ob als Lebensproblem oder Problemsystem, ist ihre Stabilität in
der Zeit. Probleme müssen, um fortbestehen zu können, andauernd reproduziert
werden. Das gilt ganz egal, ob es sich um einen inneren Monolog oder um ein
ritualisiertes kommunikatives Muster handelt, denn sie bestehen aus einer nicht
endenden Wiederholung desselben (more-of-the-same). Alternative Gedanken
und/oder Kommunikationen, die den Horizont eventuell erweitern und so vom
Problem ablenken oder es ganz und gar ersetzen könnten, haben kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Die das Problem unterhaltenden Gedanken bzw. Kommunikationen reduzieren sich nach und nach zu einem Muster von sich permanent
selbst reproduzierenden Wiederholungen. Die beteiligten Personen können sich
dieser Stagnation bewusst sein und darunter leiden, können sich aber paradoxerweise darauf verlassen, dass es, solange es so bleibt, mindestens nicht noch schlimmer wird. Das Verhältnis von Lebensproblem und Problemsystem liegt aus meiner
Perspektive im Kern der klinischen Reflektion und beinhaltet daher eine zentrale
Leitdifferenz für die klinische Theorie.
Der therapeutischer Prozess
Die Aufgaben des Therapeuten. Eine Methodologie der Psychotherapie muss sich
auf Handlungen beziehen, die geeignet sind, den Dynamiken, die das präsentierte
Problem aufrechterhalten, entgegenzuwirken. Im Bereich der systemischen Therapie ist dieses Ziel aus verschiedenen Perspektiven angegangen worden. Diese
erstrecken sich von einer direkten Orientierung am Problem bis hin zu einer
ausschließlichen Lösungsorientierung. Im Einklang mit den hier vertretenen
Grundannahmen wird dieses Ziel durch eine Kombination kommunikationstheoretischer Aspekte nach Luhmann mit emotionstheoretischen Auffassungen angestrebt (vgl. u.a. Maturana, 1988; Ciompi, 1997). Diese Kombination enthält die
notwendigen Elemente, um therapeutische Veränderung als Auflösung von Lebensproblemen und/oder Problemsystemen aufzufassen.
Lebensprobleme und Problemsysteme fasse ich als repetitive Denk- und Verhaltensmuster, die einen meistens unangenehm empfundenen Status quo deshalb
unterhalten, weil keine Möglichkeit gesehen wird, die Folgen einer Veränderung
präzise vorauszusagen. Es ist unklar, ob ein nächster Schritt erleichternd wirken
oder sogar eine Verschlechterung der Situation mit gesteigertem Leiden auslösen
würde. Unter diesen Bedingungen erscheint keine Veränderung sicherer als jedes
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Wagnis einer Veränderung. Das erklärt, weshalb man trotz aller Unannehmlichkeit in der andauernden Wiederholung eines repetitiven Musters verfangen bleibt.
Im Hinblick auf die therapeutische Strategie erweist es sich als unerlässlich, die
Unterbrechung des Wiederholungsmusters anzustreben (vgl. Watzlawick et al.,
1974). Das wäre ein Leichtes, wenn die Beteiligten mitgingen und nicht aus Angst
vor einer Verschlimmerung davon abgehalten wären. Der Therapeut ist daher aufgefordert, ermutigende, Sicherheit bietende Randbedingungen für den Klienten
zu schaffen, die es ihm erleichtern, die notwendigen Risiken einzugehen und ungewisse Veränderungen zu probieren. Der Therapeut muss hierfür gewissermaßen
eine »artistische Balance« einhalten zwischen einer empathischen Wertschätzung
des Klienten einerseits und seiner Berechtigung, so zu sein, wie er ist, und andererseits einer Geringschätzung des Problems und der es erhaltenden Handlungsweisen, als eine Balance zwischen einer geeigneten Würdigung des/der Klienten
und einer therapeutischen Anregung zur Veränderung (Intervention). Mit anderen Worten Durch dieses Balancieren kann dem Klienten die stabilisierende emotionale Sicherheit vermittelt werden, die eine notwendige Destabilisierung des
Problems wahrscheinlicher macht. Die Klienten werden dadurch angeregt, einen
»Wechsel der Präferenzen« vorzunehmen, das heißt, ihr Augenmerk vom Problem
auf mögliche Alternativen und andere Ressourcen umzulenken, die geeignet sind,
das Problem zu ersetzen. In diesem Sinne kann systemische Therapie generell als
soziale Aktivität definiert werden, die zum Ziel hat, günstige Randbedingungen
für die Selbstveränderung des Klienten zu schaffen – Hilfe zur Selbsthilfe.
Das Therapeutendilemma. Nach dem theoriegeleiteten Verzicht auf lineale
Kausalität ist der Therapeut mit folgendem Dilemma konfrontiert: »Handle wirksam, ohne im Voraus zu wissen, wie und was dein Handeln auslösen wird!« (vgl.
Ludewig, 1992). Der Therapeut, der dieses Dilemma ernst nimmt, verzichtet sowohl auf eine eigene Bestimmung der Therapieziele als auch auf eine im Voraus
kausal geplante Vorgehensweise. Er versucht vielmehr, die Klienten zu ermuntern,
ihre eigenen Wünsche und Anliegen auf eine Weise zu formulieren, anhand derer
die Vereinbarung eines Therapieauftrags formuliert werden kann, der dann das
therapeutische Handeln anleitet. Dem Therapeuten obliegt es im Wesentlichen, einen für hilfreiche therapeutische Gespräche geeigneten Kontext zu gestalten. Die
Erkenntnis, dass die Annahme einer einfachen linealen Kausalität im zwischenmenschlichen Bereich theoretisch verfehlt ist, war einer der wichtigsten Beiträge
systemischen Denkens für die Psychotherapie.
Systemisch gesprochen birgt jedes Thematisieren eines Problems die Gefahr,
eine unerwünschte Stabilität zu bestätigen, zumal, wie Steve de Shazer (z. B., 1988)
demonstriert hat, der Aufbau einer »Lösung« sich nicht mit der Struktur des Pro-

210

Kurt Ludewig

blems decken muss. Insofern ist für die Überwindung bzw. Lösung eines Problems
keine gründliche Kenntnis desselben notwendig. Während einige Klienten von einer direkten Orientierung auf Lösungen profitieren, bekommt es anderen besser,
über ihre Probleme sprechen zu können und Gehör zu finden. Da die Wirkung
solcher Maßnahmen nicht vorausgesagt werden kann, sollte der Therapeut für
das jeweilige Bedürfnis des Klienten offen sein, und je nach Lage »problem talk«
zulassen oder »solution talk« betreiben, ohne dabei zu vergessen, dass Therapie
letztendlich Veränderung anstrebt.
Das Dilemma der Diagnostik. Die nächste zu bewältigende Herausforderung bei
der Formulierung einer klinischen Theorie aus systemischer Perspektive resultiert
aus dem Diagnostik. Mit dem Ziel, Komplexität und Variabilität zu erhalten, also
bemüht, keinem vereinfachenden Reduktionismus leichtfertig zu verfallen, muss
der systemische Therapeut auch hier eine schwierige Balance zwischen reduktionistischen und systemischen Vorgaben zu halten versuchen. Einen Ausweg aus dem
Diagnostikdilemma weist das Konzept der »Überlebensdiagnostik« (Ludewig, 1999).
Dieses Konzept appelliert an die Therapeuten, eine Haltung des Interesses oder der
Neugierde im Sinne Cecchins (1987) für alle solchen Aspekte aus dem Leben des
Klienten einzunehmen, die ihm erlaubt haben, bis zur Gegenwart zu überleben. Eine
solche Haltung legt es nahe, nach Ressourcen, Alternativen, Ausnahmen und was
auch immer nützlich sein kann zu suchen, um das Augenmerk des Klienten vom
Problem abzulenken und es für Alternativen zu öffnen. Mit dieser Haltung als leitender Orientierung ist es dann möglich, den Klienten als Experten seiner selbst zu
betrachten, ohne die Expertise des Klinikers zu entwerten oder zu ignorieren.
Die Intervention. Systemische Therapie hat seit ihrer Entstehung vor rund 30
Jahren nur wenige spezielle Techniken entwickelt. Sie hat einen Großteil ihrer Bemühungen darauf verwendet, eine mit systemischem Denken zu vereinbarende
therapeutische Haltung zu formulieren, und weniger darauf, neue Techniken zu
entwickeln. Das eher geringe spezielle Methodeninventar der systemischen Therapie stellt aber kein unüberwindbares Problem dar, zumal es keine theoretische
oder praktische Notwendigkeit gibt, systemische Praxis auf eine spezielle Technologie zu reduzieren. Eine Möglichkeit herauszufinden, ob eine bestimmte Technik
geeignet ist oder nicht, ist die Einhaltung folgender Kriterien: Nutzen bezüglich
der Therapieziele, Schönheit bezüglich der Auswahl der Interventionen und Respekt bezüglich der interpersonellen Haltung zwischen Therapeut und Klient (vgl.
u.a. Ludewig, 1992, 2013). Die Formulierung einer systemisch begründeten therapeutischen Haltung hat sich in der Praxis bewährt. 1987 veröffentlichte ich einen
aus 10 + 1 Leitsätzen bzw. Fragen bestehenden methodischen Rahmen zur praktischen Orientierung der Therapeuten (Ludewig, 1987; 1992).
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Differenzierungen
Wie nicht anders zu erwarten, hat sich die systemische Therapie in den 30 Jahren
seit ihrer Entstehung in verschiedentlich differenziert. Diese Entwicklung ist nicht
zuletzt als wohl »natürliche« Folge systemischen Denkens zu verstehen, zudem
diese Denkweise auf absolute Wahrheiten verzichtet und daher keine normative
»Linientreue« fordern oder erwarten kann. Zu den wichtigsten Strömungen der
Systemischen Therapie zählen unter anderem interventive Ansätze in der Tradition des Mailänder Ansatzes, kurzzeittherapeutische, lösungsorientierte Ansätze
nach de Shazer (z. B. 1988), Kooperation betonende Ansätze wie das ReflectingTeam nach Tom Andersen (1990), sprachlich betonte Ansätze in Anlehnung an
den sogenannten Sozialkonstruktionismus nach K.J. Gergen (1991; 1999; Gergen,
Gergen, 2004) bei Goolishian, Anderson (u.a. 1988), sich postmodern verstehende
Ansätze (z. B. bei Anderson, 1996; Anderson, Gehart, 2006, Hoffman, 1990, 1993),
narrative Ansätze in Anlehnung an anthropologische und linguistische Vorgaben
(z. B. White, Epston, 1989), biografische und begegnungsorientierte Ansätze (z.
B. Welter-Enderlin, Hildenbrand, 1996) und verschiedene integrative Ansätze.
Eine recht persönliche und anschauliche Darstellung über diese Entwicklungen
stellte Lynn Hoffman (2000) zusammen. Bei allem Unterschied im Detail weisen
diese Differenzierungen genügend Gemeinsames auf, um als systemisch erkannt
zu werden. Sie teilen den metatheoretischen Hintergrund konstruktivistischer
(einschließlich „sozialkonstruktionistischer“ und anderer nicht-realistischer) Positionen, und sie berufen sich theoretisch in der Hauptsache auf das interdisziplinäre Programm der Systemwissenschaften, sprich, auf die Theorien der Selbstorganisation sowie auf die System- und Kommunikationstheorien.

5. Fazit
Der systemische Ansatz hat die Psychotherapie phänomenologisch im Bereich des
Sozialen angesiedelt, zumal alles, was in der Therapie passiert, Kommunikation
ist. Ein wesentlicher Vorteil der Übernahme systemischen Denkens war die Loslösung der Psychotherapie von ihrer historisch entstandenen ausschließlichen Einbettung im analytischen und objektivistischen Denken. Mit Blick darauf, dass der
Mensch nur unter Einbeziehung der unterschiedlichen ihn konstituierenden Typen von Systemen – biologischen, psychischen und sozialen Systemen – angemessen zu verstehen ist, sollte Psychotherapie als komplexe soziale Wechselwirkung
zwischen ebenfalls komplexen multisystemischen bio-psycho-sozialen Einheiten,
nämlich Menschen, verstanden werden.
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Systemisch gesehen sind Menschen Lebewesen, die zugleich individuell in sich
eingeschlossen und sozial eingebunden leben. So gesehen, kann der Mensch unter
Berücksichtigung des systemische Prinzips weder auf einen homo biologicus noch
einen homo sociologicus reduziert werden. Das rekursiv generierte Verhältnis von
Individuellem und Sozialem trägt dem Rechnung trägt, dass das Menschsein im
sozialen System wurzelt und so mindestens zu zweit entsteht. Als Kind des ausgehenden 20. Jahrhunderts erlaubt uns systemisches Denken jene die Komplexität menschlicher Existenz aus biologischen, psychischen und sozialen Aspekte
simultan zu betrachten, ohne sie aufeinander reduzieren zu müssen. Neben ihrer
pragmatischen Effektivität liegt darin ein Hauptvorteil dieser Denkweise für die
Psychotherapie.
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Wstęp
Na co dzień jesteśmy świadkami gwałtownych przeobrażeń we wszystkich dziedzinach życia. Dotykają one praktycznie całego porządku społeczno-kulturowego.
Częścią tego ładu jest oświata, która odzwierciedla go, współtworzy, pozostaje pod
jego wpływem i razem z nim podlega procesowi kształtowania się nowej racjonalności – postmodernistycznego czy ponowoczesnego przełomu (Rusek, Górniok-Naglik, Oleksy, 2008: 9). W placówkach oświatowych następuje rewolucja
technologiczna, która dotyczy zarówno sfery edukacyjnej, jak i organizacyjnej.
* ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3783-2217.

216

Przemysław Żebrok

Przekształcenia te w dużej mierze dotyczą obszarów związanych z ICT (Information and communications technology).
Funkcjonowanie we współczesnej szkole wymaga opanowania umiejętności
nie tylko wyszukiwania informacji, ale także ich selekcji, porządkowania oraz krytycznej oceny przydatności pozyskanych treści. Wsparciem stały się nowoczesne
technologie komputerowe, sieciowe i telekomunikacyjne, wykorzystywane współcześnie w pracy z informacją oraz w komunikacji. By sprostać aktualnym wymaganiom cywilizacyjnym, wszyscy uczestnicy organizacji szkolnej muszą posiadać
kompetencje w zakresie skutecznego wykorzystywania tych technologii. Stanowią one niezbędne wsparcie praktycznie we wszystkich procesach zachodzących
w szkole, umiejętne wykorzystanie narzędzi ICT zwiększa bowiem efektywność
pracy, jakość kształcenia i skuteczniejszą komunikację (Żebrok, Smyrnova-Trybulska, 2015: 106).
Celem artykułu jest wskazanie zmian, jakie w ostatnich latach zachodzą w placówkach oświatowych. Przeobrażenia te związane są przede wszystkim z pojawieniem się w tych instytucjach nowych technologii teleinformatycznych, a to z kolei
wiąże się z odmiennymi sposobami komunikacji i wykorzystywaniem w pracy
nowatorskich technik oraz narzędzi. W kilku zwięzłych akapitach zaprezentowano wyniki wcześniejszych badań dotyczących obszarów związanych z wykorzystywaniem współczesnych narzędzi komunikacyjnych w szkole. Są to obserwacje
zarówno autora, jak i innych badaczy. Ze względu na ograniczone ramy niniejsze
opracowanie jest tylko zasygnalizowaniem problemu. Poruszane zagadnienia potraktowano hasłowo, a wyniki badań zaprezentowano skrótowo. Ponadto artykuł
skupia się tylko wokół obszaru organizacji i zarządzania szkołą, tematykę wykorzystywania ICT w nauczaniu pozostawiając do oddzielnej analizy.

Komunikacja w organizacji szkolnej
Zagadnienia związane z komunikacją są tematem ważnym i aktualnym, gdyż procesy wymiany informacji stały się istotnym elementem działalności każdej instytucji, także oświatowej. Sprawny system komunikacji jest nie tylko nieodłączną
częścią organizacji, ale też warunkiem prawidłowego rozdzielania czynności decyzyjnych i wiąże się bezpośrednio z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolowaniem.
W ostatnich latach rozwój teleinformatyki przyczynił się do wielu zmian
w procesach komunikacji w organizacjach, w tym do popularyzacji łączności
elektronicznej. Stała się ona niezbędnym elementem działalności (wyposażenia)
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każdej placówki oświatowej, zarówno jej obszaru dydaktycznego, jak i administracyjnego.
Każda organizacja jest w jakiś sposób powiązana z otoczeniem, które klasyfikowane jest między innymi wedle stopnia zmienności i jednorodności. W ostatnim
czasie przestrzeń tę cechuje duży stopień niepewności, dlatego określane jest – ze
względu na dynamikę zmian – częstokroć mianem otoczenia burzliwego (Webber, 1990: 393). Obejmuje ono niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród
których działa organizacja i które mogą wywierać wpływ na jej działania. Instytucje oświatowe są szczególnym typem organizacji. Działają jako system otwarty,
to znaczy, iż wymieniają z otoczeniem pewne zasoby, w tym informacyjne. Szkoły
usytuowane są w otoczeniu, które ma wymiar ekonomiczny, techniczny, społeczno-kulturowy, polityczno-prawny. Cechą charakterystyczną aktualnego otoczenia
jest jego zmienność, a występujące w nim zjawiska mają charakter nieprzewidywalny. Rodzi to zarówno szanse, jak i zagrożenia, a także stawia określone wymagania przed organizacją. Jeśli rozpatrywać cechę burzliwości środowiska, to wykazuje się nią głównie element technologiczny. Przede wszystkim chodzi o procesy,
jakie zachodzą w szybko zmieniającej się branży IT. Gwałtowne zmiany dokonują
się też w technice i technologii uczenia. Mówi się o rewolucji informatycznej, która
odbywa się w otoczeniu szkoły, ale jej efekty odczuwalne są również w jej wnętrzu.
W procesie wymiany informacji między ludźmi Andrzej Augustynek wyróżnia kilka rodzajów komunikacji: interpersonalną, intrapersonalną, społeczną, zapośredniczoną (Haber, 2011: 66). Ta ostatnia, czyli CMC (ang. computer mediated
communication), która w głównej mierze jest przedmiotem niniejszego opracowania, oznacza porozumiewanie się za pośrednictwem komputerów. Ten typ komunikacji określa się również jako komunikację typu face-to (via monitor) -face albo
face-to-monitor.
W analizach definicji nie sposób pominąć kwestii związanych z komunikacją
pionową i poziomą. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w szkołach. Chodzi tutaj
o przepływ informacji od dyrektora do pracowników i zwrotnie oraz komunikowanie się między pracownikami. To ostatnie określa się mianem winorośli, czyli nieformalnej sieci komunikowania w organizacji. Procesy komunikacji odbywają się także
między uczniami, nauczycielami i uczniami, nauczycielami i rodzicami itd.
Aby szkoła mogła osiągać wyznaczone cele, musi mieć zdolność skutecznej
łączności ze wszystkimi wspomnianymi uczestnikami organizacji szkolnej. Nie
ulega wątpliwości, iż najnowsze środki wymiany informacji w dużym stopniu zmodyfikowały tradycyjne sposoby porozumiewania. W sposób radykalny zmienia się
sposób wymiany informacji oraz narzędzia komunikacji. Takim narzędziem stał
się Internet, który zapewnia praktycznie nieograniczony przekaz danych w skali
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globalnej. Ważnym zjawiskiem we współczesnej szkole jest coraz powszechniejsze
rezygnowanie z tradycyjnych form komunikacji na rzecz przekazu cyfrowego (poczta elektroniczna, e-dzienniki, e-wywiadówki). Popularną formą przekazywania
treści są też strony internetowe, które praktycznie stały się nieodzownym elementem funkcjonowania szkół.
W tym miejscu należy dodać, że dla precyzyjnego przekazu niezbędne jest
skuteczne komunikowanie się, czyli wysyłanie wiadomości w taki sposób, by wiadomość otrzymana miała możliwie zbliżone znaczenia do wiadomości zamierzonej (Griffin, 1996: 554). Jest to szczególnie istotne w relacjach z interesariuszami
szkoły. Przykładem nieskutecznego przekazu może być komunikowanie się za
pomocą poczty elektronicznej czy esemesów. Wysyła się komunikat w cyfrową
przestrzeń bez gwarancji jego odbioru. Warto też zwrócić uwagę na pojęcia komunikowania i komunikowania się, wymienianych wśród podstawowych typów
komunikacji interpersonalnej. Komunikowanie rozumiane jest jako wysyłanie komunikatu w przestrzeń informacyjną, z intencją bycia odebranym, zaś komunikowanie się cechuje istnienie sprzężenia zwrotnego, z czasowym odwróceniem ról
(Haber, 2011: 66).

Narzędzia komunikacji we współczesnej szkole
Poczta elektroniczna. Na przestrzeni ostatnich lat jednym z głównych narzędzi
przekazu informacji stała się poczta elektroniczna. Jest to instrument, który umożliwia łączność z otoczeniem oraz łatwy dostęp do informacji. Szybkość przekazywania informacji, powszechna dostępność, możliwość przesyłania plików multimedialnych, pojemność kanału i praktycznie brak kosztów – to elementy, które
w znaczący sposób zadecydowały o powszechności e-maili. Do głównych zalet
zaliczyć można też brak ograniczeń miejsca i czasu, komunikacji nie utrudnia
miejsce przebywania nadawcy i odbiorcy. Zazwyczaj komunikacja ta ma charakter asynchroniczny, co oznacza, iż nie wymaga współistnienia komunikujących się
w tym samym czasie. Nadawca wysyła informację, która buforowana jest w jakimś
miejscu i stamtąd pobierana przez odbiorcę (Wróbel, 2014: 2/44).
Ten sposób komunikacji wymusza technologiczny postęp, pamiętać jednak
należy, że nie zawsze spełnia on wymogi skuteczności. Nadmierne i nieumiejętne
korzystanie z poczty elektronicznej może powodować szereg negatywnych konsekwencji – przede wszystkim zakłócenia w komunikacji. Może ona polegać na
skrótowości wiadomości, braku informacji niewerbalnej oraz ograniczonej i opóźnionej informacji zwrotnej (Wróbel, 2014: 2/44).
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Większość szanujących się firm posiada własne domeny, a co się z tym wiąże,
indywidualne adresy pocztowe dostosowane do zajmowanego stanowiska w organizacji. Każda wiadomość kierowana jest do odpowiedniej osoby, redukując przeciążenia informacyjne i chaos. Jeśli poczta nie jest zaadresowana do konkretnego
odbiorcy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie odczytana. Stąd też
ryzyko, że w natłoku e-maili ważna wiadomość zostanie pominięta.
Z badań przeprowadzonych przez autora1 wynika (Żebrok, 2014a: 211), że
większość szkół nie ma przypisanych adresów do poszczególnych działów, osób,
funkcji. Placówki posiadają jeden adres pocztowy, przez co informacje najczęściej
docierają do komputera w sekretariacie, delegując na obsługę sposób ich zadysponowania. Osobą decyzyjną staje się sekretarka (przekazuje wiadomość dyrekcji, innemu odbiorcy bądź kasuje). Często przekaz informacji odbywa się poprzez
drukowanie treści e-maila, generując niepotrzebne koszty. W większości szkół
wiadomości zapisywane są w jednym folderze, pomimo że poszczególne e-maile
kierowane są do różnych osób (dyrekcji, nauczycieli, obsługi, intendentki, pedagoga, psychologa, logopedy itd.). Utrudnia to selekcję i wyszukiwanie odpowiednich treści. Badania potwierdzają też, że dyrektorzy często delegują uprawnienia
obsługi poczty na sekretarki, swoich zastępców, rzadziej informatyków. Dostęp do
jednej skrzynki pocztowej ma wiele osób.
Poczta powinna być przede wszystkim skuteczna. Niemiej jednak coraz częściej zwraca się uwagę na takie istotne cechy jak szybkość, pojemność, przyjazna
nazwa. Propozycja bezpłatnych kont pocztowych oferowanych przez różne serwisy jest bardzo bogata, często wiąże się to jednak ze zgodą na otrzymywanie niechcianych wiadomości i reklam, ograniczone są też możliwości transferu danych.
Darmowe konta pocztowe oferowane są przykładowo przez takie portale jak Onet,
Wirtualna Polska czy Interia. Większość szkół korzysta z tych właśnie firm. Na
podstawie badań (Żebrok, 2014a: 211) na obszarze bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty z darmowych kont pocztowych korzysta 466 placówek (tj. 71%)
spośród wszystkich 657 przeanalizowanych. W powyższym zestawieniu najwięcej
adresów należy do grupy Onet – 178. Najpopularniejszym wśród darmowych kont
jest wp.pl (Wirtualna Polska) – 106 kont pocztowych. Spośród nich 8 należy do
osób prywatnych (najczęściej dyrektora). Własną domenę posiada tylko 60 szkół.
1
Celem badań była analiza procesów komunikacji w placówkach oświatowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Podjęta
tematyka wynika z przeświadczenia, iż podstawowym i najpowszechniejszym obecnie narzędziem
wymiany informacji w oświacie jest poczta elektroniczna. Zamysłem autora była próba odpowiedzi
na pytanie o stopień skuteczności i profesjonalizmu w wykorzystywaniu tego narzędzia. Badania
przeprowadzono w roku 2013.
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Dzienniki elektroniczne. W szkołach bardzo popularne stają się ostatnio e-dzienniki. Możliwość prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170).
Dziennik elektroniczny to oprogramowanie komputerowe, które służy do
gromadzenia wszelakich informacji o pracy szkoły. Rejestrowane są tematy lekcji,
frekwencja, oceny, przebieg procesu nauczania, dane osobowe itd. Dodatkowo e-dzienniki wyposażone są w przeróżne funkcje – można za ich pomocą drukować świadectwa, legitymacje, arkusze ocen, pisma, synchronizować dane z innymi
aplikacjami. Dziennik nie jest już tylko narzędziem do zapisywania tematu lekcji
i dokumentowania frekwencji uczniów. Coraz częściej firmy proponują potężne narzędzia wspomagające procesy zarządzania organizacyjnego szkoły, często
skorelowane z innymi aplikacjami. Jednym z ważniejszych efektów wykorzystania e-dzienników ma być poprawa frekwencji na zajęciach. Oprogramowanie
komputerowe pozwala natychmiast informować rodziców o nieobecności ucznia
w szkole. Większość firm oferuje aplikacje na smartfony, więc przy systematycznym dokumentowaniu frekwencji przez nauczycieli rodzic w czasie rzeczywistym
może śledzić obecności swojego dziecka na lekcjach, jego oceny czy uwagi dotyczące zachowania.
Badania przeprowadzone przez autora2 dowodzą (Żebrok, Smyrnova-Trybulska, 2015: 105), że pracownicy szkół są przekonani o podnoszeniu jakości pracy
szkoły przez wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Uważają, że e-dzienniki
są przydatne w pracy nauczyciela i przyczyniają się do poprawy komunikacji nauczycieli z rodzicami. Wyrażają też przekonanie, iż cała społeczność szkolna skazana jest na cyfrową szkołę – rewolucja informatyczna zmusi w najbliższym czasie
wszystkie placówki do korzystania z e-dziennika. Konkludując – nie ma odwrotu
od takich narzędzi jak dziennik elektroniczny w szkole ze względu na uwarunkowania społeczne, technologiczne, aspekty organizacyjno-techniczne, humanistyczne oraz konieczność podniesienia jakości zarządzania szkołą i procesem
edukacyjno-wychowawczym.

2
Celem badań była analiza wybranych aspektów funkcjonowania dziennika elektronicznego
w placówkach oświatowych, a zarazem weryfikacja efektywności przekazywania informacji za pomocą nowych narzędzi wprowadzanych do szkół. Główny problem badawczy zawarto w pytaniu:
jaka jest skuteczność i poziom komunikacji za pomocą takich narzędzi jak e-dziennik? Badania przeprowadzono w latach 2015–2016.
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Szkolne strony internetowe. W ramach badań3 (Smyrnova-Trybulska, Krupa,
2011: 5) zostały ocenione jakościowo i ilościowo strony internetowe szkół w powiecie cieszyńskim. Serwisy oceniano według dwunastu kryteriów oraz opracowanej na potrzeby badań punktacji: miejscowość/adres strony internetowej, administrowanie (szkoła lub inna instytucja), aktualizacja strony/wiadomości, materiały
do pobrania (scenariusze, konspekty zajęć, prezentacje, artykuły itd.), możliwość
zamieszczania materiałów przez nauczycieli, możliwość zamieszczania materiałów przez uczniów, serwisy interaktywne (na przykład forum, czat, blogi, Wiki),
serwis e-learning, fotogaleria, zastosowane narzędzie informatyczne do utworzenia witryny szkoły (HTML, CMS), dane kontaktowe, obudowa graficzna. Biorąc
pod uwagę ogólne wrażenie wszystkich analizowanych stron, można zauważyć, że
znaczna większość reprezentowała wysoki poziom. Serwisy charakteryzowały się
rozbudowaną stroną graficzną (m.in. galeria). Z większości stron jest możliwość
pobierania plików. Pozytywnym zjawiskiem jest to, iż szkoły traktują swoją stronę
internetową jako wizytówkę.
Wśród negatywnych cech należy wskazać, iż większości stron brakuje jakiejkolwiek interaktywności. Tylko pojedyncze serwisy udostępniają fora bądź możliwość skorzystania z formularza kontaktowego. Dużą wadą jest również brak
materiałów multimedialnych. Spośród wszystkich kryteriów najniższe wyniki
dotyczyły dostępu do nauczania e-learningowego. Jak pokazały rezultaty badań,
większość szkół nie wdraża jeszcze nauczania na odległość w żadnej formie. Tylko trzy strony internetowe zawierały dodatkowe materiały dla uczniów, z których
mogliby skorzystać poza lekcjami.
Arkusze organizacyjne. Arkusz organizacyjny to dokument, który określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdej placówce
oświatowej. Jest podstawą ustalania tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
istotnym elementem planowania pracy i finansowania szkoły. Sporządza go dyrektor szkoły, a zatwierdza przedstawiciel organu prowadzącego. Zasady przygotowania arkusza organizacyjnego określa art. 110 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku – prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996 ze zm.) oraz § 17 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017, poz. 649).
Tradycyjny arkusz organizacyjny przygotowywany był w formie papierowej,
jednak rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się także do zmian w sporządzaniu tego dokumentu. Na rynku pojawiają się kolejne instrumenty prograWyniki badań dotyczących stron internetowych zaczerpnięte zostały z raportu „Przestrzeń
informacyjno-edukacyjna w Internecie gimnazjów powiatu cieszyńskiego, stan aktualny i perspektywy na przyszłość: raport z badań”, Smyrnova-Trybulska E., Krupa K., 2011.
3
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mistyczne, które dają możliwość sporządzania arkuszy organizacyjnych w formie
elektronicznej. Bardzo ważną zaletą tych narzędzi jest wykorzystanie technologii webowych, które tworzą zintegrowane systemy obsługujące oświatę. Aplikacje te pozwalają efektywniej zaplanować pracę szkoły i sprawniej nią zarządzać.
Umożliwiają też lepszą kontrolę organu prowadzącego. Głównie chodzi o liczbę
zatrudnionych pracowników, liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków samorządowych, zgodność z ramowymi planami nauczania. Na tę formę
przygotowywania arkuszy coraz częściej decydują się organy prowadzące placówki
oświatowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy w powiecie cieszyńskim można stwierdzić, że większość organów prowadzących zdecydowała się przejść na
elektroniczną formę przygotowywania arkusza organizacyjnego.

Wnioski
Poczta elektroniczna, arkusze organizacyjne, e-dzienniki, strony internetowe stały
się w placówkach oświatowych często wykorzystywanym nośnikiem przekazywania
informacji. Powszechne korzystanie z tego typu narzędzi stało się nieodwracalnym
faktem, jednak poziom tej komunikacji wydaje się ciągle niezadowalający. Za mało
uwagi przywiązuje się do fachowości w wykorzystywaniu tych narzędzi. Przede
wszystkim uderza brak profesjonalizmu w nazewnictwie kont pocztowych oraz doborze usług hostingowych. Nie do zaakceptowania jest także podawanie prywatnych
e-maili jako oficjalnych adresów szkoły. Rodzi to poważne komplikacje na przykład
w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora. Spora część zarządzających szkołami
nie nadąża za rozwojem usług elektronicznych oraz wymaganiami współczesnych
organizacji. Mankamentem są przede wszystkim przestoje w odbiorze poczty w czasie świąt, ferii, wakacji. Pomimo przerw w kształceniu każda szkoła ma do wypełnienia określone zadania natury organizacyjnej. Z kolei na szkolnych stronach internetowych brakuje interaktywności, szkoleń e-learningowych.
Na rynku pojawiło się wiele firm oferujących narzędzia do prowadzenia elektronicznej dokumentacji. W związku z tym pojawiają się słuszne obawy o stopień
profesjonalizacji tych firm, sposobach zabezpieczania danych itd. Wprowadzając dzienniki elektroniczne do szkół, koniecznie należy zapewnić wsparcie techniczne. Ważne jest, by szkoła dysponowała odpowiednią liczbą komputerów oraz
bezpiecznym i niezawodnym łączem internetowym. Trzeba zapewnić fachową
pomoc dla nauczycieli, możliwość konsultacji. Istotny wydaje się też odpowiedni
wybór oprogramowania, dostosowanego do potrzeb i możliwości placówki, tak
aby w pełni wykorzystać to narzędzie (druk świadectw, arkuszy, legitymacji itd.).
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Wykorzystanie technologii informacyjnych w oświacie to zjawisko trwałe i nieodwracalne. Postęp technologiczny wymógł na organizacjach szkolnych
posiadanie Internetu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Placówki oświatowe
w sposób naturalny przeszły na cyfrową formę transmisji danych, a korzystanie
z nowych narzędzi wymiany informacji stało się naturalną i codzienną czynnością.
Narzędzia te wykorzystuje się w komunikacji wewnątrzszkolnej, w relacjach międzyszkolnych, w kontaktach z uczniami, rodzicami i instytucjami. Jednocześnie
rezygnuje się z dotychczasowych form komunikacji, takich jak papierowy dzienniczek ucznia, fax, tradycyjna poczta.
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The inspiration of this article was the project “Crossing
Borders – activation of disabled seniors,” implemented in
the Daily Nursing Home run by Stowarzyszenie Przyjaciół
Strzyży (Strzyża Friends’ Association) in Gdansk, at the
time from 15th of June to 15th of December 2015. The project was concerned about creating memories about the past
of seniors’ life applying biographical method and narrative
interview. Problems taken were focused on desomatization – possibilities and ways of their compensation. Referring to the therapeutic role of biographical method, I will
try to show if creating narratives, supports the acquisition
of sense of life, and acceptance the past in the traumatic
context form childhood.

Wprowadzenie
„Przekraczanie granic – aktywizacja niepełnosprawnych seniorów” – projekt realizowany w Dziennym Domu Pomocy „Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Strzyży”
w Gdańsku w okresie od 15 czerwca do 15 grudnia 2015 roku skłonił mnie do
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rozważań dotyczących zgody na własną przeszłość w kontekście traumatycznych
przeżyć czasu dzieciństwa. Stał się ponadto sposobnością do propagowania metody biograficznej wśród osób starszych oraz zaowocował Wspomnieniami biograficznymi, które zostały wydane na użytek własny dziewięciorga podopiecznych
biorących udział w projekcie.
Zainteresowanie problemem życia w zgodzie ze sobą osób starszych w kontekście historii własnej zawierającej traumatyczne przeżycia skłoniły mnie do
badań, które stały się tematyką niniejszego artykułu. Obrana problematyka pozwoliła mi zrealizować moją niejako podwójną działalność – teoretyka i praktyka – w obszarze pracy z człowiekiem. Wykonane badania opieram na interesującym mnie zagadnieniu desomatyzacji, które opisuję w jednej z poniższych
części. Problemem badawczym podjętym przeze mnie była próba znalezienia
odpowiedzi na pytanie: czy poczucie życia w zgodzie ze sobą jest możliwe mimo
trudnych, bolesnych doświadczeń życiowych? Zgodnie z przyjętą metodologią
nie formułuję hipotez, pozwalając po przez wywiad narracyjny na swobodą opowieść badanych osób.
Ponadto idea stworzenia wspomnień gdańskich seniorów wyrosła z mojego
doświadczenia stosowania metody biograficznej w pracy naukowej. Przekonana
o słuszności i niezwykłych terapeutycznych walorach metody, o których piszę poniżej, stworzyłam projekt, który umożliwił wykonanie wywiadów narracyjnych
w obszarze badań jakościowych. Warsztaty z seniorami dotyczącymi snucia historii własnych okazały się niezwykłym czasem budowania relacji między badaczem a badanymi, ponadto stworzyły szansę na wzajemne porozumienie i dialog,
a wreszcie przyczyniły się do oswojenia nierzadko trudnych, często też przemilczanych czy wypartych momentów z własnej przeszłości. Tym samym utwierdziłam się w przekonaniu, że dużą moc autoterapeutyczną ma opowiadanie swojego
życia, wydobywanie wspomnień z zakamarków pamięci i patrzenie na nie z zupełnie innej już perspektywy. Stąd też decyzja uczynienia seniorów respondentami badania, wypływająca z chęci zbadania znaczenia metody biograficznej u osób
starszych mających za sobą szereg trudnych doświadczeń związanych z trudną
historią i kraju, i własną. Zorganizowana konferencja w Dziennym Domu Pomocy „Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Strzyży” w Gdańsku, w grudniu 2015 roku,
mająca na celu podsumowanie projektu i zaprezentowanie jego pokłosia w postaci
wydrukowanych pamiętników, ukazała radość i poczucie zadowolenia uczestniczek, a nawet większą otwartość wobec pozostałych seniorów wyrażoną w chęci
dzielenia się opowieścią własnego życia.
Artykuł niniejszy przedstawia wybraną przeze mnie metodologię badawczą,
kontekst teoretyczny, analizę wywiadów oraz wnioski.
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Metodologia badania
Metoda autobiograficzna, zamiennie zwana również biograficzną, według Teresy
Bauman „jest przekazem symbolicznym, wytworzonym przez rozumiejącą i interpretującą jednostkę, w konkretnych okolicznościach, w odniesieniu do konkretnych
wartości” (Bauman, 1995: 68). Tradycja narracji autobiograficznych sięga czasów
starożytnych: „Chęć opowiadania o sobie towarzyszy nam od setek lat, prawdopodobnie od chwili, w której pisanie jako akt twórczy przybrało formę historii o życiu,
opowiadanej w pierwszej osobie, z zamiarem ocalenia od zapomnienia określonych
przeżyć i doznań” (Demetrio, 2000: 9). Współcześnie metoda autobiograficzna w naukach społecznych nadal ma swoich propagatorów, do których należy między innymi Pierre Dominicè czy Duccio Demetrio, patrzący na autobiografię w kontekście
zmieniającej się tożsamości człowieka (Skibińska, 2006: 11–28).
Koncepcja badań biograficznych, które za Ewą Skibińską ujmuję jako „pisemne relacjonowanie historii własnego życia” (Skibińska, 2006: 8), w polskiej socjologii, rozpoczyna się od Floriana Znanieckiego, uznawanego za twórcę metody
autobiograficznej. Znaniecki wraz z Williamem Thomasem napisał pracę Chłop
polski w Europie i Ameryce, wykorzystując metodę autobiografii do przedstawienia
monografii polskich imigrantów i zrozumienia zjawisk społecznych towarzyszących ich życiu.
Metoda autobiograficzna pozwala widzieć człowieka w jego niepowtarzalności, wynikającej zarówno, z jego jednostkowej egzystencjijak i z jego postrzegania
tej egzystencję z perspektywy tworzonej przez niego narracji, która przecież jest
nieodłączna od tej egzystencji, posiłkując się słowami Jerome’a Brunera: „Narracja
naśladuje życie, życie naśladuje narrację” (Bruner, 1990: 4).
Tworzenie opowieści odgrywa, wspomnianą wielokrotnie, rolę terapeutyczną,
pozwalając na spojrzenie na życie własne z innej perspektywy i dokonanie zmian.
Anthony Giddens stwierdza: „Autobiografia nie jest zwykłą kroniką minionych
zdarzeń, ale korekcyjną ingerencją w przeszłość. Jednym z przykładowych aspektów takiej ingerencji jednostki we własną przeszłość jest opieka nad sobą – jako –
dzieckiem” (Giddens, 2002: 101). Odnalezienie swojego wewnętrznego dziecka,
które czeka na wsparcie, przybiera wymiary terapeutyczne, daje poczucie siły
i sprawczości – „każdy, kto opowiada o swoim życiu, trzyma je w swoich rękach”
(Demetrio, 2000: 9) – jak zauważa Duccio Demetrio. W innej publikacji zaś, powroty do przeszłości zwie on „zawieraniem autobiograficznego paktu” (Demetrio,
2009: 94) ze wspomnieniami oraz podróżą – „antidotum, panaceum, formą leczenia, autoterapią” (Demetrio, 2009: 102). Z kolei Jerzy Trzebiński pisze, że „autonarracje nadają kształt życiu człowieka” (Trzebiński, 2002: 43).
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Narracje biograficzne seniorek oparłam na złożeniu, że życie jest narracją (Bruner, 1990: 4). Źródeł samego narratywizmu doszukuje się w psychologii narracyjnej
i w antropologii filozoficznej przełomu XIX/XX wieku (Straś-Romanowska, 2005:
89). P. Dominicè, zastanawiając się nad przyczynami zastosowań metody biograficznej, zwraca uwagę na starzenie się społeczeństwa i nowe w związku z tym spojrzenie
na cykl życiowy, nadto kryzysy ekonomiczne oraz bezrobocie skłaniające nierzadko
do nowego spojrzenia na biografię własną (Dominicè, 2006: 46).
Z punktu widzenia uczestniczek projektu wywiad narracyjny był okazją do
spojrzenia na przeszłość własną z perspektywy czasu, co metaforycznie zostało
ujęte przez Marcela Prousta przytaczanego przez D. Demetrio: „Precyzyjne określenie wysokości katedry możliwe jest o zmierzchu, nie z bliska, nie z drogi, na
której panuje ruch i zamieszanie, nie z miejsca, w którym widok przesłaniają okoliczne domy, lecz z pewnej odległości, gdy w samotności spoglądamy na miasto,
które wygląda niczym figura o rozmytych kształtach” (Demetrio, 2000: 41).
Podczas realizacji wywiadów stosowałam autobiograficzny wywiad narracyjny, będący jedną z metod preferowanych w badaniach biograficznych. Decydując
się na metodologię jakościową, charakteryzowaną przeze mnie powyżej, i sięgając do koncepcji teorii ugruntowanej Barneya G. Glasera i Anselma L. Straussa
(1967, za: Malewski, 1998 72), osadzam swoje badania w metodzie biograficznej
przy zastosowaniu wywiadu autobiograficznego. Wywiad ów stanowi pewną formę swobodnej lub pogłębionej rozmowy, za pomocą której badany opowiada historię swojego życia, tworząc improwizowaną opowieść autobiograficzną (Prawda,
1989: 88). Wywiad opierał się na dyspozycjach koncentrujących się wokół tematu
wspomnień z dzieciństwa.
Przystępując do analizy danych, biorę pod uwagę opinię Franka Ankersmita piszącego: „Interpretujemy nie wtedy, gdy mamy za mało danych, lecz wtedy,
gdy mamy ich za dużo. (…) Nasz wiek – który, ze swym nadmiarem informacji,
bardziej stoi w obliczu problemów organizacji wiedzy i informacji niż jej osiągania – ma wszelkie powody, by interesować się efektami narratywizmu” (Ankersmit, 2004: 55–61). Świadomie decyduję się na analizę danych zamiast pełnej
transkrypcji, której opracowane systemy „abstrahują od rzeczywistej sytuacji i gubią informacje” (Helling, 1990: 27).

Desomatyzacja i głód rodzica – kontekst teoretyczny
Katarzyna Schier i Marina Zalewska, rozwijając problematykę desomatyzacji w literaturze naukowej, wskazują na teorię Maxa Schura (Schier, Zalewska, 2002: 81),
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który zauważa, że niemowlęta reagują na zaburzenia homeostazy przez reakcje fizjologiczne, ponieważ struktury somatyczne i psychiczne ich aparatu psychicznego
są mało zróżnicowane. Dopiero w trakcie rozwoju, wraz z dojrzewaniem mechanizmów poznawczych i zdolności ego do kontrolowania emocji i popędów, dochodzi
do desomatyzacji – różnicowania struktur somatycznych i psychicznych. W literaturze odnaleźć można genezę zaburzeń psychosomatycznych, gdzie w przypadku
doświadczeń traumy wczesnodziecięcej zachodzi niepowodzenie desomatyzacji
(failure of desomatisation) (Schier, Zalewska, 2002: 80–81). Rozwijające się niemowlę daje odpowiedź światu poprzez równoczesne reakcje ciała i psychiki. Kiedy
płacze, jego ciało pręży się i czerwieni, wysyłając tym samym komunikat osobom
najbliższym o własnych potrzebach. Katarzyna Schier pisze, że rozwój regulacji
emocji, polegający na radzeniu sobie ze stanami trudnymi, oznacza przejście od
reakcji ciała do reakcji psychiki. Zjawisko to, wspomniane powyżej, rozumiane
jako desomatyzacja (od somy do psyche) (Schier, 2010) wymaga dojrzałej roli rodzica wyprowadzającego trudne emocje z poziomu ciała do umysłu. Brak procesu
desomatyzacji skutkuje zaburzoną regulacją uczuć i – w konsekwencji – zakłóca
werbalne wyrażanie emocji uwięzionych w ciele.
Ponad dziesięcioletnie badania eksperymentalne prowadzone przez ośrodki
naukowe z Izraela i Stanów Zjednoczonych, pod kierownictwem profesor Ruth
Feldman z Bar-Ilan University, dowodzą, że opiekuńcze reakcje matki w czasie
pierwszego półrocza życia dziecka determinują jego zachowania uczuciowe jeszcze w dziesiątym roku życia, ponadto wpływają na zdolności poznawcze oraz wykonawcze. Brak z kolei bliskiego kontaktu z matką skutkuje problemami z wyrażaniem emocji i podatnością na nerwice oraz stany lękowe (https://research.biu.
ac.il/researcher/professor-ruth-feldman).
Deprywacja dotyku i ciepła fizycznego dla niemowlęcia jest traumatycznym
doświadczeniem. Zgodnie z rozwojem faz cielesnych kształtowanie ja dokonuje
się najpierw poprzez doświadczenia propriceptywne, odczuwane za pomocą receptorów umiejscowionych w skórze, mięśniach i stawach (Schier, 2010: 12–13).
To dłonie matki określają granice powierzchni ciała niemowlęcia odbierającego
najmniejszy dotyk. Wzajemne dostrojenie dziecka z matką empatycznie doń nastawioną pozwala na odbiór sygnałów płynących z ciała dziecka. Dziecku towarzyszy nierzadko fantazja posiadania jednego ciała z matką – one-body fantasy
(Schier, 2010: 13) –wywodzące się z okresu wewnątrzpłodowego.
Katarzyna Schier pisze, że obraz ciała wymaga oddzielenia reprezentacji psychicznej ja i wewnętrznego obrazu opiekuna (Schier, 2010: 224). W praktyce oznacza to wytworzenie w umyśle „stałości obiektu”, czyli utrzymania wewnętrznego
obrazu opiekuna pod jego nieobecność oraz połączenia „dobrego” i „złego” obiek-
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tu w jedną, pełną reprezentację (Schier, 2010: 224). Nawet jeśli obiekt – matka –
nie gratyfikuje potrzeb, wywołując tym samym poczucie dyskomfortu i napięcie,
nie musi być on zamieniony na inny – dzięki temu możliwe staje się budowanie
spójnego obrazu ciała niezależnie od opinii innych czy zewnętrznych okoliczności.
Zatem psychiczna reprezentacja ciała prowadzi do rozwoju ja psychicznego, jednoczącego ciało i umysł. Jeszcze silniej wyraża to następująca opinia: „Tylko wtedy,
gdy dana osoba podejmie próbę odseparowania się, oddzielenia od wewnętrznego
obiektu, którego dobry wizerunek często przez większość swego życia chroniła,
może odzyskać swoje ciało, a co za tym idzie – jego piękno” (Schier, 2010: 224).
Gordon Allport twierdził, że poczucie własnego ciała stanowi „kotwicę naszej
samoświadomości” (Allport, 1988: 39) i jest aspektem dojrzałej osobowości człowieka. Chroniczne napięcia ciała, zachowywanie stałej sztywności będące efektem
braku miłości rodzicielskiej, wymaga wypełnienia leczącym dotykiem, którego zaznanie staje się możliwe dzięki body psychoterapy (Schier, 2010: 206), wywodzącej
się od pierwszego psychoterapeuty ciała, Pierre’a Janeta. Terapia ta opiera się między innymi na założeniu, że ciało kumuluje emocje zapamiętane w somatyczny
sposób oraz stanowi źródło informacji o stanie człowieka.
Ponadto istotne znaczenie ma praca z ciałem, na przykład gimnastyka, masaż,
taniec, techniki relaksacyjne i rozluźniające, joga czy tai-chi, praca z głosem mająca na celu „obudzenie” skrytych emocji, choreoterapia i muzykoterapia, dogoterapia, pływanie będące doświadczeniem „wewnętrznego dotyku”, bycia trzymanym,
utrzymywanym – zawierzenia wodzie, obcowania z nagą skórą, doznawania ciepła
i zimna (Schier, 2010: 213–216). Niezwykle istotne jest bycie wśród ludzi, budowanie więzi z drugim człowiekiem na przestrzeni całego życia. Jestem przekonana,
pracując w Lokalnym Centrum Wsparcia z seniorami, iż miejsce to spełnia taką
rolę. Tu bowiem dochodzi do zacieśniania relacji między nimi, karmienia się kontaktem z drugim poprzez codzienne bycie ze sobą, integrację społeczną w szeregu
podejmowanych aktywności psychofizycznych i emocjonalnych. Szczególnie widoczne jest to podczas cyklicznie odbywających się wydarzeń integrujących społeczność seniorów, jak indywidualne święta, rocznice czy ośrodkowe uroczystości.
Wsparciem jest wreszcie budowanie intymnej relacji z partnerem: „(…) relacja miłosna jest jednym z gwarantów zdrowia fizycznego i psychicznego” (Schier,
2010: 225). Bycie w relacji stanowi szansę na wzajemny rozwój, wzrastanie przez
uczenie się drugiego, otwieranie się na całe spektrum uczuć dotychczas zamkniętych w ciele. W tym też staram się odnaleźć działania kompensacyjne, jakie być
może zaznały bohaterki moich badań – ich doświadczenie bliskości w życiu dorosłym, jako żon i matek oraz pracy zawodowej wydaje się dostatecznym sposobem
na doznanie bycia kochanym, akceptowanym, znaczącym. Odnajduję tu równo-
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cześnie uzasadnienie w teorii Carla G. Junga, uznającego, że Archetyp Wielkiej
Matki i Starego Mędrca (Jung, 1976: 90) odnaleźć można nie tylko w pierwotnych
relacjach, ale i w eksperiencjach ważnych dla nas, kobiet/mężczyzn, na przestrzeni
życia. Rozszerzając zagadnienie, można według mnie podejrzewać, że doświadczenia deprawacji relacji mają szansę kompensacji w kolejnych etapach życia poprzez znaczące jednostki pojawiające się w różnych momentach życia. Poniżej
prezentuję konsekwencje moich spotkań oraz rozmów z beneficjentkami projektu.

Wywiady i analiza
Na podstawie studiów literaturowych dotyczących metodologii jakościowej, o których wspominam w jednej z powyższych części, zadawałam pytanie o wspomnienia dzieciństwa i młodości poszczególnym uczestniczkom projektu. Ich wypowiedzi koduję wielką literą K i przyporządkowuję jej numer, na przykład K1, K2…,
zachowując przy tym oryginalną stylistykę wywodu.
Zgodnie z przyjętą metodologią nie stawiam hipotez, pozwalając poprzez wywiad narracyjny na swobodną opowieść badanych osób. Na podstawie rozmów
wyróżniłam pojawiające się we wszystkich wywiadach kategorie, które poddaję
analizie: dzieciństwo, doświadczenie „głodu” rodzica, aktywność zawodowa i społeczna oraz relacje z bliskimi.
Temat dzieciństwa wydaje się przewodnim motywem w opowieściach seniorek. Niewątpliwie ważny jest sam czas, na jaki przypadło dzieciństwo kobiet. Okres
wojny silnie zapisał się w ich pamięci, o czym świadczyć będą kolejne wypowiedzi
przywołujące wspomnienia. Zapewne trudna sytuacja zagrażająca poczuciu bezpieczeństwa sprawiała jednocześnie szukanie miejsc, których można było zachować względną stabilność. Jedna z pań opowiada:
(…) kiedy Niemcy odchodzili, a pojawili się Rosjanie. Całą rodziną siedzieliśmy od
rana schowani w piwnicy pod spiżarką. Mieliśmy lampę, upieczony chleb i wędlinę.
[K2]
Równie trudne wspomnienia zapisały się w innej podopiecznej:
Byłam najmłodsza i miałam cztery lata, jak wybuchła okupacja, pamiętam jak
w Puszczy Białowieskiej z jednej strony był front rosyjski, a z drugiej niemiecki, na
naszą ziemię spadały bomby, na dwunastohektarowe pole dziewięćdziesiąt sześć pocisków i potem trze lata ziemia nie rodziła, tak była spalona. Dom został spalony,
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stodoła również. Spaliśmy w piwnicy, gdzie trzymaliśmy ziemniaki. Potem zamieszkaliśmy w baraku, który był nie ogrzewany, więc tata zaczął budować dom drewniany. [K1].
Trudne i bolesne sytuacje sprzyjały zapewne chęci zacieśniania relacji i szukania przestrzeni przystani bezpieczeństwa. Drugi człowiek stawał się bliskim, o ile
nie był wrogiem, z którym należało walczyć. Kolejna z pań opowiada:
(…) podczas łapanek zabierano mężczyzn do pracy w Niemczech. Zabierano również kobiety do obozów pracy.
i dalej snuje opowieść:
Po kilku dniach przyjechali Niemcy i zabrali z naszej stajni piękną klacz. Wówczas Tata nie wytrzymał, złapał siekierę, nie chcąc zgodzić się na wydanie konia.
Niemiec zastrzelił psa, który szczekał na niego, nie dając wejść mu do stajni. Potem próbował zabić Tatę, a ja krzyczałam, żeby nie strzelał, zasłoniłam drzwiami.
I wówczas pojawił się wójt, wstawiając się za Tatą jako ojcem dziewiątki dzieci.
Niemiec ustąpił, ale konia zabrał i dodatkowo ostatnią krowę. Biegłam za nim
jakieś pięćset metrów, płacząc. Wtedy żołnierz trafił konia przypadkowo kulą, ale
udało mi się przyprowadzić krowę ku uciesze całej rodziny, że będzie mleko dla
dzieci. [K2]
Przeżywanie czasu dzieciństwa w czasie wojny było niewątpliwie okresem
szczególnie trudnym i bez wątpienia wpisało się w pamięć w sposób trwały. Niezwykle sugestywny i malowniczy obraz przedstawia inna z seniorek:
Domy, kościoły, całe budownictwo rozpadało się niczym klocki. Zmarłych z kamienicy zakopywano na podwórku w płytkich grobach, stąd zdarzało się, że po kolejnych
nalotach wyłaniały się ponad ziemię nogi, ręce, głowy… Nie baliśmy się tego zupełnie
jako dzieci. Niesamowity racjonalizm towarzyszył naszemu rozumieniu, iż należy
bać się Niemców, a nie umarłych… [K8]
Inna z opowiadających wspomina rolę mamy zaangażowanej w ruch konspiracyjny:
W 1945 roku mama ewakuowała się do kraju i kontynuowała działalność konspiracyjną pod pseudonimem Zapolska. [K5]
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Wypowiedź ta kieruje moją uwagę na inny, istotny element doświadczeń, jakim jest eksperiencja braku rodzica.
Jedna z seniorek wspomina swoje podwójne sieroctwo:
Kiedy miałam czternaście lat, zmarła moja mama, zostałam wówczas ze starszym
bratem i gospodarzyliśmy razem z bratem. Mama zginęła podczas piłowania drewna, kłoda przygotowana do piłowania spadła mamie na głowę, to był marzec, temperatura była poniżej czterdziestu stopni, pękały drzewa, to były niesamowite trzaski.
Chciałam wtedy umrzeć i wyszłam na mróz bez ubrania z myślą, że dostanę zapalenia płuc i umrę. Nic z tego nie wyszło. Miałam anemię z głodu. Myślałam o tym, aby
było ciepło i było co zjeść, takie były marzenia…
i dalej:
W 1943 roku tatę zabrali do niewoli Niemcy, dostał wrzodów na mózgu, i zmarł
w 1944 roku, kiedy miałam pięć lat. Moja mama została z siedmiorgiem dzieci, najstarszy brat miał szesnaście lat. [K1]
Determinizm walki rodzica w czasie działań wojennych zaznacza się w wypowiedzi innej z pań, również doświadczającej utraty ojca:
(…) powiedział, że musi iść na wojnę, że jest to jego obowiązek. Pamiętam, jak odprowadzaliśmy go na pociąg, gdy jechał do jednostki do Grudziądza, to było 28 sierpnia 1939 roku. Nigdy nie wrócił. [K3]
Inna opowiada:
(…) mój tata siedział w więzieniu i był torturowany przez NKWD, które spreparowało kontrrewolucyjny spisek żydowskich trockistów. Zarzucano mu utratę rewolucyjnej czujności, podając jako powód żonę Polkę, do tego katoliczkę. Poddawany
okrutnym torturom, nie wydał nikogo ze swoich towarzyszy. Kiedy wyszedł z więzienia w 1939 roku, jego zdrowie było zrujnowane. Niestety w 1941 roku tatę zabrało
NKWD na front i słuch o nim zaginął…”
następnie konkluduje:
Wciąż czekałam na mojego tatę. Mama poszukiwała go przez Czerwony Krzyż, ale
nie udało się go odnaleźć. [K5]
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Kolejna seniorka wyraża wprost swoje emocje:
Mam ogromną tęsknotę i żal za moim tatą, który zginął podczas działań wojennych.
Nie wiem nawet, gdzie jest położony, tak chciałabym móc zapalić mu świeczkę. Tata
poszedł na wojnę zgodnie z powołaniem w 1939 roku. Ojciec zginął w Modlinie-Zakroczynie, pod Warszawą, w okopach podczas ostrzeliwania w 1939 roku. Świadkiem tego był jego brat. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero po wojnie. [K6]
Wreszcie, doświadczaną sytuacją był także stan nieobecności rodzica w domu
i niepokój dziecka o jego powrót:
(…) mój lęk, że moja mama mnie zostawi. [K5]
Warto zwrócić uwagę na szczególne znaczenie przypisywane rodzicowi i odczuwanie jego autorytetu:
Mój tatuś był niesamowitym człowiekiem, niezwykle honorowym, litościwym i wrażliwym wobec krzywdy człowieka, z dużym poczuciem humoru. Bardzo mi go brak… [K2]
Zatrudnienie oraz aktywność społeczna w opowieściach seniorek odgrywa
dwojaką rolę. Z jednej strony wynika z potrzeby utrzymania siebie oraz bliskich,
jak wspomina jedna z pań:
Mając szesnaście lat, jak poszłam do pracy. Poszłam do gastronomii, na własną odpowiedzialność, ponieważ w tym wieku, nie można było pracować. Robiłam wówczas
kurs w Sopocie i zaczęłam pracować jako pomoc kuchenna przy obieraniu warzyw.
Jako dwudziestojednoletnia dziewczyna podjęłam pracę szefa kuchni w restauracji
Jantar. Byłam najmłodszym w Gdańsku szefem kuchni
oraz dalej
Kiedy dzieci podrosły, aby podreperować budżet rodzinny postanowiłam pracować
jako krawcowa, sama nauczyłam się szyć na niej. [K1]
Kolejna opowiada:
Podjęłam studia podyplomowe z matematyki i uczyłam jej w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. [K3]
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Zatrudnienie bywa również źródłem samospełnienia, radości i satysfakcji:
Miałam bardzo szlachetnych i koleżeńskich przełożonych. (…) Byli to przełożeni
bardzo wymagający od pracowników i przez to nauczyłam się prawidłowej dyscypliny pracy. Nie było spóźnień, wychodzenia – praca to praca. Byłam bardzo zadowolona z pracy, a przełożeni byli zadowoleni ze mnie. Awanse otrzymywałam co dwa
lata. [K4]
Podobną rolę ma dla niej także aktywność fizyczna:
W sporcie brałam udział w rozgrywkach tenisa stołowego i w siatkówkę. Na Giewont
wdrapałam się w dniu 29 sierpnia 1952 roku. Samodzielnie, bez niczyjej pomocy.
Szliśmy grupą wycieczkową, około dwudziestu osób, ale nikt mi nie pomógł. [K4]
Kolejna z kobiet opowiada:
Do Gdańska przyjechałam po ślubie, w 1959 roku, tu zamieszkałam z mężem. Obydwoje pochodzimy z Działdowa. Gdańsk był w gruzach, bardzo zniszczony. Praca
wówczas to odgruzowanie miasta. (…) Pracowałam na poczcie na centrali jako telefonistka. Już na emeryturze, przez kolejne dziesięć lat, pracowałam na centrali i na
portierni. Mój mąż z kolei pracował w zarządzie portu morskiego w Nowym Porcie
w Gdańsku. [K6]
Następna kobieta mówi:
Przy ulicy Wiślnej mieszkałam do 1966 roku, wyszłam za mąż w międzyczasie, tam
rodziłam dwójkę swoich dzieci, córkę i syna. Później zamieszkaliśmy z rodziną na
Oruni. Szkołę podstawową skończyłam w Leśniewie. Poszłam do Technikum Ekonomicznego w Sopocie. Pracowałam przez krótki okres w Przedsiębiorstwie Spożywczym SPOŁEM i w hurtowni przy ulicy Klinicznej, a przez kolejne osiemnaście lat
w Spółdzielni Usług Stoczniowych „Marlinka” jako kierownik działu służb pracowniczych. [K8]
Szczególnie ważną funkcję spełniają wreszcie relacje z bliskimi. Jedna z beneficjentek mówi:
Moja rodzina jest duża, wciąż mamy ze sobą dobre relacje i bliski kontakt, już drugie
pokolenie. [K2]
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Inna, snując sentymentalną opowieść ojcu, wspomina odtwarzanie jego postępowania względem własnych dzieci, jednocześnie ukazując, jak istotne było dla
niej założenie rodziny:
Urodziłam dwójkę dzieci i kiedy podrosły, zrobiłam to samo – zabrałam je na taką
samą wycieczkę – jak mój tata. Moja córka Elżbieta miała wówczas siedem lat, jak
ja wówczas… Syn niecałe sześć. Mój wuj Wiktor nadal mieszkał na Helu, razem
z ciocią nie mieli dzieci. Prosiłam go, ponieważ był szewcem, aby zrobił synkowi buty
ortopedyczne. I zrobił je. Potem po siedmiu latach urodziłam jeszcze dwójkę dzieci –
córkę i syna. Mojemu mężowi marzyło się wybudować dom dla dzieci. Znalazł miejsce w Oliwie przy ulicy Drożyny 8 i tam postawił dom, do którego przylegał ogród.
Uważał, że będzie to spokojne i bezpieczne miejsce dla rodziny. Mój mąż pracował
w biurze projektów budownictwa robotniczego. Wcześniej mieszkaliśmy na Jaśkowej
Dolinie, a później w większym mieszkaniu na ulicy Racławickiej. [K3].
Inna z kobiet mówi:
Mój mąż nie miał z kolei mamy, wychowywany był przez macochę, ale mimo to
stworzyliśmy dobre małżeństwo. W późnym wieku mieszkała ona z tatą mojego
męża u nas i wspólnie troszczyliśmy się o nich. Był wspaniałym i mężem i ojcem, ale
jeszcze wspanialszym dziadkiem. Urodziłam trójkę dzieci, córkę i dwóch synów. (…)
Mam pięć wnuczek i jednego wnuka oraz trzech prawnuków. Dwóch moich braci nie
żyje, z resztą mam zażyłe relacje, bliskie i serdeczne. [K6]
Opowiada dalej:
Mój mąż zmarł w 1995 roku, miesiąc po nim zmarła moja mama. Moje dzieci mieszkają w Gdańsku, wszystkie skończyły studia i pracują. Mam stały kontakt z pozostałym rodzeństwem, niestety dotykają nas już choroby. Utrzymuję również bardzo
dobre relacje z rodziną męża, nie ma u nas podziału na rodziny „nasze”/„wasze”,
panuje wzajemna sympatia i szacunek. [K6].

Wnioski
Opisywany projekt w moim odczuciu jest egzemplifikacją życia w zgodzie ze
sobą, pogodzenia się z tym, co nie do odzyskania czy nierealnego powrócenia do
przeszłości. Jest jednocześnie przykładem nieskuteczności deterministycznych
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koncepcji o niemożności kompensacji potrzeb z dzieciństwa. Tak, już Nikodem
mówiąc do Jezusa: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może
powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? (J 3,4), zdawał się dowodzić, iż
powrót ów nie jest realny. Wydaje się, że okres krytyczny minął, kiedy niemowlę,
całkowicie zdane na dorosłych, nie zaspokoiło potrzeby. Deprywacja wpisała się
w pamięć ciała i skazała jednostkę na nieustanne poszukiwanie nasycenia. Czy jednak rzeczywiście tak jest? U Piotra Stawiszyńskiego znajduję zgoła odmienne stanowisko, dowodzi on bowiem bezsensu deterministycznej koncepcji rozwojowej
człowieka, w której dzieciństwo odgrywa rolę kluczową (Stawiszyński, 2013: 24),
co więcej, odwołuje się do badań psychologicznych ukazujących determinizm genów w ich wpływie na kształt życia jednostki, nie doceniając tym samym procesów wychowawczych (Stawiszyński, 2013: 32–33). Znakiem tego, doświadczenia
społeczno-emocjonalne w życiu seniorów są ilustracją, zachodzenia kompensacji
dziecięcego okresu życia. Tym samym, przeszłość z wpisaną w nią traumą wojny,
utratą rodzica, głodem zostaje poddana przynajmniej częściowemu nasyceniu.
I jak pięknie konkluduje swoje życie seniorka, mówiąc:
Od 1 stycznia 1982 roku przeszłam na emeryturę w wieku pięćdziesięciu pięciu lat.
Od tego czasu żyję radośnie, zdrowo i wesoło i mam zamiar żyć jeszcze długo. Za
największe przyjemności uznaję spacery i wycieczki. Obecnie urządzam spacery z Jelitkowa do Sopotu i z powrotem. Nigdy nie czułam się samotna, ja nie byłam w takim
sensie samotna, miałam koleżanki i kolegów, urządzaliśmy prywatki, lubiłam też
czytać, ale teraz nie mogę. Ale wytłumaczyłam sobie, że przeczytałam wiele i przyjęłam, że mój wzrok nie jest już sprawny. Ale należy się cieszyć, że inne zmysły są
sprawne, że mam słuch, zdrowe nogi i nie mam, na co narzekać. A poczytać może
mi teraz ktoś inny. [K4]
Kończąc swoją opowieść podaje ona własną definicję życia:
Życie jest poezją, muzyką, śpiewem i tańcem. Świat jest zaczarowanym ogrodem.
Kobieta jest boginią radości. Mężczyzna jest rycerzem. Dzieci są skarbami największymi rodziców i całego każdego społeczeństwa. [K4]
W powyższym tekście podjęłam próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie,
czy poczucie życia w zgodzie ze sobą jest możliwe mimo trudnych, bolesnych doświadczeń. Jak dowodzą snujący refleksje biograficzne, poczucie sensu nie tylko
nie jest sprzeczne z doświadczeniami trudnymi, ale w wielu przypadkach narracji
wręcz synonimiczne z odczuwaniem spełnienia. Można napisać, że stan ów bywa
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osiągany nie „pomimo”, ale wręcz „dzięki” sytuacjom kryzysowym, które uświadamiają siły do przezwyciężania trudów i uruchamiają potencjał jednostek, pogłębiają wreszcie więzi z innymi.
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Kiedy media elektroniczne, a potem Internet zaczęły się dynamicznie rozwijać,
wielu obserwatorów wyrażało obawę, że doprowadzi to do upadku czytelnictwa.
Według owej wizji ludzie mieli spędzać czas, wpatrując się w ekran telewizora
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lub surfując po sieci, zamiast siedzieć w fotelu z książką. Tak się jednak nie stało
(a przynajmniej nie w takim stopniu). Nie da się natomiast ukryć, że zachodzą
liczne zmiany. Wśród nowych tendencji, które możemy obserwować na całym
świecie, występują między innymi: spadek czytelnictwa, metamorfoza czytelników, pojawienie się nowych sposobów kontaktu z książką. Nie mamy do czynienia
z prostą zależnością: więcej mediów elektronicznych = mniej czytania. Co więcej,
osoby, które najczęściej korzystają z Internetu, również najwięcej czytają (Kopeć,
Michalak, Koryś, 2015: 429−441). Po części wynika to z lepszego wykształcenia,
po części zaś z tego, że dzięki Internetowi łatwiej dowiedzieć się o jakiejś książce
i ją zdobyć. Internet nie wpłynął negatywnie na czytelnictwo, w rzeczywistości te
dwa rodzaje aktywności są raczej pozytywnie skorelowane.
Obserwując to zjawisko, zaczęto używać zaczerpniętego z nauk ścisłych pojęcia „wzajemnego oddziaływania”, które w chemii odnosi się do interakcji substancji
polegającej na wzajemnym pobudzaniu się bądź podrażnianiu. Internet pozwala
ludziom robić to, co robili wcześniej – nie wykluczając czytania książek. Kulturowe
konsekwencje rozwoju globalnej sieci mają oczywiście duży wpływ na praktyki
czytelnicze. Media cyfrowe demokratyzują dostęp do kultury w wymiarach przestrzennym i czasowym. Dzięki digitalizacji i archiwizacji wydarzenie kulturalne,
jak spotkanie autorskie czy festiwal, nie jest już sztywno związane z jednym czasem i miejscem. To odbiorca wybiera, kiedy je obejrzeć. Internet pozwala ponadto
wyrażać uczucia i idee w sposób spontaniczny, stwarzając taki stopień bezpośredniości i intymności, który wcześniej cechował jedynie komunikację face to face.
Poniżej przedstawiam podstawowe tendencje zmian zachodzących w czytelnictwie.

Spadek czytelnictwa
W ostatnich latach w wielu krajach odnotowuje się stały spadek czytelnictwa. Badacze przyjmują różne metodologie i odmiennie dobierają badanych, co, zestawiając ze sobą dane z badań prowadzonych w różnych krajach, trzeba koniecznie mieć
na uwadze. Pewne tendencje rysują się jednakże wyraźnie.
Raport Komisji Europejskiej dotyczący partycypacji w kulturze pokazuje,
że – biorąc pod uwagę średnią ze wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE-27) –
czytelnictwo zmalało o 3% (z 71% w roku 2007 do 68% w roku 2013) (Special
Eurobarometer…, 2013: 10). Jedynie Czesi, którzy należą do najbardziej zagorzałych czytelników nie tylko na tle europejskim, ale i światowym, udowadniają, że
czytelniczy entuzjazm nie musi słabnąć. Badania Jiřiego Travnička pokazują, że
w roku 2013 odsetek czytelników powyżej 15. roku życia w Czechach wynosił 84%
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(Michalak, Koryś, Kopeć, 2016: 18). W Finlandii co 10 lat Fiński Urząd Statystyczny prowadzi badania budżetów czasu. Analizując dane dotyczące czytelnictwa na
przestrzeni ostatnich trzech dekad, można zauważyć, że znaczenie czytania w budżetach czasu Finów spada. Od roku 1979 do roku 2009 odsetek badanych, którzy
wymienili czytanie wśród swoich zajęć, spadła z 78% do 56%, natomiast średni
czas przeznaczony na lekturę w ciągu doby zmniejszył się o 12 minut – z 48 w roku
1979 do 36 w roku 2009 (Michalak, Koryś, Kopeć, 2016: 18).
W Niemczech bada się od 2014 roku częstotliwość zajęć podejmowanych
w wolnym czasie przez dorosłych. Jest to nowy sposób badania czytelnictwa i nie
można w tym przypadku porównać ze sobą danych z wielu lat, jednak nawet tak
krótka perspektywa czasowa pozwala na odczytanie pewnych tendencji. Przede
wszystkim rośnie konsumpcja telewizyjna – od roku 2014 o ponad 2%. 78,9%
Niemców włącza telewizję często. Nieznacznie zmalało zaś użytkowanie Internetu.
Spadek jest minimalny, bo zaledwie o 0,2%, jednak jest to zastanawiające, ponieważ autorzy badania oczekiwali w tym punkcie wzrostu. W rankingu natomiast
spadek ten spowodował, że użytkowanie Internetu spadło z pozycji siódmej na
ósmą, Internet wyprzedziło natomiast gotowanie i pieczenie. Czytanie znalazło
się w tym rankingu na miejscu 14. Często sięga po książkę 19,7% Niemców – jest
to mniej niż w poprzednich latach. Coraz więcej Niemców zaś odpowiada, że nie
sięga po książkę nigdy (24,2%) (Raport: Buch und Buchhandel…, 2016: 32).
Nowe podejście do praktykowanego w Polsce wzorca badań czytelnictwa zaproponowała Polska Izba Książki. Polega ono na poddaniu obserwacji nie czytelnictwa,
a czytania jako kulturowego wzoru zachowań. Jednym z wykorzystywanych narzędzi było stworzenie nowych wskaźników, jak dieta tekstowa, która zrównała tekst
książkowy z każdym innym tekstem, informacją prasową, blogiem, e-mailem, sms-em czy wpisem na Facebooku (Raport Polskiej Izby Książki…, 2103–2014: 145).
Wszystkim respondentom, niezależnie od tego, jakie czynności wykonywali
w ciągu dnia poprzedzającego badanie, zadano pytanie o to, jakiego rodzaju teksty
wówczas czytali. Blisko 44% badanych nie miało kontaktu ze słowem pisanym
w żadnej formie. Co piąty czytał sms-y lub powiadomienia z portali społecznościowych, a prawie 15% krótkie wpisy i wiadomości w internecie.
Nie inaczej niż w Europie jest na innych kontynentach. Badanie amerykańskiego ośrodka Pew Research, przeprowadzone w marcu i kwietniu 2015 roku,
pokazało, że 7 na 10 Amerykanów (72%) sięgnęło w ciągu poprzednich 12 miesięcy po przynajmniej jedną książkę (uwzględniając każdy format). To wynik niższy
niż 4 lata wcześniej. Od roku 2012 wynik jest w miarę stabilny i oscyluje w okolicy 74%. Przeciętny Amerykanin przeczytał w ostatnich 12 miesiącach 12 książek,
a mediana wyniosła 4 książki (Perrin, 2016).
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Ryc. 1. Dieta tekstowa Polaków
Źródło: PIK, opracowanie własne

Czytelnictwo spadło również na Tajwanie, choć tamtejsze społeczeństwo
uchodzi za jedno z najbardziej kulturowo rozwiniętych w Azji. Tajwańczycy czytają obecnie średnio dwie książki rocznie, podczas gdy w Chinach, Japonii i Południowej Korei czyta się odpowiednio 4,3 książki, 8,4 książki oraz 10,8 książki
rocznie (Executive Yuan…).
Mimo światowej tendencji spadkowej w czytelnictwie spadek lekturowego zaangażowania Polaków jest na tle międzynarodowym jaskrawy. Czytanie jako kulturowy wzorzec zachowania bardzo się w Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat
zmieniło. Ograniczenie praktyk lekturowych w Polsce dokonało się na trzy tempa:
najpierw w 1994 roku gwałtownie zmalała intensywność czytania, potem w 2006
zaczęło się kurczyć deklarowane czytelnictwo książek, zaś od 2008 roku wyraźnie
spadły już oba wskaźniki.
Dla pełnego zrozumienia poziomu spadku czytelnictwa w Polsce ważny wydaje się również fakt, że o tym, iż nie czytamy książek, mówimy z coraz większą
otwartością i zdecydowaniem.
Janusz Kostecki zauważa, że choć obraz jest nieco zdeformowany, ponieważ
badania nie były prowadzone regularnie, pewne zjawiska wydają się rysować bardzo wyraźnie. Pod koniec PRL-u czytanie deklarowało około 3/5 Polaków powyżej
15. roku życia. W 1994 roku czytelnictwo oraz deklarowany zasięg książki spadły.
Następna dekada (do 2004 roku) charakteryzowała się pewną stabilizacją, a odstępstwa mieściły się w granicach błędu statystycznego. W 2006 roku nastąpił kolejny, znaczny spadek liczby osób deklarujących czytanie. Zasięg książki skurczył
się o 8 punktów procentowych, a dwa lata później o kolejne 12 punktów procentowych (Kostecki, 2015: 679).
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Ryc. 2. Poziom czytelnictwa w Polsce w latach 1994–2015
Źródło: TNS OBOP i TNS dla BN 1994–2015
* za raportem BN nie umieszczam na wykresie danych za lata 1992 i 1998 ze względu na ich niepełną porównywalność.

Pesymizm badaczy pogłębia obserwacja zmian w deklarowanej intensywności
czytania Polaków (Kostecki, 2015: 680). Od 1994 roku odsetek czytelników sporadycznych przekracza odsetek czytelników aktywnych, a różnica ta cały czas rośnie.
Polacy coraz rzadziej deklarują czytanie książek, a jeśli czytają, to sporadycznie.
Również według badań PIK blisko 2/3 respondentów nie zadeklarowało w ciągu ostatniego roku nawet pobieżnej styczności z książką, w jakiejkolwiek postaci.
W badaniu pt. „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce” podstawowe
pytanie dotyczące czytania książek zadano, odwołując się do możliwie szerokich
doświadczeń respondentów z ostatnich 12 miesięcy. Proszono o uwzględnienie
kontaktów z książkami w dowolnej formie, a więc papierowej, elektronicznej bądź
dźwiękowej, zarówno lektury książki w całości, jak też we fragmentach. Twierdząco odpowiedziało na badanie 37,2% badanych.

Tendencja: dwa typy czytelnika – klasyczny i nowoczesny
Nie ma zgodności co do tego, w jakim kierunku będzie ewoluowało czytelnictwo.
Nie wiadomo, na ile zmienia się czytelnik wybierający nowoczesny styl czytania
książek ani czy relacja zmienia się wraz ze zmianą nośnika tekstu. Dziś mamy
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cały kalejdoskop działań związanych z tradycyjną praktyką lekturową rozwijaną
niegdyś wyłącznie w oparciu o książki drukowane. Czytniki imitują nawet szelest
kartek, a poprzez technologię paperwhite dają wrażenie czytania na prawdziwym
papierze. Współczesne książki dostępne cyfrowo dają czytelnikowi decydującemu
się na nowe technologie cały wachlarz nowych doznań. W świecie, który coraz
bardziej przyspiesza, największym luksusem dla czytelnika na europejskim i północnoamerykańskim rynku książki staje się jednak nie dostęp do najnowszych
technologii, ale po prostu znalezienie czasu na czytelniczą aktywność.
Tymczasem Roland Barthes w Przyjemności tekstu prowokuje czytelnika zmysłową metaforą, jednocześnie delikatnie prowadząc go w głąb swoich rozważań
o relacji, jaka wytwarza się w trakcie lektury. Barthes obrazuje związek pomiędzy tekstem a czytelnikiem jako intymny stosunek, pełen sprzeczności i powikłań,
w którym ważnym elementem jest relacja czytelnika z samym sobą. Barthes zachęca: „Pora przestać połykać i pożerać, a zacząć skubać i drobiazgowo przeżuwać,
powrócić przy czytaniu dzisiejszych autorów do niepróżnującego próżnowania
dawniejszych lektur – wstąpić do klanu arystokratycznych czytelników” (Barthes,
1997: 21). Najwięksi globalni gracze, dodając różne funkcje do czytników, pokazują swoje wyobrażenia dotyczące roli książki cyfrowej w przyszłej kulturze. Dwa
główne kierunki, które możemy dziś obserwować, to po pierwsze – kierunek indywidualnej relacji z książką przeniesiony na inne urządzenie; po drugie – czytanie
wykorzystujące więzi społeczne.
Badając wpływ digitalizacji na rynek książki i czytelnika oraz analizując zmiany, jakie dokonują się z powodu emancypacji książki w Internecie, trzeba pamiętać, że o sposobie czytania decyduje dziś sam czytelnik. Różnice w czytaniu książki papierowej i elektronicznej reprezentują odmienne cele i oczekiwania wobec
lektury czytelnika tradycyjnego i nowoczesnego. Co więcej, każdy czytelnik może
realizować różne sposoby czytania w zależności od rodzaju książki, nastroju bądź
okoliczności.
Warto przyjrzeć się wyborom czytelniczym Amerykanów, ponieważ Stany Zjednoczone, gdzie e-booki i audiobooki stanowią około 20% rynku, to największy rynek książki cyfrowej na świecie. Jednocześnie czytelnictwo klasyczne
utrzymuje się tam na stabilnym, wysokim poziomie. Amerykanie określani są
jako „konsumenci hybrydowi” (hybrid consumers). Im Amerykanie młodsi, tym
chętniej sięgają po książki – uwzględniając każdy format. Aż 80% „young adults”
(w tym przypadku definiowanych jako osoby w wieku 18–29 lat) sięgnęło w roku
2015 po przynajmniej jedną książkę. Wielu młodych Amerykanów odwróciło się
jednak wówczas od książki cyfrowej na rzecz książki drukowanej. Hity takie jak
Diary of a Whimpy Kid: Oldschool sprzedały się lepiej w papierowej wersji. Co wię-
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cej, pojawiły się książki-rozkładanki, książki eksperymentalne oraz kolorowanki
dla dorosłych (ich sprzedaż wzrosła w tym roku o 95%), które jako wydania elektroniczne nie mają w ogóle racji bytu.

Spadek koncentracji na czytaniu
Chociaż istnieje silna krytyka czytania tekstów w Internecie, a na przykład amerykański National Endowment for the Arts (NEA) traktuje czytanie w Internecie jako czynność przeszkadzającą w czytaniu „właściwym”, to jednocześnie coraz
częściej zauważa się, że chociaż czytania krótkich wiadomości, blogów czy artykułów w Internecie nie można traktować na równi z czytaniem powieści, jednak
wielu ludzi spędza dziś mnóstwo czasu na czytaniu tekstów cyfrowych i dzieleniu
się nimi, a czytelnik zostaje sprowadzony do konsumenta treści.
Badania nad czytelnictwem sugerują, że przeszkodą w sięgnięciu po książkę
jest nie tyle przemiana relacji między pracą a czasem wolnym od zajęć, ale uwolnienie się od codziennego stresu, przełączenia się na stan wyciszenia potrzebny
do spokojnej lektury (Raport Polskiej Izby Książki…, 2013–2014: 44). Współczesna rozrywka działa dekoncentrująco na czytelnika i sprawia, że wielu osobom,
a w szczególności dzieciom, brakuje umiejętności wyciszenia się, potrzebnej, by
spokojnie usiąść, poczytać i rozwinąć własne zainteresowanie książką. Jacek Dukaj
w eseju Za długie, nie przeczytam zauważa, że medialna kariera „klątwy lektury
internetowej” zaczęła się od publikacji artykułu Nicholasa Carra zatytułowanego Is
Google Making Us Stupid? w „The Atlantic” (lipiec 2008 roku). Carr rozwinął swoje obawy w książce The Shallows, w której przeprowadził eksperyment dotyczący
zmian neurologicznych u osób, które na stałe zaczęły posługiwać się Internetem.
Okazało się, że nabycie biegłości internetowej wyklucza zachowanie starej zdolności do lektury. Osoby te, nawet gdy chcą, nie potrafią „przełączyć” sobie mózgu z powrotem. „Myślę w rytmie staccato. Umiem odbierać «równolegle» krótkie
przekazy z wielu źródeł, ale nie jestem już w stanie przeczytać «Wojny i pokoju»”
(Dukaj, 2010: 4). Już sama możliwość dostępu do sieci sprawia, że trudno o skupienie. Ciężko jest przestawić umysł na „myślenie książkowe”, gdy domaga się od
nas coraz to nowych bodźców uwagi. Nie wystarcza zamknięcie przeglądarki czy
odejście od komputera – umysł czeka w gotowości.
Krytycy wprowadzania nowych aplikacji i mediów społecznościowych do
czytników zwracają uwagę na ryzyko naruszenia prywatności, wpływu zaznaczeń
innych ludzi na prywatny akt czytania oraz wspomnianej dekoncentracji spowodowanej świadomością „obecności” innych w książce. Maryanne Wolf i Mirit
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Barzillai przekonują w artykule The Importance of Deep Reading, że uważne czytanie, przy którym zagłębiamy się w lekturę, jest bardzo ważne. Badacze przywołują
trzy czynniki zapewniające postępowanie przynoszące szczęście według Arystotelesa. Jest to, po pierwsze, życie skoncentrowane na czynie, po drugie – na przyjemności, a po trzecie – na kontemplacji (Arystoteles, 2003: 406).
W dzisiejszych czasach mamy pod dostatkiem przyjemności i akcji, jednak
brakuje ostatniego czynnika – kontemplacji. Arystoteles uważał, że kulturę można oceniać po tym, jak uprawia wymienione style życia. Według Wolf i Barzillai
dzisiejsze społeczeństwo zmierza od kultury druku w kierunku kultury cyfrowej
i ważne, żeby uchwycić, jak ta zmiana na nie wpływa. Edukacja cyfrowa wydaje
się idealnie odpowiadać potrzebom życia aktywnego i skoncentrowanego na przyjemności. Nacisk na nieprzerwany strumień wiadomości, dostępność, elastyczna
wielozadaniowość, szybkie i interaktywne sposoby komunikacji oraz niezliczone
formy rozrywki bazującej na dostępności w sieci sprzyjają takim formom życia.
Jednocześnie forma taka mniej sprzyja wolniejszym i bardziej czasochłonnym
procesom kognitywnym, które są niezbędne do życia kontemplatywnego i które są sercem tego, co Wolf i Barzillai określają jako serce „głębokiego czytania”.
„Głębokie czytanie” oznacza obszar wyrafinowanych procesów, które napędzają
zrozumienie i które zawierają opierające się na wnioskowaniu dedukcyjne rozumowanie, umiejętności analityczne, analizę krytyczną oraz refleksję. Eksperci potrzebuję milisekund, żeby uruchomić ten proces; młody umysł potrzebuje lat, żeby
je rozwinąć. Badacze wskazują na potencjalne niebezpieczeństwo, które stwarza
nacisk kultury cyfrowej położony na natychmiastowość i zniechęcający do głębszego namysłu zarówno podczas czytania, jak i myślenia.
Jeszcze w 2001 roku przeprowadzono następujący test: jedna grupa czytała
opowiadanie w tradycyjnej formie, a druga – przedstawione na sposób internetowy (hipertekstowo). Czytaczom internetowym lektura nie tylko zabrała więcej
czasu, ale na koniec siedmiokrotnie częściej zgłaszali niezrozumienie tego, co
właśnie przeczytali. Prowadzone przez Microsoft badania na grupie dwóch tysięcy
Kanadyjczyków pokazują, że internauci masowo ulegają pokusom prokrastynacji.
Teksty w Internecie czytają pobieżnie, a coraz powszechniejszy multitasking sprawia, że nie są w stanie zbyt długo skoncentrować się na jednym zadaniu. Według
tych badań w ostatnich 13 latach „attention span”, czyli czas trwania koncentracji
człowieka, skrócił się o jedną trzecią. Zmiana ta dotyczy głównie osób w wieku od
18 do 24 lat. 77% osób przyznaje, że pierwszym odruchem, gdy nic innego ich nie
zajmuje, jest sięgnięcie po smartfon. Ponadto statystyczny użytkownik nie czyta
więcej niż kilka akapitów. Powstał sieciowy akronim na tę reakcję: TL;DR – co
oznacza Too Long; Didn’t Read.
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Czytanie książek dla przyjemności wymaga wielu lat treningu. W wychowaniu
czytelników ważne jest przede wszystkim wsparcie otoczenia rodzinnego. Dlatego w środowiskach o niskich zasobach kapitału kulturowego trudniej jest znaleźć
miłośników książek. Taka perspektywa przedstawia węzeł gordyjski kognitywnych
zalet i wyzwań dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń, która, jeśli pozostanie bez
odpowiedzi, może spowodować już dziś zauważalną zmniejszającą się rolę kontemplacji w naszym społeczeństwie (Barzillai, Wolf, 2009: 32–37).
Chociaż dekoncentracja jest możliwa przy każdym medium, czytanie online stwarza jednak najwięcej takich możliwości. Pogląd mówiący o istnieniu różnic
w sposobie czytania wynikających z postaci materialnej tekstu podziela Terje Hillesund. Badając zachowania czytelnicze pracowników akademickich z obszaru nauk
humanistycznych i społecznych, stwierdził on istnienie faktycznych różnic wynikających z celów i sposobu czytania. To realizowane dla celów zawodowych bywa pobieżne, orientacyjne, przeglądowe, fragmentaryczne, przerywane, nawet jeśli dotyczy
trudnych w odbiorze treści. Czytanie ciągłe, od pierwszej do ostatniej strony, pozostaje natomiast nierozerwalne z lekturą powieści. Teksty naukowe są też często „indywidualizowane” – przez podkreślenia, notatki, komentarze itp. (Hillesund, 2010: 22).
W książkach drukowanych właściwie nie zwracamy uwagi na formę, skupiając
się na treści. Nowe formy przyciągają uwagę także stroną materialną, rolą dotyku
w czytaniu. Pierwsze wrażenia z korzystania z czytników i e‑booków wiążą się z estetyką, ciężarem, dopasowaniem do dłoni, nawigacją manualną, czytelnością (między
innymi wielkość ekranu, kontrast, odblask, możliwość dopasowania czcionki).
W efekcie autor wskazuje dwa wyzwania dla utrzymania czytelnictwa długich
tekstów. Pierwszym jest zachowanie warunków potrzebnych dla długotrwałego,
nieprzerwanego czytania pobudzającego wyobraźnię, drugim – stworzenie warunków sprzyjających takiemu czytaniu, służącemu poszerzeniu lub pogłębieniu
wiedzy. Tekst w postaci cyfrowej zawsze będzie jednak się różnił od tekstu drukowanego, a w konsekwencji inny będzie sposób i doświadczanie czytania. Czytaniu dla wyobraźni nie sprzyja wyświetlenie tekstu na monitorach komputerów
stacjonarnych czy laptopów. Jednak czytniki wydają się wystarczająco podobne do
wcześniejszych doświadczeń czytania.
Drugie wyzwanie wydaje się trudniejsze. Czytanie uważne, skoncentrowane
może być ciągłe lub przerywane; w tej drugiej sytuacji aktywnie używamy dłoni do przerzucania kartek, podkreślania, robienia notatek – w fizycznej jedności
z tekstem drukowanym.
Do czytania powinno być specjalne, dedykowane oprogramowanie, blokujące
elementy dekoncentrujące, mniej potrzebne linki oraz ilustracje, oprogramowanie skoncentrowane na czytaniu, na przykład przełączenie na „tryb czytania” (do
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czytania ciągłego, usuwające wszystko, co w nim przeszkadza) i „tryb studiowania” – też do czytania ciągłego, ale z możliwością nawigowania, podświetlania,
dodawania notatek i komentarzy. Powinno ono pozwalać na umieszczanie linków
do najczęściej czytanych zasobów – na przykład słowników i encyklopedii, a „tryb
studiowania” powinien się łatwo łączyć z aplikacjami twórczymi, takimi jak edytory tekstu, aby łatwo przenosić notatki, cytaty i bibliografie. Strony z bogatymi
zasobami tekstowymi powinny mieć także wersje do odbioru na czytnikach.

Czytanie społecznościowe
Czytanie społecznościowe można rozumieć jako dyskusje na temat książek z przyjaciółmi lub innymi czytelnikami w klubach książki lub jako korzystanie z aplikacji i aktywność w mediach społecznościowych, ale też spojrzeć na nie jeszcze
szerzej. Czytaniem społecznościowym określa się coraz częściej nowy sposób czytania, który stał się możliwy za sprawą digitalizacji książki. Można już równocześnie z czytaniem komentować książki albo dopisywać swoje uwagi na tak zwanych
dynamicznych marginesach – tak żeby inni czytelnicy też to widzieli. Konwersacja
staje się integralną częścią tekstu, redefiniując pojęcie „treści”.
Różnice między czytaniem indywidualnym a wspólnym to podstawa do zrozumienia strategii marketingowych w rywalizacji między Barnes & Noble a Amazonem – zauważają autorzy raportu „Jak czytają Polacy”, cytując J.R. Stevensona (Kisilowska, Paul, Zając, 2016: 39–42). Obie księgarnie konkurują ze sobą o bycie liderem
na rynku, również jeśli chodzi o sprzedaż czytników. Stevens w artykule Nook vs.
Amazon przekonuje, że strategia B&N jest bardziej społeczna i otwarta na wyjście
tekstu poza znane ramy. Amazon idzie w odwrotnym kierunku, stawiając na klasyczną relację czytelnika z tekstem. Poprzez narzędzie Public Notes czytelnicy mają
możliwość sprawdzenia, które fragmenty zainteresowały innych czytelników, które
fragmenty są zaznaczane jako ważne oraz ile osób współdzieli takie zainteresowanie.
Nook oferuje dodatkowe funkcje towarzyszące czytaniu, jeśli jest ono realizowane
w specjalnych lokalizacjach (biblioteki, księgarnie Barnes & Noble), zachęcając do
czytania wspólnego, do dyskusji, a także do wymiany opinii i cytatów z czytanych
książek za pośrednictwem Twittera i Facebooka. Poprzez Nook Friends można
nawet wymienić się e-bookami. W efekcie użytkownicy Nooka bardziej wchodzą
w sieci społeczne w celu rekomendacji, recenzji, wymiany opinii, podczas gdy użytkownicy Kindle’a polegają bardziej na statystycznych opiniach.
Inną strategię, bazującą na interakcji czytelnika z czytnikiem, wprowadziła
w 2011 roku japońska sieć Kobo. Czytając, można zdobywać nagrody. Zasada jest
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prosta – im dłużej się czyta, tym więcej nagród i osiągnięć można zdobyć. Na przykład Juggernauta można dostać za przeczytanie 10 tysięcy stron. Inna nagroda –
Afternoon Rush Hour – czeka na osoby, które czytały przez pięć dni o tej samej
porze po południu. Osiągnięciami i nagrodami można dzielić się za pomocą wbudowanych mediów społecznościowych. Przedstawiciele Kobo twierdzą, że system
ten zwiększa zainteresowanie e‑czytaniem.
Wprowadzenie aplikacji społecznościowych do czytników jest krokiem w stronę wykorzystania możliwości Internetu podczas lektury. Nie wszystkim czytelnikom podobają się jednak takie innowacje – czasami świadomość obecności innych
osób w książce, cudze podkreślenia czy komentarze postrzegane są negatywnie
i wywołują poczucie obcości tekstu. Każdy producent postawił na inny sposób
wykorzystania tekstu i aplikacje. Różnice między nimi można więc dostrzec na
poziomie wykorzystania przestrzeni tekstu, możliwości interakcji użytkowników
z treścią i między sobą.
Czytanie społecznościowe może być rozumiane jeszcze inaczej. Fenomenem cyfrowych czasów są opowiadania typu fan fiction. Fanfiki, bo taka jest ich popularna
nazwa, opowiadają fikcyjne historie idoli, celebrytów, postaci znanych, a także dalsze
losy ulubionych bohaterów literackich. Szacuje się, że fanfiki stanowią 33% zasobu
książkowego w sieci. Najbardziej popularnymi platformami są portale: FanFiction,
Archive of Our Own i Wattpad. W tym ostatnim serwisie zarejestrowanych jest
45 milionów czytelników. Chwali się on, że w świecie, gdzie użytkownik jest w stanie
skupić się przez 7 sekund, powstało miejsce, w którym użytkownicy spędzają w sumie ponad 15 miliardów minut miesięcznie na czytaniu. Książki publikuje się tu
dzięki wsparciu społeczności. Wystarczy chcieć pisać i dzielić się swoją twórczością
z innymi. Mogą to być kolejne rozdziały ulubionej książki, opowiadania, formy dłuższe, ale także wiersze. Portal cieszy się gigantycznym powodzeniem zwłaszcza wśród
młodych czytelników, którzy stanowią 85% użytkowników serwisu.
Korzystanie z Internetu jest domeną młodych, w której to grupie jest równie
popularne wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. W grupie najmłodszej wiekowo
użytkowanie Internetu w dniu poprzedzającym badanie zadeklarowało 65,3%
osób, w najstarszej 11,5%.

Czytelnictwo młodych
Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży, którego celem była ocena społecznego zasięgu książki wśród uczniów kończących
szkołę podstawową (12 lat) i gimnazjum (15 lat). Badanie zostało przeprowadzone
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w szkołach. Przebadano 1721 uczniów szkoły podstawowej: 53% chłopców i 47%
dziewcząt, oraz 1816 gimnazjalistów: 52% chłopców i 48% dziewcząt.
Uczniowie w badaniu IBE deklarowali częstotliwość wykonywania wybranych
czynności w czasie wolnym. Wyniki pokazują miejsce książki w budżecie wolnego
czasu 12- i 15-latków.

Ryc. 3. Mapa czynności 12-latków
Źródło: IBE 2014, opracowanie własne

Dwunastolatki to dzieci już samodzielne, jednak jeszcze w dużym stopniu zależne od rodziców w organizacji czasu po szkole. Oprócz sportu, który jest ulubioną formą spędzania czasu 77% nastolatków, oraz spotkań z przyjaciółmi, dwunastolatkowie większość czasu spędzają w domu, głównie przed telewizorem (96%,
w tym 75% codziennie) lub komputerem (91% systematycznie, 65% codziennie).
Są to podstawowe elementy dziecięcego stylu życia zarówno tych czytających, jak
i nieczytających. Jednak przy podobnych wspólnych zajęciach istotne różnice wynikają z płci nastolatków oraz ich środowiska społeczno-kulturowego.
Systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu czyta 48% dwunastolatków,
a 20% nawet codziennie. Wśród codziennych czytelników jest 27% dziewczyn
i 16% chłopców. Na codzienne i systematyczne czytanie ma też wpływ kapitał
kulturowy rodziny wyrażany poprzez liczbę posiadanych książek, zwłaszcza wraz
z zasobnością osobistych księgozbiorów dzieci. Wśród uczniów, którzy mają więcej niż 20 książek traktowanych jako własne, jest aż 42% czytelników deklarujących, że codziennie czytają książki.
Co ciekawe – tendencja do codziennego czytania rośnie wraz ze wzrostem
ocen z języka polskiego, jednak najwięcej codziennych i systematycznych czy-
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telników znajduje się nie wśród szóstkowych uczniów, ale wśród kolekcjonerów
książek. Posiadanie książek niweluje również różnice w poziomie czytania wśród
chłopców i dziewczynek. O ile statystycznie to dziewczęta czytają więcej, o tyle
wśród posiadaczy książek różnice te nie występują. Kilka razy w roku po książkę
sięga 23% uczniów. Do książek w ogóle nie zagląda 8% dwunastolatków.
Książki są na tym etapie postrzegane jako dosyć atrakcyjna forma spędzania
czasu, świetne lekarstwo na nudę. Najczęściej jednak w harmonogramie dnia nastolatki znajdują czas na czytanie wieczorem, tuż przed snem. Czytają książki najchętniej w swoim pokoju lub kącie, w łóżku, na kanapie. Weekend to dobry czas
na lekturę, ponieważ książka jest prostym pomysłem na wypełnienie czasu, nie
wymaga wysiłku ani towarzystwa. U nastolatków praktyki codziennego czytania
zależne są też od pór roku oraz miejsca zamieszkania. W wakacje uczniowie z rodzin rolniczych mają mniej czasu na czytanie książek, bo muszą pomagać w gospodarstwie. Uczniowie z miasta mogą natomiast poświęcić wakacje na czytanie
książek (Zasacka, 2014: 29–34).

Ryc. 4. Mapa czynności 15-latków
Źródło: IBE 2014, opracowanie własne

Gimnazjaliści narzekają na chroniczny brak czasu i zmęczenie. Dodatkowo
intensywna nauka, przygotowania do egzaminów końcowych i coraz większa różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że w obliczu takiej konkurencji książka
ma szansę wygrać tylko wtedy, jeśli czytanie stało się wcześniejszym nawykiem.
Powszechnym zajęciem 15-latków jest słuchanie muzyki i korzystanie z komputera. Telewizja oraz gry komputerowe nadal są atrakcyjne, jednak mniej niż dla
12-latków. Wśród systematycznie praktykowanych zajęć jest także oglądanie filmów w domu oraz uprawianie sportu.
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Systematycznie, przynajmniej raz w tygodniu, czyta 33% gimnazjalistów (38%
dziewczyn i 28% chłopców). Codzienny nawyk lektury ma 15% piętnastolatków.
Dla 40% nastolatków lektura w czasie wolnym niemal nie istnieje.
Czytanie książek należy do tych zajęć czasu wolnego młodzieży, na które wpływa środowisko rodzinne: wraz ze wzrostem wykształcenia rodziców rośnie częstotliwość czytania i odwrotnie. Co ciekawe, mimo że po lekturę statystycznie częściej sięgają dziewczyny, różnica w aktywności czytelniczej między płciami zmienia
się, jeśli uwzględnimy kapitał kulturowy rodziców. Czytelniczki codzienne i systematyczne (czytające przynajmniej raz w tygodniu) przeważają nad chłopcami
wówczas, jeśli wywodzą się z rodzin o zasadniczym zawodowym wykształceniu.
W sytuacji, kiedy rodzice mają wyższe wykształcenie, zaczyna maleć różnica między płciami, a znika w domach, w których kolekcjonuje się książki. Posiadanie
własnych książek jest o wiele ważniejsze dla wykształcenia przyszłego czytelnika
niż piątki i szóstki w szkole.
Czy czytanie może być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu? Jeśli książka jest ciekawa, „wciągająca”, czytanie jej jest zajęciem na tyle atrakcyjnym, że
konkuruje z głównymi przeciwnikami: komputerem i telewizją. Książki mogą być
atrakcyjną formą spędzania czasu, kojarzą się bowiem nastolatkom z „luźnymi”
praktykami domowymi, poza sztywnym rozkładem dnia (Zasacka, 2014: 29–34).

Co zrobić, żeby zachęcić młodych do czytania?
Promocja książki jest w większości krajów jednym z priorytetów polityki kulturalnej.
Większość krajów w celu promocji czytelnictwa podejmuje zintegrowane strategie.
W programach promocji czytelnictwa główną rolę przypisuje się bibliotekom. Szczególną wagę przywiązuje się zaś do wyrabiania dobrych nawyków u dzieci i młodzieży – we Francji każdy lekarz pierwszego kontaktu ma na przykład obowiązek
wyławiać małych pacjentów, którzy nie radzą sobie ze składaniem liter.

Dziecięcy czytelnicy aktywni
Grzegorz Leszczyński uważa, że biblioteka przeznaczona dla nastolatka musi kusić nowoczesnością zbiorów, prowokować do pytań i zmuszać do refleksji, a nie
drażnić mentorstwem narracji i belferstwem pouczeń. Zamiast umoralniających
książek eksponuje kontrowersyjne – takie, których lektura zmusi nastolatka do
zmierzenia się z jego własnymi problemami, bo „szydercza popkultura wiecznego
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rechotu i ignorancji nie pomoże mu w budowaniu wewnętrznego ładu. To ma być
biblioteka dla czytelników, którzy nie gdzie indziej, tylko tu i teraz żyją i zmagają
się z własnym losem” (Leszczyński, 2010: 11); „Ugrzecznione książki odstręczają
zbuntowanego nastolatka skutecznie i trwale. Książce i czytelnictwu zagraża sama
książka – nudna, belferska, jałowa. I sami ludzie książki, gotowi zabić radość czytania z obawy, że w radości tej, a nie w otaczającym bibliotekę życiu, czai się zło”
(Leszczyński, 2010: 12).
Biblioteki coraz częściej stają się również ośrodkami kulturalnymi. Brytyjczycy prowadzą przy bibliotekach kółka czytelnicze i mają program Six Books
Challenge (Wyzwanie Sześciu Książek) organizowany przez państwową Reading
Agency. Uczestnicy – dzieci w wieku szkolnym – zobowiązują się przeczytać poza
lekturami obowiązkowymi sześć książek w ciągu roku. Po udowodnieniu ich znajomości otrzymują certyfikat, z którym mogą się ubiegać o atrakcyjne nagrody.
Dobrą sławą cieszą się również bebetecas – portugalskie czytelnie dla maluchów.
To przeważnie specjalne pomieszczenia w dziecięcych oddziałach bibliotek, z których każde przypomina świetlicę z gadżetami (od maskotek, poprzez gry edukacyjne, po instrumenty muzyczne). Chodzi o to, aby w formie zabawy umożliwić
dzieciom kontakt z książką i literaturą mówioną. Zajęcia są specjalnie pomyślane
dla różnych grup wiekowych: niemowląt, dzieci w wieku 18–36 miesięcy, a potem
trzech–pięciu lat. Obejmują między innymi głośne czytanie, rozpoznawanie wyrazów, ćwiczenie wyobraźni.
Podobną funkcję pełnią japońskie bunko – z tą różnicą, że są finansowane
prywatnie. Powstają w miejscach, gdzie można gromadzić książki i znaleźć trochę
przestrzeni do zabawy (nawet w szintoistycznych świątyniach, nie wspominając
o supermarketach).
Zbliżony charakter mają południowokoreańskie Cudowne Biblioteki, powołane do życia w 2003 roku z inicjatywy jednej ze stacji telewizyjnych i organizacji
pozarządowej. Ale od kilku lat w Korei podobne akcje koordynuje już nowo powołana Narodowa Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży.

Rynek książki dziecięcej i młodzieżowej
Kulturowych i społecznych powodów poszerzenia się oferty literatury dla dzieci
i młodzieży na początku XXI wieku jest kilka. Jeden z nich ma charakter ogólnoświatowy, a na imię mu Harry Potter. Sukces zjawiska był zaskoczeniem dla rynku
wydawniczego, w którym panowało przekonanie, że współcześni młodzi ludzie to
miłośnicy gier komputerowych i telewizji, którzy raczej nie przekształcą się w czy-
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telników i w związku z tym nie stanowią grupy docelowej, w którą warto inwestować. Aż do tej pory młodzież nie stanowiła ważnego adresata oferty wydawniczej.
Niewiarygodny sukces i popularność cyklu o młodym czarodzieju autorstwa J.K.
Rowling zmienił to podejście i zapoczątkował eksplozję licznych odmian fantastyki dla młodzieży, a także spowodował ożywienie na całym rynku książki dla młodych (Brown, 2008: 14). „Harry Potter jest żywym wcieleniem marketingu”, zauważa
Brown w swojej książce Magia Harry’ego Pottera. Kreowanie globalnej marki. W 2016
roku „Time” wycenił wartość rynkową marki Potter na 25 miliardów dolarów. Seria
powieściowa J.K. Rowling jest przykładem tak skutecznego zastosowania marketingu w praktyce, że stał się on wzorem efektywnego, choć niekonwencjonalnego
marketingu. Dwa lata po ukazaniu się książki, czyli w roku 1999, media brytyjskie,
relacjonując fenomen Harry’ego Pottera, cytowały wypowiedzi nauczycieli, którzy
obawiali się masowych wagarów uczniów w związku z premierą trzeciej części cyklu,
zatytułowanej Harry Potter i więzień Azkabanu. „Uprzedzając oskarżenie o podburzanie do masowego wagarowania Bloomsbury natychmiast ogłosił, że książka pojawi się w sklepach o godzinie 15.45, czyli po zakończeniu lekcji. Ta CSR-owa decyzja
dotycząca sposobu sprzedaży była zaskakująca dla wszystkich, ale był to również
świetny chwyt reklamowy” (Brown, 2008: 11).
Wielkie nadzieje wiązane na świecie od kilku lat z literaturą dla młodych dorosłych, czyli Young Adults, zaczynają się ucieleśniać również na polskim rynku.
Pierwszym sukcesem była literatura fantastyczna i moda na wampiry, zapoczątkowana przez sagę „Zmierzch” Stephanie Meyer, oraz na dystopie, na przykład
Igrzyska śmierci Suzanne Collins. W ostatnim roku największym hitem okazała się
literatura obyczajowa jak Gwiazd naszych wina Johna Greena (140 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w 2014 roku).
Fenomenem sprzedażowym i modą na rynku książki, która w Polsce bardzo
szybko się zaimplementowała, okazały się również kolorowanki oraz książki typu
Zniszcz ten dziennik albo To nie książka Keri Smith. Są to swoiste „książki – nie
książki”, jak zresztą wskazuje sam tytuł. Publikacje Smith zawierają na każdej stronie instrukcje dotyczące sposobu traktowania „antyksiążki” w rodzaju: „zrób z tej
książki but” albo „zgub tę stronę (wyrzuć ją, pogódź się ze stratą)”.
Nie jest natomiast dobrze, jeśli chodzi o cyfrową ofertę książek dla dzieci i młodzieży. Liczba tytułów wydanych w e-bookach dla młodych czytelników wynosiła
w 2014 roku między 400 a 1100 pozycji. Biorąc pod uwagę, że dzisiejsze pokolenie
nastolatków określa się mianem cyfrowej generacji, znikomość oferty w tym segmencie wydaje się zaskakująca. Oferta audio skierowana do młodego czytelnika
liczyła w 2014 roku około 600 pozycji. Nie ma również polskich aplikacji, które by
umożliwiały korzystanie z oferty cyfrowej.
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Polscy wydawcy nie wykorzystują potencjału tkwiącego w e-czytaniu i bardzo
wiele wskazuje na to, że brak zaufania wobec nowych technologii na polskim rynku książki doprowadzi do jeszcze głębszego spadku czytelnictwa. Promując czytelnictwo, trzeba jednak iść z czasem. Nie można traktować zmian w sposobach
spędzania wolnego czasu czy nowych technologii w sposób wartościujący. Jak
twierdzi Krajewski: „Popularnym może stać się również tylko to, z czego korzystanie, oglądanie i doświadczanie opiera się na naszym osobistym wyborze, co nie
jest nam narzucane z zewnątrz, do czego nie jesteśmy przymuszani przez innych.
Nie może stać się popularnym to, co jest przez jednostki traktowane jako przymus,
ani to, co jest nam przypisane” (Krajewski, 2003: 37).
Młodzież spędza dużą część swojego dnia przed komputerem lub ze smartfonem w ręku i to się prawdopodobnie nie zmieni. Można, a nawet trzeba, wykorzystać to zjawisko i sprawić, aby wśród dostępnych w nowych kanałach komunikacji
(serwisy społecznościowe, serwisy wideo czy aplikacje komunikacyjne) znalazły
się także popularne i atrakcyjne treści związane z książką, czy szerzej z czytaniem.
Tymczasem wydawnictwa lub instytucje publiczne, które w swoich powinnościach
mają także promocję czytelnictwa, rzadko sięgają po technologie nowsze niż strona www i Facebook. W tym samym czasie młodzież, która jest obecna na Snapchacie czy Reddicie, zagląda także na Wattpada i czyta fanfiki. Stąd nie jest już tak
daleko do sięgania po poważniejsze, i co istotne, dłuższe teksty. Czy ten potencjalny kolejny etap czytania dziać się będzie na papierze, czy już tylko na ekranie
e-czytnika – nie ma przecież większego znaczenia.
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Wprowadzenie
Intensywne zmiany na rynku pracy spowodowały redefinicję strategicznych celów
stawianych systemom edukacji. Szczególny nacisk położony został na wyposażenie
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osób uczących się w kluczowe kompetencje umożliwiające uczenie się przez całe
życie (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2008). Efektywność procesu uczenia się zależy od cech osobowości, postaw oraz przekonań.
Badania wskazują na istotne oddziaływanie poczucia umiejscowienia kontroli na funkcjonowanie osób w samokształceniu. Osoby z poczuciem wewnętrznej
kontroli zdarzeń są aktywniejsze i bardziej zmotywowane (Weiner, 1985). Stąd
ważne jest kształtowanie u młodzieży przekonania, że jest w stanie wpływać na
rezultaty swoich działań.
Organizowanie skutecznych działań edukacyjnych powinno uwzględniać
rzetelną diagnozę przekonań uczniów. Dostępne kwestionariusze do pomiaru
poczucia lokalizacji kontroli, skonstruowane w innych warunkach kulturowych,
o niezadowalających właściwościach psychometrycznych, uzasadniają potrzebę skonstruowania nowego narzędzia możliwego do zastosowania w codziennej
praktyce edukacyjnej.

Pojęcie poczucia umiejscowienia kontroli
i jego znaczenie dla wyjaśniania zachowania
Poczucie umiejscowienia kontroli (LOC) jest względnie trwałą cechą osobowości
człowieka, stanowiącą zgeneralizowane oczekiwanie dotyczące subiektywnie odczuwanego ulokowania sprawstwa zdarzeń. Według teorii społecznego uczenia się
Juliana B. Rottera ludzie uczą się w ciągu życia wierzyć, że ich losem kierują oni
sami bądź też że kierują nim czynniki od nich samych niezależne (Drwal, 1995).
Pozwala to wyróżnić osoby z poczuciem kontroli wewnętrznej, czyli takie, które
są przekonane, że zdarzenia zależą od ich zachowania, oraz z poczuciem kontroli
zewnętrznej – przeświadczone, że wyniki zachowania nie pozostają pod ich wpływem, a zależą od przeznaczenia, losu, innych ludzi (Rotter, 1966).
Wiele badań wskazuje na decydującą rolę przeszłych doświadczeń w powstawaniu percepcji kontroli (Bandura, 1977; Rotter, 1966; Seligman, 1984). Teorie
atrybucji dzielą czynniki przyczynowe na osobowe i środowiskowe. W efekcie
powtarzania się sekwencji zdarzeń określone oczekiwania utrwalają się i można
je traktować jako względnie trwałą cechę osobowości (Drwal, 1995; Forsterling,
2005; Krasowicz, Kurzyp-Wojnarska, 1990; Wong, Weiner, 1981).
Według teorii motywacji osiągnięć zachowanie ludzi jest zdeterminowane
przez występujące u danej osoby oczekiwanie przyszłego sukcesu, jego wartość dla
jednostki oraz motywację dążenia do sukcesu lub unikania porażki. Ludzie już po
zdarzeniu analizują jego przyczyny i odpowiedź ukierunkowuje ich późniejsze za-

Konstrukcja Skali Poczucia Umiejscowienia Kontroli Zdarzeń Szkolnych

259

chowanie (Weiner, 1985). Oznacza to, że dostrzeganie własnego wpływu na przyczyny zdarzeń ma istotne znaczenie dla oczekiwania sukcesu w przyszłości, czyli
kształtuje motywację, co przejawia się dodatnią korelacją pomiędzy wewnętrznym
LOC a motywacją.
Ponadto poczucie kontroli ściśle wiąże się z percepcją własnej skuteczności,
a więc z przeświadczeniem ludzi, że są w stanie zrealizować ważny dla siebie cel.
Według teorii społecznego uczenia się ludzkimi zachowaniami kierują oczekiwania dotyczące sytuacji, wyniku działania oraz własnej skuteczności. Poczucie własnej skuteczności dotyczy samego działania i wchodzi w zakres kontroli osobistego
działania. Badania potwierdzają tę zależność i zachodzącą pozytywną korelację
skuteczności z wewnętrznym umiejscowieniem kontroli (Bandura, 1997).
W efekcie poczucia niekontrolowalności zdarzeń (a więc zewnętrznego LOC)
powstaje wyuczona bezradność (Meier, Seligman, 1976). Atrybucyjny model wyuczonej bezradności pozwala oczekiwać, że wyższy poziom wyuczonej bezradności będą miały osoby z wewnętrznym poczuciem kontroli w przypadku porażek,
zaś z zewnętrznym – w przypadku sukcesów (Abramson i in., 1978).
Wykazano również, iż osoby z wewnętrznym poczuciem kontroli, dzięki temu,
że wierzą, iż mają wpływ na otaczający je świat, przejawiają wyższą samoakceptację i samoocenę, a dzięki temu stają się lepiej przystosowane emocjonalnie i społecznie. Według Morrisa Rosenberga samoocena jest postawą wobec Ja, rodzajem
globalnej oceny siebie (pozytywnej lub negatywnej). Wysoka samoocena globalna
oznacza przekonanie, że jest się wystarczająco dobrym, wartościowym człowiekiem, zaś niska samoocena globalna oznacza niezadowolenie z siebie, odrzucenie
własnego Ja (Rosenberg, 1965, za: Dzwonkowska i in., 2007). Jak wynika z przeglądu badań (Baumaister i in., 2003), osoby o wysokiej samoocenie postrzegają siebie
w lepszym świetle, co wynika z przekonania o kontrolowalności własnego życia
(czyli z wewnętrznego umiejscowienia kontroli).
Poczucie samotności jest subiektywną oceną, że liczba relacji lub ich jakość jest
mniejsza niż pożądana przez daną jednostkę (Dykstra i in., 2012). Dlatego osoby
o zewnętrznym LOC, które mają poczucie, że to, co się dzieje w ich życiu, jest
wynikiem działania innych ludzi, nie nawiązują bliskich i serdecznych relacji z innymi lub nie są zadowolone z relacji już nawiązanych. Potwierdza to dodatnia korelacja pomiędzy poczuciem samotności a zewnętrznym poczuciem kontroli oraz
pomiędzy zadowoleniem z relacji interpersonalnych a wewnętrznym LOC (Hojat,
1982; Yinghua, Lin, 2015)
Osoby o wewnętrznym LOC są bardziej wytrwałe przy rozwiązywaniu łamigłówek i zadań eksperymentalnych (Crandall i in., 1965), poświęcają więcej czasu
zadaniom domowym (Rotter, 1966), mają wyższą samoocenę (Nowicki, Strick-
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land, 1973) oraz realniejszy obraz własnej osoby (Maqsud, 1980), potrafią odraczać gratyfikację dzięki przekonaniu o możliwości osiągnięcia nagród bardziej
wartościowych, choć odległych w czasie (Drwal, 1978).
Badania (Skinner, Zimmer-Gembeck, Connell, Eccles, Wellborn, 1998; Klein,
Wasserstein-Warnet, 2000) wskazują na możliwość przesunięcia lokalizacji kontroli, a szkoła, jako instytucja prowadzona przez profesjonalistów, ma możliwości
zmiany szkodliwych przekonań oraz wspierania zachowań ułatwiających efektywne funkcjonowanie zarówno w środowisku szkolnym, poza nim, jak i w przyszłości w życiu zawodowym.

Narzędzia do pomiaru LOC
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych narzędzi do pomiaru
LOC.
Zgodnie z ideą zgeneralizowanego poczucia kontroli wiele narzędzi do pomiaru tej cechy traktuje ją jako jednowymiarową, czyli łączy przekonania badanych
odnoszone do różnych sfer życia.
Popularnym narzędziem do pomiaru LOC jest skala Rottera przeznaczona dla
osób dorosłych (Internal-External Controle Scale; I-E) z rzetelnością mierzoną
α Cronbacha na poziomie 0,69–0,73 (Rotter, 1966). W pierwotnej wersji, na podstawie analiz czynnikowych LOC, traktowano jako konstrukt jednowymiarowy.
Jednak późniejsze analizy skali I-E wykazały, że mierzone nią poczucie kontroli
nie jest jednowymiarowe (Drwal, 1995).
Jednoczynnikowe jest także narzędzie opracowane przez Stephena Nowickiego i Bonnie R. Strickland. Zostało ono skonstruowane w trzech wersjach dla różnych grup wiekowych (<9 lat; 9–18; 18<). Każda skala dotyczy uogólnionego poczucia kontroli. Rzetelność szacowana metodą połówkową wynosiła dla klas 3–5:
r = 0,63, dla klas 6–8: r = 0,68, dla klas 9–11: r = 0,74 oraz dla uczniów klasy 12:
r = 0,81 (Nowicki, Strickland, 1973).
Polskim testem jednoczynnikowym jest kwestionariusz Delta. Rzetelność testu szacowano różnymi metodami na różnych próbach. W grupie studentów oszacowania metodą test-retest dały wyniki od 0,38 do 0,79, zaś metodą równoważności międzypołówkowej – 0,68. Zgodność wewnętrzna kwestionariusza w grupie
wychowanków zakładu poprawczego wynosiła α Cronbacha = 0,69, a w grupie
uczniów szkół średnich α Cronbacha = 0,83 (Drwal, 1995).
Popularnym testem mierzącym LOC dzieci i młodzieży (klasy od 3 do 12)
jest kwestionariusz IAR (Intellectual Achievement Responsibility Questionnaire)
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Virginii Crandall i współpracowników (1965). Oprócz ogólnego wyniku poczucia
kontroli wyróżniono w nim podskale dla sukcesów (I+) i dla porażek (I–). Rzetelność mierzona metodą połówkową w próbie uczniów wynosiła od 0,54 do 0,60.
Polski kwestionariusz, czyli Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli dla
młodzieży w wieku 13–17 lat bada LOC w czterech sferach: szkoła, grupa rówieśnicza,
rodzice i inne. Rzetelność testu mierzona współczynnikiem zgodności wewnętrznej
α Crobacha dla porażek = 0,54, dla sukcesów 0,40, a dla całej skali 0,62. Powstał on
w 1983 roku na podstawie badań z 1981 roku (Krasowicz, Kurzyp-Wojnarska, 1990).
Zrewidowana wersja narzędzia składa się z 43 pozycji, w tym 38 diagnostycznych (15 podskali sukcesu, 10 podskali porażki i 13 niezakwalifikowanych do żadnej z podskal). Narzędzie, podobnie jak pierwotna wersja, odnosi się do czterech
sfer funkcjonowania: szkoła (14 pozycji), rodzice (9 pozycji), koledzy (7 pozycji)
oraz „niespecyficzne” (9 pozycji). Rzetelność zrewidowanej wersji kwestionariusza
(Krasowicz-Kupis, Wojnarska, 2017) wyniosła dla wyniku ogólnego 0,80 (dziewczęta) – 0,86 (chłopcy), natomiast dla podskal: sukces – 0,63, porażka – 0,64.
Autorki nie podają rzetelności poszczególnych sfer funkcjonowania, jednak ze
względu na liczbę pytań w poszczególnych sferach oraz właściwości współczynnika zgodności wewnętrznej α Crobacha należy wnioskować, że jest rzetelność skal
szczegółowych jest niższa niż podskal porażek i sukcesów.
Mając na uwadze, iż większość istniejących narzędzi skonstruowano w innych
kulturach lub warunkach socjoekonomicznych, a najnowsze polskie narzędzie
przyjmuje wartości α uprawniające do badań i diagnozy jedynie na najwyższym
poziomie agregacji, podjęto próbę skonstruowania nowego, przydatnego w codziennej pracy pedagoga narzędzia do badania poczucia umiejscowienia kontroli
w specyficznych sytuacjach dla uczniów, to jest zdarzeń szkolnych.

Metoda
W badaniu1 wzięło udział 506 uczniów (w tym 45,0% dziewcząt) klas drugich
bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 17–19, gdzie operatem losowania były dane Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w zakresie szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Bydgoszczy oraz klas
w tych szkołach. Próbę pobierano, wydzielając trzy warstwy (typ szkoły: liceum
ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa). W każdej warstwie
1
Badanie zostało przeprowadzone pod kierownictwem Barbary Ciżkowicz, przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w I kwartale 2015 roku.
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dokonywano losowania szkół, a następnie klas. Nie wszyscy jednak udzielali
odpowiedzi w prawidłowy sposób (na przykład nie zaznaczali w danym pytaniu żadnej odpowiedzi lub zaznaczali dwie różne). Ostatecznie analizie zostały
poddane odpowiedzi 449 osób (214 z liceów, 169 z techników i 66 uczących się
w zasadniczych szkołach zawodowych), w których odsetek prawidłowych odpowiedzi przekraczał 80.
Uczniowie wypełniali wystandaryzowane kwestionariusze psychologiczne
w zakresie własnej skuteczności, samooceny, poczucia samotności, bezradności
szkolnej, motywacji oraz skonstruowany na użytek badań Kwestionariusz do Pomiaru Poczucia Umiejscowienia Kontroli w Sytuacjach Szkolnych.
Poczucie skuteczności badano Skalą Uogólnionej Własnej Skuteczności
(GSES) w adaptacji Juczyńskiego (2001; Schwarzer, 1998). Mierzy ona siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Jej rzetelność mierzona α Crobacha wynosi 0,84. Narzędzie
składa się z 10 stwierdzeń wchodzących w skład jednego czynnika, do których
badani ustosunkowywali się na 4-stopniowej skali szacunkowej. Współczynnik
empiryczny poczucia skuteczności przyjmuje wartości od 10 do 40 punktów,
przy czym im wyższy wynik, tym wyższe poczucie własnej skuteczności badanego.
Poczucie samotności mierzono Skalą Samotności De Jong Gierveld (DJGLS)
w polskiej adaptacji Grygiela i współpracowników (2013). Składa się ona z 11
stwierdzeń dotyczących relacji interpersonalnych. Badani ustosunkowywali się do
stwierdzeń, mając do dyspozycji 5-stopniową skalę szacunkową. Stąd wynik zawiera się w przedziale od 11 do 55 punktów, przy czym im wyższy wynik na skali,
tym relacje w opinii badanych są gorsze. Zgodność wewnętrzna pozycji skali jest
wysoka (α Crobacha = 0,89).
Do pomiaru samooceny zastosowano Skalę Samooceny Rosenberga (SES)
w polskiej adaptacji Dzwonkowskiej i współpracowników (2007). Skala składa się
10 stwierdzeń, mierzących pozytywną lub negatywną postawę wobec Ja, będącą
rodzajem globalnej oceny siebie. Badani wskazywali na 4-stopniowej skali poziom
zgodności z danym stwierdzeniem. Im wyższy wynik, który przyjmuje wartości
od 10 do 40 punktów, tym wyższa samoocena. Zgodność wewnętrzna pozycji skali
jest wysoka (α Cronbacha = 0,84).
Poczucie bezradności mierzono Skalą Bezradności Szkolnej (SBS) Ciżkowicz
(2009). Rzetelność pomiaru szacowana metodą zgodności wewnętrznej jest wysoka (α Cronbacha = 0,84). Skala składa się z 20 pozycji opisujących zachowania
związane z udziałem w lekcjach. Badani oceniali, jak często one występują poprzez
udzielenie odpowiedzi od „nigdy” (kodowane jako 1) do „zawsze” (5). Współ-
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czynnik bezradności mieści się w przedziale 20–100 punktów. Im wyższy wynik,
tym wyższa bezradność.
Motywację do uczenia się badano Skalą do Uczenia się Statystyki (Ciżkowicz,
1999). Skala składa się z 38 pozycji, do których badani ustosunkowywali się, używając 5-stopniowej skali Likerta (1–5). W efekcie poziom motywacji do uczenia
się może przyjmować wartości z przedziału [38–190], przy czym im wyższy wynik,
tym wyższa motywacja do uczenia się. Rzetelność skali kształtuje się na poziomie
0,91.

Skala poczucia umiejscowienia kontroli
zdarzeń szkolnych
Przy konstruowaniu narzędzia wzięto pod uwagę wcześniejsze badania, w których analizy czynnikowe wskazywały, iż w odniesieniu do różnych sfer życia ludzie przyjmują odmienne wyjaśnienia. Ponieważ narzędzie konstruowano w celu
stosowania go do możliwej do przeprowadzenia w warunkach szkolnych diagnozy umiejscowienia kontroli uczniów, skupiono się na najczęściej występujących
zdarzeniach szkolnych, czyli sytuacjach, których doświadcza uczeń w toku nauki
bezpośrednio związanych ze środowiskiem szkolnym.
Drugim ważnym aspektem przy konstrukcji narzędzia był fakt, iż ludzie inaczej postrzegają i wyjaśniają sytuacje w zależności od tego, czy skutek zdarzenia
jest pozytywny, czy negatywny (Abramson i in., 1978, Crandall i in., 1965). Dlatego kwestionariusz składa się z dwóch podskal: umiejscowienie kontroli w przypadku sukcesów i porażek.
Pierwsza wersja kwestionariusza składała się z 20 zdań opisujących sytuacje
szkolne (10 zdarzeń pozytywnych i 10 negatywnych), skonstruowanych warunkowo, tj. w formie: „jeśli… (opis zdarzenia, na przykład „Jeśli nie zrozumiałem
lekcji, to przeważnie dlatego, że:”). Każde ze zdań zostało zakończone dwoma
odpowiedziami, tj: wyjaśnieniem wewnętrznym (czyli wtedy, kiedy przyczyną
zdarzenia były działania lub cechy badanego, np. „nie słuchałem wystarczająco
uważnie”) lub zewnętrznym (kiedy zdarzenie nastąpiło w wyniku działań innych osób lub okoliczności, np. „nauczyciel źle tłumaczył”). Sposób wyjaśniania
(wewnętrzny lub zewnętrzny) oznaczany był literą A lub B (przyporządkowanie
do litery było losowe). Badani mogli wybrać, która z przyczyn w ich opinii występuje częściej, poprzez zaznaczenie odpowiedzi „znacznie częściej A”, „częściej A”, „częściej B”, „znacznie częściej B” oraz „nie wiem”. Przykładowe pytanie
wyglądało następująco:

264

Joanna Poziemska
Jeśli nie zrozumiałem lekcji, to przeważnie dlatego że:

A:
nie słuchałem wystarczająco
uważnie

znacznie
częściej A

częściej A

nie wiem

częściej B

znacznie
częściej B

B:
nauczyciel
źle tłumaczył

Odpowiedzi badanych zostały zakodowane od 1 (najbardziej zewnętrzne wyjaśnienie przyczyn danego zdarzenia) do 5 (najbardziej wewnętrzne wyjaśnienie
przyczyn danego zdarzenia). Średnia punktów uzyskana za pozycje dotyczące porażek lub sukcesów stanowi odpowiednio współczynnik empiryczny umiejscowienia poczucia kontroli porażek lub sukcesów.
Do podstawowych kryteriów, które muszą spełniać narzędzia badawcze w naukach społecznych, należą rzetelność i trafność (Brzeziński, 2004).
Rzetelność, określaną jako stopień, w jakim wyniki testowe można przypisać
oddziaływaniu systematycznych źródeł wariancji (APA, 2007), oceniano metodą
opartą na analizie właściwości pozycji testowych (Brzeziński, 2004), na podstawie
współczynnika rzetelności α Crobacha (1951). Analiza rzetelności prowadzona
była osobno dla podskali porażek i podskali sukcesów.
Tabela 1. Wyniki analizy rzetelności podskali porażek

Pytanie

Uwzględnione wszystkie
pozycje

Uwzględnione pozycje
wybrane na podstawie
współczynnika rzetelności α Crobacha

r

α

r

α

1P Jeśli nie zrozumiałem lekcji, to przeważnie
dlatego, że:
A: nie słuchałem wystarczająco uważnie
B: nauczyciel źle tłumaczył

0,46

0,61

0,43

0,64

3P Jeśli kiepsko napisałem sprawdzian, to przeważnie dlatego, że:
A: był za trudny
B: nie przygotowałem się do niego wystarczająco

0,42

0,62

0,46

0,63

4P Jeśli nie znałem odpowiedzi na zadane przez
nauczyciela pytanie, to przeważnie dlatego, że:
A: nie uważałem na lekcji
B: było za trudne

0,41

0,62

0,40

0,65

6P Jeśli spóźniłem się na lekcję, to przeważnie
dlatego, że:
A: wyszedłem zbyt późno
B: autobus mi uciekł

0,22

0,66

x

x
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8P Jeśli nauczyciel zwrócił mi uwagę, to przeważnie dlatego, że:
A: mnie nie lubi
B: nie zachowywałem się tak, jak powinienem

0,25

0,65

0,28

0,68

13P Jeśli nie odrobiłem zadania domowego, to
przeważnie dlatego, że:
A: bo miałem ważniejsze sprawy
B: było na to za mało czasu

0,16

0,67

x

x

15P Jeśli dostałem złą ocenę, to przeważnie dlatego, że:
A: nauczyciel był niesprawiedliwy
B: nie przygotowałem się wystarczająco dobrze

0,38

0,63

0,44

0,64

16P Jeśli nie udał się projekt, w którym brałem
udział, to przeważnie dlatego, że:
A: nie dostosowałem się do prac grupy
B: inni członkowie grupy projektowej nie robili
tego, co powinni

0,16

0,67

x

x

18P Jeśli nie wykonałem prawidłowo ćwiczenia,
to przeważnie dlatego, że:
A: nie słuchałem wyjaśnień nauczyciela wystarczająco uważnie
B: nauczyciel nie wyjaśnił zadania w sposób dla
mnie zrozumiały

0,38

0,63

0,35

0,66

20P Jeśli nie zapamiętałem materiału, to przeważnie dlatego, że:
A: był za skomplikowany
B: nie poświęciłem na to wystarczająco dużo czasu

0,41

0,62

0,42

0,65

α Cronbacha podskali

0,66

0,72

Współczynnik Spearmana-Browna

0,67

0,71

r – korelacja pomiędzy daną pozycją a resztą skali
α – współczynnik rzetelności α Cronbacha po usunięciu danej pozycji ze skali
Źródło: badania własne

Tabela 2. Wyniki analizy rzetelności podskali sukcesów

Pytanie

2S Jeśli byłem aktywny na lekcji, to przeważnie
dlatego, że:
A: lekcje były ciekawe
B: znałem odpowiedzi na pytania

Uwzględnione wszystkie
pozycje

Uwzględnione pozycje
wybrane na podstawie
współczynnika rzetelności α crobacha

r

α

r

α

0,04

0,34

x

x
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5S Jeśli nauczyciel mnie pochwalił, to przeważnie dlatego, że:
A: po prostu mnie lubił
B: zasłużyłem na pochwałę

0,16

0,28

0,24

0,49

7S Jeśli dobrze zapamiętałem to, co było na lekcji, to przeważnie dlatego, że:
A: uważnie słuchałem i dużo zrozumiałem
B: nauczyciel dobrze to wytłumaczył

0,03

0,34

x

x

9S Jeśli z łatwością wykonywałem zadania na
lekcji, to przeważnie dlatego, że:
A: uważałem i dlatego wiedziałem jak to zrobić
B: były łatwe

0,09

0,31

x

x

10S Jeśli dostałem dobrą ocenę, to przeważnie
dlatego, że:
A: miałem szczęście
B: uczyłem się

0,25

0,24

0,34

0,42

11S Jeśli udało się przedsięwzięcie, w którym
brałem udział, to przeważnie dlatego, że:
A: inni zrobili co należało
B: cały zespół pracował efektywnie

0,12

0,29

0,27

0,47

12S Jeśli prawidłowo odpowiedziałem na zadane przez nauczyciela pytanie, to przeważnie
dlatego, że:
A: udało mi się
B: miałem wystarczającą wiedzę

0,29

0,22

0,38

0,40

14S Jeśli dobrze zrozumiałem zagadnienie, to
przeważnie dlatego, że:
A: pokrywa się ono z moimi zainteresowaniami
B: uzupełniłem wiedzę we własnym zakresie

0,11

0,30

x

x

17S Jeśli kolega poprosił mnie o pomoc, to przeważnie dlatego, że:
A: wspólna nauka jest bardziej efektywna
B: wie, że jestem w stanie mu pomóc

0,18

0,27

0,20

0,51

19S Jeśli prawidłowo rozwiązałem zadanie, to
przeważnie dlatego, że:
A: było ono dobrze wyjaśnione przez nauczyciela
B: przygotowałem się do niego z wyprzedzeniem

-0,04

0,37

x

x

α Cronbacha podskali

0,32

0,55

Współczynnik Spearmana-Browna

0,36

0,51

r – korelacja pomiędzy daną pozycją a resztą skali
α – współczynnik rzetelności α Cronbacha po usunięciu danej pozycji ze skali
Źródło: badania własne
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W wyniku analizy mocy różnicującej pozycji skali (tabela 1 dla podskali porażek oraz tabela 2 dla podskali sukcesów) odrzucono 3 pytania podskali porażek
i 5 pytań podskali sukcesów. Wartość współczynnika α Cronbacha dla porażek
(7 pozycji) wyniosła 0,72, a dla sukcesów (5 pozycji) 0,55. Oznacza to, iż podskala
sukcesów powinna zostać dopracowana i ponownie poddana analizie.
Współczynnik zgodności wewnętrznej α Cronbacha dla całego narzędzia wynosi: 0,81, a współczynnik Spearmana-Browna – 0,78.
W celu weryfikacji przeprowadzonej analizy i doboru najlepszych pozycji testowych przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową (Zakrzewska, 1994).
Spełnienie założeń zastosowania redukcji danych przy użyciu analizy czynnikowej
potwierdzono testem sferyczności Bartletta (χ2 = 921,86, df = 190, p <0,01) oraz
indeksem Kaiser-Meyer-Olkin (0,734). Na postawie powyższych wyników można
odrzucić hipotezę o tym, iż macierz współczynników korelacji jest macierzą jednostkową oraz uznać, że spodziewana redukcja będzie istotna, co świadczy o zasadności przeprowadzenia analizy.
Czynniki wyodrębniane były metodą rotacji varimax. Na podstawie kryterium
Kaisera wyłoniono dwa czynniki, które przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wyjaśniają 65% wariancji całkowitej (pierwsza skala 37%, druga 28%), natomiast przy
uwzględnieniu pozycji wybranych na podstawie współczynnika rzetelności α Crobacha – wyjaśniają 72% wariancji całkowitej (pierwsza skala 41%, a druga 31%).
Przy uwzględnieniu wszystkich pozycji kwestionariusza 8 z nich (PK2, PK6,
PK7, PK9, PK13, PK14, PK19), tych których usunięcie ze skali wiązało się z podwyższeniem wartości α Cronbacha, nie ładowało żadnego z czynników na zadowalającym poziomie (powyżej 0,4). Potwierdziło to konieczność usunięcia tych
pozycji ze skali. Jedna pozycja (PK 15) silniej ładowała czynnik przeciwny do swojej podskali. Przy uwzględnieniu jedynie pozycji pozostawionych w skali wszystkie
pozycje ładują czynnik ładowany przez inne pytania z danej podskali. Potwierdza
to zarówno zasadność uwzględnienia tych pytań w narzędziu, jak i podział na skale porażek i sukcesów.
Tabela 3. Ładunki czynnikowe
Uwzględnione wszystkie pozycje

Uwzględnione pozycje wybrane na
podstawie współczynnika rzetelności α Crobacha

Nr pytania

Porażka /
sukces

CZYNNIK 1

CZYNNIK 2

CZYNNIK 1

CZYNNIK 2

PK1

P

0,06

0,69

0,68

–0,19

PK2

S

–0,08

–0,11

PK3

P

0,35

0,49

0,63

0,16
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P

0,24

0,52

0,61

0,006

0,05

0,45

0,44

0,21

PK5

S

0,45

–0,08

PK6

P

–0,06

0,39

PK7

S

–0,11

0,24

PK8

P

0,35

0,46

PK9

S

0,37

0,08

PK10

S

0,52

–0,25

–0,07

0,63

PK11

S

0,52

–0,09

0,06

0,55

–0,01

0,61

0,53

0,46

PK12

S

0,52

–0,19

PK13

P

–0,04

0,32

PK14

S

0,08

–0,15

PK15

P

0,61

0,33

PK16

P

–0,217

0,41

PK17

S

0,42

–0,21

–0,05

0,48

0,61

–0,22

0,59

0,18

PK18

P

<0,001

0,63

PK19

S

–0,33

–0,09

PK20

P

0,34

0,5

Źródło: badania własne

Trafność narzędzia pozwala ustalić, jak wiernie wyniki pomiaru odzwierciedlają badaną cechę (APA, 2007). Na podstawie literatury przedmiotu można oczekiwać, iż osoby o wewnętrznym LOC będą się charakteryzowały: wysoką samooceną globalną (SES) i motywacją do uczenia się (MOTYW), wysokim poczuciem
własnej skuteczności (GSES) oraz niską bezradnością (SBS) i niskim poczuciem
samotności (DJGLS).
W tabeli 4 zestawiono statystyki opisowe wszystkich zmiennych ilościowych
uwzględnionych w analizie oraz wartości testu Shapiro-Wilka.
Tabela 4. Statystyki opisowe oraz wartości testu Shapiro-Wilka (N=449)
Zmienne

M

LOC porażki
LOC sukcesy

SD

3,2

0,71

Min.

Max.

W

p

1,0

5,0

0,990

0,005

5,0

3,7

0,67

0,979

<0,001

DJGLS

23,6

8,25

11

52

0,959

<0,001

GSES

30,3

4,65

10

40

0,981

<0,001

SES

29,7

6,00

10

40

0,977

<0,001

SBS

53,3

10,29

24

87

0,996

0,356

125,4

19,56

57

179

0,992

0,016

MOTYW

Źródło: badania własne
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Analizę trafności przeprowadzono na dwa sposoby: weryfikując współzależność analizowanej zmiennej i zmiennych kryterialnych oraz różnicowanie
przez analizowaną zmienną poziomu zmiennych kryterialnych. Ponieważ prawie
wszystkie analizowane zmienne (z wyjątkiem bezradności) charakteryzował rozkład różny od normalnego (por. tabela 4), do analizy trafności wykorzystano testy
nieparametryczne (korelację rang Spearmana oraz test U Manna-Whitneya).
Przeciętny wynik na skali porażek (por. tabela 4) był niższy niż na skali sukcesów (czyli silniej ukierunkowany zewnętrznie).
W zdaniach dotyczących sukcesów zaledwie 20,5% badanych (tj. 92 osoby)
znalazło się w grupie z LOC zewnętrznym, a aż 79,5 (357 osób) z LOC wewnętrznym. Natomiast w zdaniach dotyczących porażek aż 182 osoby (czyli 40,5% badanych) wyjaśnia je przyczynami zewnętrznymi.
W celu potwierdzenia trafności kryterialnej obliczono korelacje między poszczególnymi zmiennymi (tabela 5)
Tabela 5. Wartości współczynnika korelacji rang Spearmana
Zmienne

LOC
sukcesy

DJGLS

GSES

SES

SBS

LOC porażki

0,12*

–0,14**

0,04

0,06

–0,09

0,12**

LOC sukcesy

1,00

–0,04

0,17***

0,12*

–0,33***

0,51***

1,00

–0,34***

–0,47***

0,26***

0,51***

–0,39***

1,00

–0,45***

DJGLS
GSES
SES
SBS

1,00

1,00

MOTYW

–0,10*
0,24***
0,19***
–0,61***

Źródło: badania własne

Powyższe wyniki pokazują, iż im bardziej wewnętrzne tłumaczenie porażek,
tym badani czują się mniej samotni i bardziej zmotywowani. Natomiast im bardziej przypisują sobie sukcesy, tym czują się bardziej skuteczni, lepiej postrzegają
własne Ja, są silniej zmotywowani i mniej bezradni. Kierunki zależności między
zmiennymi są więc zgodne z oczekiwaniami.
Badanie trafności kryterialnej przeprowadzono, dodatkowo sprawdzając, czy
zmienne kryterialne różnią się w grupach o wewnętrznym i zewnętrznym LOC.
W tym celu dokonano dychotomizacji zmiennej LOC (zarówno w zakresie porażek, jak i sukcesów), której wartość to średnia punktów uzyskana za pozycje dotyczące porażek lub sukcesów. Jako kryterium podziału przyjęto wartość 3, zgodnie
z przyjętą skalą odpowiedzi: badani, których wynik wynosił poniżej 3 zostali zaklasyfikowani jako osoby o zewnętrznym LOC (182 osoby dla skali porażek i 92
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osoby dla skali sukcesów), a badani, których wynik wynosił powyżej 3 – jako osoby o wewnętrznym LOC w danym zakresie (267 osób dla skali porażek i 357 dla
skali sukcesów); nie było osób, które uzyskały wynik równo 3.
Analizę różnic poziomu zmiennych kryterialnych pomiędzy osobami o wewnętrznym a zewnętrznym LOC przeprowadzano testem U Manna-Whitneya
(tabela 6 i 7).
Tabela 6. Kierunek wyjaśniania porażek a zmienne kryterialne
Zmienna

LOC
porażek

DJGLS
GSES
SES
SBS
MOTYW

SD

Średnia
rang

U

Z

p

25,2

9,20

203,34

20354

–2,92

0,003

22,4

7,34

239,77

30

30,0

5,21

220,30

23441

–0,64

0,525

267

30

30,5

4,21

228,21

182

29

28,9

6,43

209,74

21519,5

–2,06

0,039

wew

267

31

30,1

5,64

235,40

zew

182

54

54,7

10,60

239,81

21601

–2,00

0,046

wew

267

52

52,4

9,97

214,90

zew

182

119

122,1

20,69

203,14

20318

–0,23

0,003

wew

267

127

127,5

18,46

239,90

N

Me

M

zew

182

24

wew

267

21

zew

182

wew
zew

Źródło: badania własne

Osoby wyjaśniające porażki wewnętrznie czują się istotnie mniej samotne od
osób wyjaśniających porażki zewnętrznie. Osoby wyjaśniające porażki przyczynami wewnętrznymi mają wyższe poczucie skuteczności, jednak różnica w stosunku
do osób wyjaśniających porażki przyczynami zewnętrznymi nie jest istotna statystycznie. Z analizy wynika, iż osoby przyjmujące wewnętrzny kierunek wyjaśniania porażek mają istotnie wyższą samoocenę od osób przyjmujących kierunek zewnętrzny. Wyższą bezradnością charakteryzują się osoby przyjmujące wyjaśnienia
zewnętrzne, niższą zaś wyjaśnienia wewnętrzne. Na podstawie przeprowadzonych
badań można, z prawdopodobieństwem błędu 0,3% powiedzieć, iż osoby przyjmujące odpowiedzialność za swoje porażki są bardziej zmotywowane.
Tabela 7. Kierunek wyjaśniania sukcesów a zmienne kryterialne
Zmienna

LOC
sukcesów

N

Me

M

SD

Średnia
rang

U

Z

p

DJGLS

zew

92

23

24,2

7,88

210,61

15098,5

–1,19

0,233

wew

357

22

23,4

8,34

228,71
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GSES

zew

92

29

2,9

0,55

190,98

wew

357

31

3,0

0,43

233,77

SES

zew

92

30

2,8

0,59

205,47

wew

357

31

2,9

0,60

230,03

SBS

zew

92

57

2,8

0,50

281,84

wew

357

52

2,6

0,50

210,35

zew

92

114

2,9

0,45

140,05

wew

357

128

2,9

0,45

246,89

MOTYW

13292,5

–2,83

0,005

14625,5

–1,62

0,105

11192,5

–4,71

<0,001

8606,5

–7,04

<0,001

Źródło: badania własne

Osoby tłumaczące sukcesy zewnętrznie są mniej zadowolone ze swoich relacji, jednak różnice nie są istotne statystycznie. Analogiczna zależność zachodzi
w przypadku samooceny. Natomiast w odniesieniu do poczucia skuteczności
różnica ta jest wysoce istotna – osoby przypisujące sukcesy sobie czują się dużo
bardziej skuteczne od tych, którzy tego nie robią. Ten sam kierunek przyjmuje
różnica między osobami odmiennie wyjaśniającymi sukcesy – bardziej bezradne
są te, które oddają kontrolę na zewnętrz. Również badani, którzy przypisują sobie
sukcesy są istotnie bardziej zmotywowani od tych, którzy tego nie robią.
Powyższe zależności są zgodne z oczekiwaniami.

Podsumowanie
Konstruowane narzędzie do badania poczucia umiejscowienia kontroli zdarzeń
szkolnych ma być przydatne w codziennej pracy pedagoga, pozwalając na sprawną
ocenę LOC w sytuacjach szkolnych. W związku z tym niepokojący jest duży odsetek (11%) badanych, którzy nie wypełnili prawidłowo skali. Szczególnie, że nie
dotyczy to pozostałych skal użytych do badania trafności. Może to być spowodowane nietypową konstrukcją skali lub usytuowaniem w końcowej części narzędzia
(malejące zaangażowanie respondentów). Wymaga to jednak dalszych badań.
Do zalet narzędzia można zaliczyć to, że dotyczy ono wyłącznie sytuacji szkolnych, jest dopasowane do grupy wiekowej 17–19 lat i jest krótkie, dzięki czemu
będzie mogło być łatwo stosowane w sprawnej diagnozie przekonań uczniów.
Rzetelność całego narzędzia, jak i skali porażek jest zadowalająca. Gorzej
przedstawia się dokładność pomiaru skalą sukcesów. I chociaż jest to niedoskonałość występująca nie tylko w przypadku konstruowanej skali (niskie rzetelności tej
podskali dotyczą również innych narzędzi do pomiaru LOC), to jednak konieczne
jest kontynuowanie badań nad udoskonaleniem skali.
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Osoby przyjmujące na siebie odpowiedzialność za porażki są bardziej zadowolone z relacji interpersonalnych, mają wyższą samoocenę, czują się mniej bezradne
i bardziej zmotywowane, a badani przypisujący sobie sukcesy uważają, że są bardziej skuteczni, mniej bezradni i bardziej zmotywowani. Na podstawie powyższej
analizy można więc powiedzieć, że wykazane zależności były zgodne z oczekiwaniami, jednak nie wszystkie okazały się istotne statystycznie.
Tym samym można uznać, że narzędzie jest trafne, jednak, ze względu na parametry psychometryczne, wymaga ono dopracowania. Najprawdopodobniej należy uprościć sposób udzielania odpowiedzi, tak aby młodzież ze wszystkich grup
społecznych, uczęszczająca do wszelkich typów szkół, rozumiała jego konstrukcję
i potrafiła prawidłowo wypełnić, jak również doprecyzowania niektórych pytań
i odpowiedzi, szczególnie skali sukcesów.
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KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA NR 1(15) 2019 POZNAŃ

Małgorzata Sławińska*
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
z cyklu „Dziecko – Cyfrowy Tubylec w Szkole”1
23 marca 2019 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dziecko –
Cyfrowy Tubylec w Szkole”. Jej organizatorem była Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej,
Katedra Wczesnej Edukacji oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Przewodnim kierunkiem rozważań
w ramach cyklu spotkań są związki nowych mediów z edukacją, natomiast problematyka tegorocznej edycji koncentrowała się wokół tematu „Środowisko cyfrowe dla edukacji”. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli po raz czwarty przedstawiciele różnych środowisk, którzy
wzięli udział w obradach plenarnych, sekcjach problemowych i warsztatach. Wśród uczestników konferencji znaleźli się badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im.
Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Centrum Profilaktyki Społecznej oraz duża reprezentacja
pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wśród gości
byli także nauczyciele, psycholodzy, bibliotekarze i doradcy metodyczni reprezentujący szkoły, przedszkola, biblioteki oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa
warmińsko-mazurskiego.
Gości powitała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Marzenna
Nowicka, prof. UWM, a następnie głos zabrali: prorektor ds. kadr dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, oraz dziekan WNS dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM.
Konferencja rozpoczęła się rozstrzygnięciem konkursu „Mój cyfrowy świat – epizody
z uczniowskiego życia” i prezentacją nagrodzonych filmów, których tematyka korespondowała z problematyką konferencji. Organizatorem konkursu był olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Kapituła konkursu pod przewodnictwem dr. Wiktora Sawczuka
nagrodziła trzy prace i przyznała dwa wyróżnienia. Szczegółowa relacja z konkursu znajduje
się na stronie http://wns.uwm.edu.pl/sprawozdanie-z-konkursu-moj-cyfrowy-swiat-epizody-z-uczniowskiego-zycia.
W czasie obrad plenarnych wysłuchano wystąpienia dr hab. prof. UWM Marzenny Nowickiej pt. Potencjał rozwojowy środowiska cyfrowego, stanowiącego wprowadzenie w tematykę
konferencji. Było to retrospekcyjne spojrzenie na trzy wcześniejsze konferencje, które odbyły się kolejno w tej samej reprezentacyjnej sali „Starej Kotłowni”, w latach 2016–2019. Prze∗
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wodnicząca konferencji przywołała w nim przewodnie tematy tamtych spotkań oraz kierunki
rozważań, przypomniała kluczowych prelegentów, których wystąpienia wpisały się w dorobek
konferencji oraz zaprezentowała publikacje będące pokłosiem poprzednich spotkań.
Wykład otwierający pt. Edukacja w czasach idiokracji – nowe wyzwania i zadania wygłosił
prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer. Jego celem było ukazanie istoty i przyczyn zjawiska idiokracji,
zwanej epidemią głupoty, oraz sposobów jej zapobiegania, przedstawienie nowej roli nauczyciela
w szkole epoki cyfrowej, a także zarysowanie idei edukacji ku mądrości i duchowości. W części
pierwszej wykładu zwrócił on uwagę na kontekst, w jakim przebiega współczesna edukacja. Tworzą go zjawiska obecne w sferze techniki – wszechobecność mediów cyfrowych, w sferze kultury –
postmodernizm z jego wielością prawd i ideą nieograniczonej wolności, w końcu, w sferze przemian cywilizacyjnych – epoka antropocenu, panowania człowieka-niszczyciela. W dalszej części
swojego wystąpienia Profesor scharakteryzował, szczególnie w obszarze percepcji, wyobraźni
i myślenia, „cyfrowych tubylców” – przedstawicieli pokolenia „urodzonego z myszką w ręku”,
przeciwstawiając ich „pokoleniu książki drukowanej”. Dużo miejsca w swoim wystąpieniu Prelegent poświęcił omówieniu tytułowego zjawiska idiokracji, w którym zdefiniował pojęcia takie
jak głupota, fanatyzm, agonia wiedzy, analfabetyzm czy mediotyzm, w kontekście korzystania
przez człowieka z mediów cyfrowych. Interesującą część wystąpienia, szczególnie dla obecnych
na wykładzie pracowników szkół i przedszkoli, stanowiło wskazanie roli, jaką w świecie zdominowanym przez nowoczesne media powinni odgrywać nauczyciele. Profesor określa ją jako przygotowanie ucznia do bycia architektem wiedzy własnej. W ostatniej części wykładu słuchacze mieli
okazję poznać prezentowaną przez Profesora wizję nowej szkoły oraz zadania nauczyciela. Ma on
towarzyszyć uczniowi w drodze do samorealizacji, a więc odejść od roli „mędrca na scenie” na
rzecz „przewodnika z boku”. Wykład obfitował w celne cytaty z prac wielkich myślicieli, poetów
i naukowców, które znakomicie wpisywały się w prezentowane idee.
Kolejnym gościem występującym w części plenarnej była prof. dr hab. Marlena Plebańska,
z wykładem STEAM-owe lekcje: jak kształcić kompetencje przyszłości. Prelegentka omówiła założenia STEAM jako modelu kształcenia przyszłości, służącego wspomaganiu holistycznego
rozwoju człowieka w pięciu blokach tematycznych, których angielskie nazwy wykorzystano
do zbudowania nazwy modelu: NAUKA (SCIENCE), TECHNOLOGIA (TECHNOLOGY),
INŻYNIERIA (ENGINEERING), SZTUKA (ART) i MATEMATYKA (MATHEMATICS) oraz
przedstawiła możliwości zastosowania tego podejścia do rozwijania u uczniów „kompetencji
przyszłości” – niezbędnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie, zdominowanym przez nowe technologie. Ilustracją dla prezentowanego modelu były zdjęcia z przebiegu STEAM-owych lekcji z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, w czasie których uczniowie
przygotowali w ramach projektu edukacyjnego budki lęgowe dla ptaków. Profesor Plebańska
zaprezentowała także makietę sali zaaranżowanej na potrzeby zajęć według modelu STEAM,
gdzie wyodrębniono przestrzeń dla kilku rodzajów aktywności typowych dla tego podejścia.
Jako ostatnia w części plenarnej wystąpiła dr hab. Natalia Walter z wykładem Cyfrowe
wspomaganie czytelnictwa dziecięcego. Rola audiobooków w edukacji elementarnej. W pierwszej części Prelegentka odtworzyła historię audiobooków, a następnie zaprezentowała badania dotyczące oddziaływania książek mówionych na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci
z dysleksją. Podkreśliła kilka wyłonionych w ich wynikach zalet wykorzystania audiobooków
w pracy z dziećmi (między innymi przekazywanie treści w sposób bardziej klarowny i żywy,
promowanie wyższego poziomu czytania, kształtowanie zamiłowania do czytania, zwiększenie
poziomu zrozumienia treści). W ostatniej części referatu uczestnicy konferencji zostali zapo-
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znani z wynikami badań prowadzonych przez prelegentkę z udziałem dwóch grup badawczych
(dzieci ze szkoły masowej, wiek 8–9 lat; dzieci ze szkoły niepublicznej, wiek 7–9 lat). W przebiegu eksperymentów uczniowie słuchali tekstów czytanych przez nauczyciela oraz audiobooków,
a następnie odpowiadali na sformułowane do owych tekstów pytania. W rozważaniach końcowych autorka zaprezentowała wnioski z własnych badań, zwracając uwagę na korzyści rozwojowe dla dzieci, związane z wykorzystaniem audiobooków, do których należą: rozwijanie uwagi
słuchowej i wyobraźni, rozwijanie świadomości językowej, zwiększenie płynności werbalnej,
doskonalenie prawidłowej wymowy, rozumienie i poznawanie nowych idiomów i in.
Po części plenarnej odbyły się warsztaty prowadzone przez ekspertki w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, w obrębie następujących tematów: Elementy gamifikacji
w szkole – praktyczne wykorzystanie aplikacji mobilnej ActionBound (prowadząca: mgr Lidia
Bielinis), Zanurzenie w cyfrowym środowisku. Głowa na wierzchu (prowadząca: mgr Jolanta
Okuniewska), STEAM-owa lekcja – robotyczny teatr (prowadząca: prof. Marlena Plebańska),
Jak uczyć myślenia (programistycznego) od najmłodszych lat? (prowadząca: mgr Iwona Brzózka-Złotnicka).
W sekcjach problemowych, z udziałem 28 prelegentów, prowadzono obrady wokół trzech
tematów:
1) 
Dziecko w środowisku cyfrowym – w poszukiwaniu rozwiązań.
2) 
Wspieranie potencjału młodzieży w środowisku cyfrowym.
3) 
Akademickie środowisko cyfrowe – (nie)wykorzystane szanse.
Wystąpienia w pierwszej sekcji problemowej koncentrowały się wokół tematu Dziecko
w środowisku cyfrowym – w poszukiwaniu rozwiązań. Prelegenci charakteryzowali w swoich referatach kompetencje cyfrowe dzieci oraz przypisywali im ważne role w codzienności życiowej
i szkolnej młodego człowieka. W treści wystąpień pojawiła się pojawiła się kwestia zagrożeń
związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych oraz odpowiedzialności dorosłych (rodziców i nauczycieli) za bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni. Więcej miejsca poświęcono
jednak edukacyjnemu potencjałowi, jaki badacze dostrzegają w nowych technologiach, a który
wyraża się między innymi w przejmowaniu przez uczniów odpowiedzialności za uczenie się.
Przedmiotem zainteresowania uczestników sekcji była też osoba nauczyciela i jego kompetencje cyfrowe, przeciwstawiane poczuciu zagubienia w świecie cyfrowych technologii.
Tematyka drugiej sekcji, Wspieranie potencjału młodzieży w środowisku cyfrowym, w założeniu miała być skupiona na problemach młodzieży w środowisku cyfrowym, z położeniem
akcentu na wspieranie potencjału (w szerokim rozumieniu tego pojęcia) młodych odbiorców
TIK. Jednak granica wiekowa okazała się płynna, bowiem na przykład grami komputerowymi
interesują się dzieci, młodzież i dorośli, co znalazło odzwierciedlenie w kilku prezentacjach.
Ich wspólnym przesłaniem było podkreślanie edukacyjnego potencjału gier, między innymi
z uwagi na panujące w nich zasady nieodległe od świata realnego.
W ostatniej sekcji, zatytułowanej Akademickie środowisko cyfrowe – (nie)wykorzystane
szanse zaprezentowano referaty, których tematyka skupiała się wokół trzech głównych wątków.
Pierwszy dotyczył cyfrowego świata studentów w/dla ich edukacji akademickiej i pozauczelnianej. Pokazano zasoby internetowe, z których korzystają studenci w zakresie szeroko rozumianych potrzeb edukacyjnych oraz w zakresie specjalistycznych programów zawodowo-edukacyjnych. Drugim wątkiem problemowym były akademickie propozycje wykorzystania narzędzi
internetowych w edukacji szkolnej. Przedstawiono przykłady współpracy akademików i uczniów w realizacji projektów opartych na eksploatacji instrumentów cyfrowych. Trzecie pole
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rozważań pojawiających się w referatach obejmowało namysł nad relacjami jednostki i mediów
cyfrowych w kontekście dwóch ważnych charakterystyk: szukania tożsamości w świecie cyfrowym oraz ulegania manipulacji mediów cyfrowych.
Na podkreślenie zasługują zarówno szerokie spektrum poruszanych przez uczestników
obrad problemów, jak i dobra atmosfera spotkania, zachęcająca do pytań i dyskusji. Choć konferencja miała raczej krajowy wymiar, cieszyła obecność dwóch badaczek z Rosji, z Bałtyckiego
Uniwersytetu im I. Kanta w Kaliningradzie. Atutem pracy w sekcjach był także udział młodych
akademików – studentów i doktorantów z kilku ośrodków akademickich w Polsce.
Małgorzata Sławińska
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Teksty należy nadsyłać drogą pocztową na adres redakcji:
„Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”
Wydział Studiow Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
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Redakcja prosi o nadsyłanie tekstow spełniających następujące wymagania:
– czcionka Times New Roman, rozmiar 12, przypisy rozmiar 10
– interlinia 1,5
– tekst wyjustowany (do prawego i lewego marginesu)
– strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
– czarny kolor czcionki
Do tekstu należy załączyć abstrakt oraz słowa kluczowe (oba w języku angielskim).
Ponadto należy zamieścić wykaz źródeł i literatury wykorzystanej w artykule oraz stosować w tekście
tzw. przypisy harwardzkie (w tekście należy zamieścić w okrągłym nawiasie nazwisko autora, rok
opublikowania, strony, na których zawarty jest cytat).
– Baldissera, 2009: 93–106.
Opis bibliograficzny powinien być dokonany według następującego wzoru:
– pozycje książkowe: Bruner J. (2006), Kultura edukacji, Kraków.
– 
czasopisma: Melosik Z. (2011), Rekonstrukcje tożsamości seksualnej w społeczeństwie
współczesnym (wybrane konteksty seksualizacji), Studia Edukacyjne nr 7, s. 7–25.
– teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych należy traktować tak samo jak artykuły w czasopismach
– teksty zawarte w pracach zbiorowych: Jaskulska S. (2011), Ocenianie zachowania na stopień a
rozwój ucznia, [w:] A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet (red.), Studia z pedagogiki i nauk
pogranicza, Poznań, s. 125–143.
– w wykazie literatury należy uwzględnić tłumacza tekstu, do którego się odwołujemy (pod
warunkiem, że został wymieniony w danej publikacji)
– prace niepublikowane: Drozdowicz J. (2002). Pomiędzy ladino a indio. Współczesne oblicze samoidentyfikacji Majów w Gwatemali, maszynopis pracy magisterskiej, Poznań 2002 (w przypadku prac dyplomowych prosimy również zawrzeć stopień naukowy oraz imię i nazwisko
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