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Wspomnienie o Doktorze Leszku Michaliku

Mija już prawie rok od śmierci naszego Kolegi i  Przyjaciela. Pamięta-
my Go jako człowieka oddanego sprawom naszej społeczności, zarów-
no tym dotyczącym współpracowników, jak i  studentów. A  to dlatego, 
że  w  podejmowane przez siebie działania wkładał serce, w  pełni się 
angażując, realizując swoje wizje i  ideały funkcjonowania na Uczelni. 
Funkcjonowania jako pracownik, nauczyciel akademicki, promotor i  ko-
lega. W  swoim uporządkowanym życiu przestrzegał prostych Boskich 
i  ludzkich reguł. Był z  natury przyjazny każdemu, sumienny, pracowi-
ty. Swoją postawą w  czasie rozwoju choroby pokazał, jak ważne są dla 
Niego takie wartości jak dobro, prawda, odpowiedzialność. Pracował 
do końca, realizując swoje zobowiązania wobec Uczelni i  studentów. 
 Z Leszkiem znałem się wiele lat. Po raz pierwszy spotkaliśmy 
w  styczniu 1983 roku w  Ustrzykach Dolnych, gdzie wraz z  grupą stu-
dentów przyjechałem, by prowadzić obóz resocjalizacyjny dla wycho-
wanków Specjalnego Zakładu Poprawczego z  Krakowa. Leszek był 
licealistą w  Szkole Mistrzostwa Sportowego w  klasie narciarstwa al-
pejskiego. Poznaliśmy się przez Jego brata Krzysztofa, z  którym stu-
diowałem resocjalizację na jednym roku. Pamiętam, że  właśnie wtedy 
stawiałem swoje pierwsze kroki narciarskie, a  Leszek pomagał, uczył 
i  doradzał mi, jak sobie z  nowym dla mnie sportem radzić. Nie wie-
działem wtedy, że  nasza przyjaźń potrwa tyle lat. Ponownie nasze dro-
gi zeszły się w  1985 roku na obozie resocjalizacyjnym dla młodzieży 
niedostosowanej społecznie w  Pokrzydowie koło Brodnicy, gdzie Le-
szek, wróć – druh Leszek – pełnił obowiązki ratownika wodnego. Po-
tem przez kolejnych kilka lat razem wyjeżdżaliśmy na obozy, pracując 
z  młodzieżą niedostosowaną społecznie. Myślę, że  tam właśnie, wśród 
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tej specyficznej, trudnej młodzieży zacieśniły się nasze więzi przyjaź-
ni, docierając się w  konfrontacji z  problemami wychowawczymi czy re-
socjalizacyjnymi, z  jakimi musieliśmy sobie wówczas radzić. Był to za-
pewne ten moment w  życiu Leszka, który w  dużym stopniu wpłynął na 
późniejsze zainteresowania naukowe.
 Jego droga do naszej uczelni zaczęła się właśnie w  Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w  Ustrzykach Dolnych. Po jej ukończeniu podjął stu-
dia na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, którą ukończył 
w  1988. Przez kilka lat pozostawał pracownikiem tej Uczelni, będąc 
asystentem w  Instytucie Sportów Zimowych. 
 Przez wiele lat pracował w  „Ignatianum”, realizując kolejne szczeble 
kariery akademickiej od stanowiska asystenta, przez adiunkta, po funk-
cję prodziekana Wydziału Pedagogicznego. Realizował zajęcia z  wy-
chowania fizycznego, później także z  biomedyki, edukacji zdrowotnej 
czy resocjalizacji. Przez cały ten okres pracy poszukiwał swojego po-
mysłu na tematykę najpierw doktoratu, a  potem pracy habilitacyjnej. 
Studia podyplomowe z  zakresu resocjalizacji pozwoliły Mu usystematy-
zować i  precyzyjnie określić zainteresowania naukowe i  badawcze. Po-
jawił się pomysł na pracę habilitacyjną, której nie dane było mu ukoń-
czyć, pomimo opracowanej już i  zaawansowanej koncepcji badań oraz 
zrealizowania znacznej części zamierzeń badawczych. 
 Odszedł szybko. A  przecież jeszcze podczas wyjazdu rok temu do 
Zakopanego planowaliśmy wspólne przedsięwzięcia, także te nauko-
we, śpiewaliśmy nasze stare piosenki. Nie myślałem wtedy, że  to ostat-
ni już raz.
 Na pewno brakować mi będzie dyskusji i  sporów, jakie prowadzili-
śmy w  naszym małym gronie przyjaciół, zawsze w  miłej i  serdecznej, 
chociaż nierzadko gorącej i  burzliwej atmosferze. Dziś możemy jedynie 
spotkać się nad Jego mogiłą, przy symbolicznym zniczu, polecać Jego 
duszę miłosiernemu Bogu i .. ... wspominać. 
 Wierzę głęboko, że  na zawsze zostanie w  naszej miłej pamięci.

Marek Banach
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Magdalena Madej-Babula

Słowo wstępne

Dotychczas zwykło się uważać, że zdrowie jest problemem wyłącz-
nie medycznym i  jedyną grupą zawodową, która powinna troszczyć się 
o  jego dobrą kondycję, jest służba zdrowia. Natomiast według Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie określane jest jako dobrostan 
fizyczny i  psychospołeczny. W  przytoczonej definicji oprócz elementów 
czysto biologicznych i  medycznych, wyodrębnić można także zarów-
no zdrowie psychiczne, społeczne, a  nawet duchowe. Wydaje się, że 
dopiero holistyczne, integralne ustosunkowanie się do problemu zdro-
wia będzie w  stanie zapewnić współczesnemu człowiekowi najwyższy 
stopień równowagi zdrowotnej 1. Oznacza to, że zintegrowane, wielo-
dyscyplinarne podejście do zdrowia jest bardziej skuteczne, lepiej za-
spokaja potrzeby współczesnego człowieka i  jest bardziej efektywne 2. 
 O  integralnym podejściu do zdrowia możemy mówić również na 
terenie pedagogiki. Tutaj zdrowie rozpatrywane jest w  powyższych 
czterech wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym oraz du-
chowym 3. Dla potrzeb niniejszej publikacji poprzez zdrowie w  aspek-
cie fizycznym rozumieć będziemy sprawne i  prawidłowe funkcjono-
wanie organizmu, wszystkich jego układów i  narządów. Stąd należy 
je ujmować jako proces stałego przystosowywania się organizmu do 

1 Światowa Deklaracja Zdrowia, http://www.parpa.pl/?sub=7&check=0. Wydruk z  dnia 
2  lipca 2007 roku.
2 Por. G. Dolińska-Zygmunt, Teoretyczne podstawy refleksji o  zdrowiu, w: Podstawy psy-
chologii zdrowia, pr. zb. pod red. G. Dolińskiej-Zygmunt, Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2001, s. 17.
3 Por. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, War-
szawa 2007.
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 konkretnych warunków biogeograficznych, społeczno-kulturowych, po-
zwalających osobie na optymalne funkcjonowanie przez maksymal-
nie długi czas. Opisywane jest tu zatem jako stabilny stan organizmu, 
w  którym poszczególne układy anatomiczne oraz narządy posiadają 
normalną strukturę oraz funkcję. W  pedagogice zaznacza się jednak, 
że zdrowie fizyczne zawdzięczamy nie tylko naturze, ale również pracy 
nad własnym ciałem. Wynika to z  tego, że zalecenia dotyczące popra-
wy stanu zdrowia fizycznego odnoszą się do systematycznych ćwiczeń 
fizycznych, przestrzegania prostych zasad dotyczących zdrowego stylu 
życia i  zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom zdrowotnym 4. Dla-
tego też na terenie edukacji zdrowotnej można mówić o  podejmowa-
niu wszelkich istotnych działań zmierzających do promowania, kształto-
wania i  niwelowania nieprawidłowości fizycznych poprzez odpowiednie 
działania edukacyjne.
 Innym obszarem zdrowia, na którym skupili swoją uwagę autorzy 
publikacji, jest obszar zdrowia psychicznego. Rozumieć je będziemy 
jako zachowanie swojej osobowości i  jej rozwój, jak również umiejęt-
ność przystosowania się do świata zewnętrznego. Zdrowie psychiczne 
oznaczać będzie zatem poczucie własnej wartości i  poczucie koheren-
cji oraz dobre rozumienie własnych uczuć i  emocji oraz umiejętność ich 
wyrażania. Zdrowie psychiczne utożsamiane będzie także z  pojęciem 
dojrzałej osobowości, gdyż uważa się, że zdrowy psychicznie człowiek, 
odznaczający się dojrzałą osobowością wykazuje się: samokontrolą, 
spójnym i  hierarchicznym systemem wartości, umiejętnością zaspoka-
jania potrzeb, samorealizacją, wykorzystywaniem potencjałów rozwo-
jowych, przyjmowaniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
i  działania oraz poszerzaniem wiedzy o  sobie i  świecie 5. Z  powyższe-
go wynika, że zdrowie psychiczne w  aspekcie pedagogicznym będzie 
oznaczało podejmowanie wszelkich aktywności, które opisane powyżej 
stany będą nie tylko promowały jako korzystne dla osoby i  jej zdrowia, 
ale również pokazywały, w  jaki sposób kształtować oczekiwane posta-
wy respektowane w  wymiarze zdrowia psychicznego i  kiedy zajdzie 
potrzeba, w  jaki sposób przeciwdziałać występującym w  ich obszarze 
zagrożeniom.
 Kolejnym obszarem zdrowia, omawianym w  publikacji, jest obszar 
zdrowia społecznego, zależnego od dążeń i  wartości, którymi kieru-
ją się ludzie w  życiu. Dotyczy ono konkretnej osoby przebywającej 

4 Por. I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 69.
5 Por. K. Ostrowska, Zdrowie młodzieży w  aspekcie psychicznym, w: Zdrowie dzieci 
i  młodzieży w  aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i  duchowym, pr. zb. pod 
red. A.  Jopkiewicza i  J. Szejbala, Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 1998, 
s. 133.
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w  określonym środowisku fizycznym, społecznym, kulturowym 6. Zależy 
od płci, wieku, rodzaju pracy zawodowej czy sytuacji rodzinnej. W  tym 
kontekście ma ono status dyspozycji umożliwiającej adaptacyjne funk-
cjonowanie w  określonym kontekście środowiskowym. Zdrowie społecz-
ne charakteryzuje się pozycją, jaką człowiek zajmuje w  grupie, a  także 
oczekiwaniami, jakie grupa wobec niego przejawia. Pozwala człowieko-
wi na realizację ról wyznaczonych mu w  procesie socjalizacji 7. Zdrowie 
w  aspekcie społecznym oznacza możliwość prowadzenia aktywnego, 
sensownego, twórczego życia w  sferze społecznej, a  więc zawodowej 
i  rodzinnej. Charakteryzuje się ono poczuciem siły, zdolnością do po-
konywania trudności, a  nawet chęcią podejmowania trudów fizycznych 
i  umysłowych 8. W  wymiarze edukacyjnym zdrowie społeczne oznacza-
ło będzie podejmowanie wszelkich wysiłków i  działań zapewniających 
osobie nawiązywanie właściwych interakcji społecznych z  innymi ludźmi 
(w  tym także chorymi i  niepełnosprawnymi), umiejętność odnajdywania 
się w  określonych grupach i  układach społecznych, a  także umiejętność 
„budowania” i  przetwarzania zastanego środowiska wychowawczego.
 Ostatnim obszarem zdrowia, na jaki zwrócono uwagę w  publikacji, 
jest obszar zdrowia duchowego. Stanowi ono pomost pomiędzy zdro-
wiem fizycznym, psychicznym oraz społecznym i  to zarówno w  jego wy-
miarze indywidualnym (człowiek sam wobec siebie), jak i  w  wymia rze 
społecznym (człowiek wobec innych ludzi i  wobec instytucji) 9. U  jednych 
ludzi zdrowie duchowe związane jest z  wyznawaną religią, u  innych do-
tyczy zasad i  sposobów utrzymywania wewnętrznego spokoju 10. Punk-
tem wyjścia w  określaniu zdrowia duchowego jest zrozumienie same-
go siebie, czyli odnalezienie odpowiedzi na pytania: k i m  j e s t e m?, 
s k ą d  s i ę  w z i ą ł e m?,  d o k ą d  z m i e r z a m?,  w   o p a r c i u 
o   j a k i e  w a r t o ś c i  m o g ę  o s i ą g n ą ć  c e l  s w e g o  ż y c i a?. 
Oznacza to, że za sprawą duchowego wymiaru swej egzystencji czło-
wiek zdolny jest do zastanawiania się nad sensem istnienia, do zada-
wania sobie pytań: jak żyć, co należy czynić, by nie marnować swego 
życia i  zdrowia 11. W  kontekście pedagogicznym respektowanie  zdrowia 

6 Por. M. Sokołowska, Granice medycyny, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, 
s.  125-126.
7 Por. B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia, Wyd. CMUJ, Kraków 
1995, s. 13.
8 Por. M. Muszalik, Zdrowie głównym warunkiem pomyślnego procesu wychowania, „Wy-
chowanie na co dzień” 2000 nr 10-11, s. 18.
9 Por. M. Barlak, Edukacja zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w  społe-
czeństwie, „Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne” XLIV(1997)4, s. 156.
10 Por. K. Borzucka-Sitkiewicz, Promocja zdrowia i  edukacja zdrowotna. Przewodnik dla 
edukatorów zdrowia, dz. cyt., s. 10.
11 Por. M. Dziewiecki, Duchowość jako warunek dojrzałości człowieka, w: Zdrowie – do-
bro wspólne, pr. zb. pod red. E. Ozimek, Wyd. Bonami, Poznań 2006, s. 130.
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duchowego człowieka umożliwia mu znajdowanie pełniejszego sensu 
i  celu ludzkiego życia odkrywanego w  świetle wiary, którym jest prze-
znaczenie człowieka do nieśmiertelności, do pełni życia i  radości, któ-
rego dawcą i  źródłem jest jedynie Bóg. Gwarantem takiego odkrywania 
świata i  sensu ludzkiego w  nim życia jest umiejętność nawiązywania re-
lacji z  Bogiem – Transcendencją, a  także wiara w  miłość Boga do ludzi, 
której najpełniejszym obrazem i  znakiem jest Jezus Chrystus zbawia-
jący i  wyzwalający człowieka. Zdrowie duchowe może więc dostarczać 
osobie nowego spojrzenia i  rozumienia treści, które stanowią zakres 
edukacji zdrowotnej.
 Świadomość powyższych założeń skłoniła autorów publikacji do 
ukazania problematyki zdrowia zarówno w  jego aspekcie biologicznym 
(medycznym), jak również psychicznym, społecznym i  duchowym. Ce-
lem tak nakreślonej tematyki miało być zwrócenie uwagi na to, że każ-
dy z  powyższych czynników jest równie ważny dla ogólnego zdrowia 
jednostki i  każdy w  równym stopniu wpływa na pozostałe. W  związku 
z  tym w  pierwszej kolejności opisane zostały najważniejsze aspekty 
zdrowia fizycznego. W  tej części publikacji ukazany został rozwój idei 
i  postrzegania zdrowia od czasów najdawniejszych aż po współczesne. 
Zwrócono tu także uwagę na aktywność fizyczną człowieka i  jej zna-
czenie w  kształtowaniu dojrzałych postaw prozdrowotnych, jak również 
przybliżono problem Alkoholowego Syndromu Płodowego. W  artyku-
łach pokazano nie tylko sam przebieg i  charakterystykę zjawiska, lecz 
również podano propozycje zapobiegania powyższym zagrożeniom. 
 Kolejny etap badań stanowił obszar zdrowia psychicznego, gdzie 
podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, w  jaki sposób jednostka 
postrzega samą siebie, swoje możliwości samorealizacyjne, własny po-
tencjał zdrowotny. Zwrócono tu głównie uwagę na rodzinę jako funda-
ment i  podstawę kształtowania postaw prozdrowotnych osoby. Podjęto 
także próbę pokazania zdrowia psychicznego z  perspektywy rozwo-
ju jednostki i  podejmowanych przez nią zadań rozwojowych. W  końcu 
przedstawiono zagadnienie stresu jako wyznacznika zdrowia człowie-
ka oraz ukazano najważniejsze założenia salutogenetycznego modelu 
zdrowia i  choroby A. Antonovsky’ego.
 Następny obszar analiz poświęcony został problematyce zdrowia 
społecznego. Założeniem tej części publikacji było pokazanie, w  jaki 
sposób osoba kontaktuje się z  innymi ludźmi i  jak wchodzi z  nimi w  in-
terakcje (chodzi tu o  wszelkie środowiska, w  których każdy człowiek 
przebywa i  egzystuje). W  zakresie propozycji przeciwdziałania zagro-
żeniom, występującym w  obszarze zdrowia społecznego, zwrócono 
uwagę na dwa środowiska – głuchych oraz homoseksualistów. Sta-
rano się pokazać, że nie są to osoby chore czy upośledzone, a  tylko 
reprezentujące inną kulturę, nie zawsze wynikającą z  ich osobistych 
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przekonań czy upodobań. W  tej części omówiono także problem wie-
dzy i  niewiedzy w  wyjaśnianiu zagadnień zdrowia i  choroby, pokaza-
no zastosowanie terapii środowiskowej w  procesie „zdrowienia” dzieci 
z  rodzin alkoholowych, jak również przedstawiono koncepcję zdrowia 
i  pokoju ujmowaną w  poglądach pedagogicznych Marii Montessori.
 Ostatni etap badań stanowiła próba określenia tego, co można rozu-
mieć pod pojęciem „zdrowie duchowe”. W  tej części zwrócono przede 
wszystkim uwagę na zdrowie i  jego postrzeganie jako znaczący wymiar 
dojrzałości duchowej i  religijnej człowieka. Podjęto próbę odpowiedzi 
na pytanie o  to, co stanowi fundament oraz istotę egzystencji człowie-
ka. Pokazano, jak zdrowie i  choroba postrzegane jest w  interpretacji 
biblijnej. Poruszony został tu także aspekt związany z  wychowaniem 
moralnym człowieka i  kształtowaniem jego sumienia. Zwrócono w  koń-
cu uwagę na religijność osób dorosłych oraz na to, co leży u  podstaw 
„zdrowej”, czyli dojrzałej religijności.
 W  publikacji starano się przede wszystkim pokazać, jak można 
w  odmienny od medycznego czy biologicznego sposób rozumieć zdro-
wie i  jak można je interpretować. Dążeniem autorów było też zaznacze-
nie, jakie istnieją implikacje pedagogiczne wynikające z  kształtowania 
„postaw prozdrowotnych” w  omawianych kolejno obszarach zdrowia. 
Należy jednak zaznaczyć, że nie zostały tu podane gotowe sposoby 
oddziaływania w  poszczególnych przypadkach wychowawczych. Mogą 
to być jedynie propozycje skierowane do osób bezpośrednio odpowie-
dzialnych za rozwój i  wychowanie człowieka, oczywiście przy zdaniu 
sobie sprawy z  tego, że każdy człowiek jest indywidualnością i  wszel-
kie działania edukacyjne, w  tym także naprawcze, należy dostosować 
do jego możliwości i  etapu rozwoju, na którym się obecnie znajduje.

 Publikację autorzy dedykują przedwcześnie zmarłemu Leszkowi Mi-
chalikowi (1966-2008), Koledze, Przyjacielowi, dziękując za otrzymy-
wane wsparcie, ciepłe słowo oraz naukowe rady i  wskazówki.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



16

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



17

Część I.
Zdrowie

w  aspekcie fizycznym

Edukacyjne...2

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



18

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



19

Leszek Michalik
Wydział Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Aktywność fizyczna
wyrazem dojrzałej postawy prozdrowotnej

Podjęta w  drugiej połowie XX wieku szeroka dyskusja na temat zdro-
wia zaowocowała powstaniem szeregu definicji i  pojęć, próbujących 
określić jego istotę oraz wskazać sposoby zachowania zdrowia jako 
ważnego i  cennego elementu życia człowieka. Okazało się, że nie był 
to proces łatwy, ponieważ zdrowie to kategoria trudno poddająca się 
jednoznacznej, wyczerpującej ocenie i  opisowi. Funkcjonujące współ-
cześnie określenia zdrowia uznają jego wielowymiarowość, a  także 
uwzględniają wpływ wielu czynników na jego kształtowanie, pomnaża-
nie i  zachowanie.
 Współcześnie zdrowie człowieka rozpatrywane jest jako całość, na 
którą składa się kilka aspektów – wymiarów. Do tych aspektów zaliczo-
no: zdrowie fizyczne, psychiczne (umysłowe i  emocjonalne), zdrowie 
społeczne, duchowe i  zdrowie seksualne 1. Ze względu na temat i  za-
kres niniejszych rozważań w  centrum zainteresowania znalazło się tu 
zdrowie fizyczne jednostki. We wspomnianym już podręczniku z  za-
kresu edukacji zdrowotnej można znaleźć następujące określenie tego 
wymiaru zdrowia:

zdrowie fizyczne odnosi się do ciała, biologicznego funkcjonowania or-
ganizmu i  jego poszczególnych układów. Może oznaczać z  jednej stro-
ny prawidłową ich funkcję (bez objawów choroby lub niepełnosprawno-
ści), a  z  drugiej, odpowiedni poziom sprawności i  wydolności fizycznej, 
zdolności do wykonywania codziennych czynności bez nadmiernego 
zmęczenia 2.

1 Por. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 30-32.
2 Tamże, s. 30.
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 Rozpatrując z  kolei najważniejsze czynniki mające wpływ na zdro-
wie, trzeba odnieść się do raportu Lalonde’a z  1974 roku, w  którym 
zaproponowana koncepcja „pól zdrowia” wskazywała na styl życia 
i  zachowania zdrowotne jako czynniki w  największym stopniu determi-
nujące zdrowie człowieka. Wspomniany tu styl życia zarówno jednost-
ki, jak i  grup społecznych, jest pojęciem wieloznacznym i  funkcjonu-
je w  różnych dziedzinach (socjologia, psychologia, promocja zdrowia). 
Jest on w  dużym stopniu warunkowany wpływami społecznymi i  stano-
wi ramy dla różnego rodzaju zachowań. Wśród tych zachowań znajdu-
ją się także te odnoszące się do zdrowia, dlatego też jakby naturalnym 
było pojawienie się określenia „prozdrowotny styl życia”. Choć nie jest 
łatwe jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia „prozdrowotny”, to intuicyj-
nie wyczuwamy, że muszą się nań składać te wszystkie zachowania, 
które sprzyjają zachowaniu i  pomnażaniu zdrowia.

Prozdrowotny styl życia oznacza (...), że ludzie podejmują świadome 
działania ukierunkowane na zwiększenie potencjału swego zdrowia (...) 
oraz eliminują zachowania zagrażające mu 3.

 Zachowania zdrowotne sprzyjające zdrowiu, w  tym przypadku doty-
czące zdrowia fizycznego, obejmują między innymi: dbałość o  ciało, ak-
tywność fizyczną, racjonalne żywienie, hartowanie się. W  dalszym cią-
gu tych rozważań w  centrum uwagi pozostanie aktywność fizyczna ze 
względu na znaczącą rolę w  zachowaniu dobrego zdrowia. Wśród po-
zytywnych efektów systematycznej aktywności fizycznej wymienia się 
najczęściej: korzystne zmiany adaptacyjne we wszystkich układach or-
ganizmu, korzystny wpływ na procesy metaboliczne, opóźnienie proce-
sów starzenia, zapobieganie rozwojowi chorób przewlekłych i  inne. 

1. Wychowanie fizyczne i  jego funkcje

W  centrum naszego zainteresowania będzie nie tyle dobroczynny 
wpływ ćwiczeń ruchowych na zdrowie, co raczej proces przygotowa-
nia do samodzielnego podejmowania regularnej aktywności fizycznej 
w  życiu. Jest to bowiem zadanie, a  można też powiedzieć wyzwanie dla 
wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie, głównie rodziny i  szko-
ły. To przygotowanie odbywa się w  długotrwałym procesie wychowa-
nia  fizycznego. Dlatego warto zatrzymać się nad koncepcją wychowa-
nia fizycznego, której główne kierunki trzydzieści lat temu wyznaczył 
M.   Demel 4. Poddając krytycznej ocenie stan polskiej kultury fizycznej 

3 Tamże, s. 52.
4 Por. M. Demel, Szkice krytyczne o  kulturze fizycznej, Wyd. AWF, Kraków 1998, s. 22
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Demel wskazał na potrzebę zmian przede wszystkim w  zakresie wy-
chowania fizycznego jako elementu wychowania przez tę kulturę i  do 
tej kultury. Zmiany te miały obejmować treści programowe wychowania 
fizycznego, metody pracy, strukturę organizacyjną oraz profil zawodo-
wy nauczyciela wychowania fizycznego. W  zakresie treści programo-
wych autor proponował taki ich dobór, aby

harmonijnie wiązać elementy aktualistyczne (cele doraźne) i  perspek-
tywiczne (cele odległe), a  także równoważyć funkcję hedonistyczno-re-
kreacyjną (czynny wypoczynek i  rozrywkę) z  systematyczną, poważną 
pracą nad własnym doskonaleniem 5.

 W  ślad za zmianami w  treściach powinno nastąpić udoskonalenie 
i  zmodyfikowanie metod pracy. To udoskonalanie, oprócz metod służą-
cych głównie usprawnianiu i  nauczaniu konkretnych czynności rucho-
wych winno obejmować zwłaszcza te metody, które służą wdrażaniu 
do wychowania fizycznego takich czynności, jak: autoedukacja, inte-
lektualizacja i  intensyfikacja 6. Jako drogi realizacji powyższych założeń 
M. Demel wskazuje między innymi: teoretyczną podbudowę wychowa-
nia fizycznego na poziomie szkolnym (korelacja treści wychowania fi-
zycznego z  treściami innych przedmiotów, podręczniki z  zakresu kul-
tury fizycznej), wprowadzenie do programu elementów samokontroli 
i  samooceny, a  także wdrażanie uczniów do samodzielności poprzez 
aktywność w  zakresie organizacji i  realizacji niektórych elementów wy-
chowania fizycznego (na przykład wprowadzanych do tygodniowego 
programu zajęć kolejnych godzin wychowania fizycznego). 
 Wraz ze zmianami w  metodach i  treściach wychowania fizyczne-
go zaproponowano też zmiany w  strukturze organizacyjnej. Głównym 
postulatem w  tym zakresie było połączenie w  jeden blok problemowy 
wszystkich tych elementów edukacji szkolnej, których celem jest propa-
gowanie wiedzy o  organizmie człowieka oraz działania na rzecz ochro-
ny i  pomnażania zdrowia. Wśród tych elementów wyróżniono: lekcje 
i  pozalekcyjne formy wychowania fizycznego, lekcje higieny i  nauki 
o  człowieku oraz działalność oświaty zdrowotnej i  szkolnej służby zdro-
wia. W  projekcie tym blok taki stanowiłby w  szkole siłę, z  którą musiano 
by się liczyć i  trudno się nie zgodzić z  tezą, że dopiero taka forma pro-
mocji zdrowia miałaby realną szansę na kształtowanie wśród uczniów 
zachowań prozdrowotnych 7.

5 Tamże, s. 24.
6 Por. tamże, s. 24.
7 Wprowadzona w  roku szkolnym 1999/2000 reforma systemu oświaty stwarza dla wy-
chowania fizycznego szansę na skorelowanie go z  innymi dziedzinami w  ramach tzw. 
ścieżek edukacyjnych (edukacja prozdrowotna, ekologiczna, regionalna i  inne). Nasu-
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 Przedstawione powyżej zmiany dotyczą tych aspektów wychowa-
nia fizycznego, które bodaj najłatwiej wdrożyć w  życie. Znacznie trud-
niej natomiast dokonać zmian w  myśleniu, przyzwyczajeniach, sądach 
i  przekonaniach, głównie tych, którzy powinni kierować takim progra-
mem, tj. nauczycieli wychowania fizycznego. W  myśl tego, co proponu-
je M. Demel w  zakresie profilu zawodowego nauczyciela wychowania 
fizycznego, wraz ze zmianami organizacyjno-metodycznymi, zmianie 
musi też ulec rola i  funkcja nauczyciela. Zostały one określone przez 
autora w  sposób następujący:

nauczyciel wychowania fizycznego będzie uczył (teoretycznie i  prak-
tycznie), jak żyć zgodnie z  normami higieny, jak dzielić czas między 
pracę i  wypoczynek, jak kształtować ciało, doskonalić zdrowie, pielęg-
nować urodę. Będzie on (...) stawiał przed nimi (uczniami – L.M.) zada-
nia indywidualne i  grupowe, kontrolował rozwój somatyczny i  motorycz-
ny, a  także uczył prostych metod samokontroli 8.

Wszystkie te i  inne zmiany miały na celu przywrócenie procesowi wy-
chowania fizycznego roli wychowania w  pełnym tego słowa znacze-
niu  – wychowania do kultury fizycznej poprzez kształtowanie, obok 
przymiotów ciała, także osobowości wychowanka. Ten zwrot w  teorii 
wychowania fizycznego, nazwany przez M. Demela „repedagogiza-
cją” 9, wyznaczył kierunki i  priorytety w  zakresie modernizacji szkolnego 
wychowania fizycznego. 
 Należy zastanowić się, jakie miejsce przyznaje się obecnie wycho-
waniu fizycznemu i  jakie stawia się przed nim cele. Rola tego wycho-
wania jest podwójna. Z  jednej strony zaspokaja doraźne potrzeby roz-
woju fizycznego i  kształtuje kompetencje technologiczne wchodzące 
w  zakres fizycznego kształcenia, a  z  drugiej przygotowuje do dbało-
ści o  ciało po ustaniu procesu wychowawczego przez odwoływanie się 
do osobowości wychowanka. Zarówno fizyczne kształcenie, jak i  wy-
chowanie w  ścisłym znaczeniu składają się na proces zwany wycho-
waniem fizycznym. Tak więc, fizyczne wychowanie rozumiane szeroko 
jest formą uczestnictwa dzieci i  młodzieży w  kulturze fizycznej, a  zara-
zem przygotowaniem do uczestnictwa w  niej w  życiu późniejszym. Wa-

wa się jednak pytanie: jak wielu nauczycieli podejmie te wyzwania i  dokona niezbędnych 
zmian zarówno w  sposobach myślenia o  wychowaniu fizycznym, jak też działaniu prak-
tycznym? Por. też: A. Krawański, Dylematy wychowania fizycznego w  procesie trans-
formacji kształcenia ogólnego, „Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne” 2001 nr 11, s. 35. 
T.  Maszczak, Wychowanie fizyczne jako obszar edukacji integracyjnej, „Wychowanie Fi-
zyczne i  Zdrowotne” 2001 nr 10, s. 31.
8 Por. M. Demel, Szkice krytyczne o  kulturze fizycznej, dz. cyt., s. 30.
9 M. Demel, U  źródeł metodyki, w: Metodyka wychowania fizycznego, pr. zb. pod red. 
T.  Maszczaka, Wyd. AWF, Warszawa 1991, s. 11.
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runkiem realizacji takiego procesu jest z  jednej strony ukształtowanie 
pozytywnej postawy wobec własnego ciała, a  z  drugiej wyposażenie 
wychowanka w  zespół niezbędnych umiejętności potrzebnych do reali-
zacji zabiegów zmierzających do zachowania i  podtrzymania zdrowia, 
sprawności i  urody ciała. 
 Kształtowanie postaw prosomatycznych jest domeną fizycznego 
wychowania w  ścisłym znaczeniu, równolegle z  kształtowaniem postaw 
prospołecznych. Fizyczne kształcenie zaś, oprócz wspomagania roz-
woju fizycznego poprzez usprawnianie ciała, powinno zapewnić naby-
cie trwałych umiejętności ruchowych umożliwiających realizację wybra-
nej przez siebie aktywności ruchowej. Postulat ten nawiązuje również 
do ogólnoświatowych tendencji w  wychowaniu fizycznym, a  mianowi-
cie wdrażania do sportów całego życia, czyli takich, które pozwalają na 
aktywność ruchową od dzieciństwa aż do późnej starości. Jest rzeczą 
charakterystyczną i  korzystną dla zdrowia, że sporty te realizowane są 
głównie w  naturalnych warunkach środowiska w  kontakcie z  przyrodą 
(sporty zimowe, wodne, tenis itp.).
 Czas pokazał, że zmiany postulowane przez teorię nie weszły na 
dobre do praktyki. Wielu badaczy procesu wychowania fizycznego oce-
niało i  nadal ocenia różne jego aspekty, szukając dróg poprawy, a  cza-
sem i  naprawy tych elementów, które funkcjonują źle lub nie funkcjo-
nują wcale. Wśród takich dokonań można wymienić prace badawcze 
M. Bukowca, w  których poszukiwał on możliwości poprawy skuteczno-
ści wychowania fizycznego. Dał temu wyraz w  publikacjach z  badań, 
wskazując, podobnie jak M. Demel, potrzebę modernizacji szkolnego 
wychowania fizycznego w  wielu płaszczyznach: aksjologiczno-tele-
ologicznej, socjologicznej i  prakseologicznej. W  płaszczyźnie aksjolo-
giczno-teleologicznej wskazywał między innymi na potrzebę korelacji 
między przedmiotami dotyczącymi fizycznych i  zdrowotnych aspektów 
życia człowieka, uwrażliwianie uczniów na wartości tkwiące w  różnych 
formach aktywności ruchowej i  innych zabiegach o  ciało, a  także anga-
żowanie emocji i  podtrzymywanie motywacji oraz premiowanie wśród 
nauczycieli postawy twórczej. Na płaszczyźnie socjologicznej wskaza-
no głównie na potrzebę autentycznej współpracy szkoły z  rodzicami, 
samorządem lokalnym, służbą zdrowia, organizacjami młodzieżowymi 
i  stowarzyszeniami kultury fizycznej. Trzecia płaszczyzna – prakseolo-
giczna, to według autora obszar, w  którym najtrudniej dokonać zmian. 
Odnoszą się bowiem do treści kształcenia, metod i  form organizacyj-
nych, warunków pracy oraz kontroli i  oceny.
 Warto w  tym miejscu dosłownie przytoczyć postulaty autora doty-
czące zmian na płaszczyźnie prakseologicznej:
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do najważniejszych należą (...): próby odchodzenia od systemu klaso-
wo  – lekcyjnego poprzez tworzenie grup ćwiczeniowych według poziomu 
sprawności fizycznej i  potrzeb zdrowotnych z  uwzględnieniem zaintere-
sowań sportowych i  turystycznych; realizacja (choćby część programu) 
w  innych niż lekcja formach i  poza siatką godzin (w  czasie dla młodzie-
ży wolnym – także w  soboty i  niedziele); podjęcie trudu organizacji wie-
lu różnorodnych i  atrakcyjnych dla młodzieży form aktywności ruchowej 
(w  tym także zajęć i  imprez turystycznych) 10.

Jak z  tego wynika, ciągle aktualne postulaty zmian w  dziedzinie wycho-
wania fizycznego, w  praktyce napotykają na różne przeciwności, które 
uniemożliwiają realne ich zaistnienie. Przyczyny takiej sytuacji są po-
wszechnie znane i  znalazły potwierdzenie w  badaniach dotyczących 
wychowania fizycznego w  Polsce. Wśród tych przyczyn oprócz trud-
nych warunków materialnych i  organizacyjnych polskiej szkoły wymie-
nia się też tradycjonalizm, a  niekiedy i  konserwatyzm nauczycieli.
 Sama krytyka stanu, w  jakim znajduje się wychowanie fizyczne, nie 
wystarczy, aby zaradzić wszystkim jego niedomaganiom. Dla potrzeb 
praktyki teoria musi formułować cele, wnikając i  analizując zjawiska wy-
stępujące w  złożonym procesie kształcenia i  wychowania, a  także wery-
fikować swoje założenia w  oparciu o  nowe osiągnięcia i  odkrycia nauki 
oraz doświadczenia praktyki. W  tym zakresie szczególna rola przypa-
da teorii wychowania fizycznego, która będąc dyscypliną z  pogranicza 
nauk biologicznych i  społecznych, łączy w  sobie te treści, które odno-
szą się zarówno do fizycznej, jak i  psychiczno-społecznej strony osobo-
wości człowieka. 
 Nie bez znaczenia jest w  tym miejscu pytanie o  cele, jakie stoją 
przed wychowaniem fizycznym. Mocno zakorzenione w  społeczeń-
stwie, a  wynikające z  przesłanek historycznych poglądy na temat roli 
wychowania fizycznego, sprowadzały go do kształtowania fizycznych 
właściwości ciała lub poprzez stosowanie ćwiczeń fizycznych kształto-
wania cech charakteru człowieka. Nowoczesne koncepcje wychowania 
fizycznego, czerpiąc z  doświadczeń innych nauk oraz uwzględniając 
ogólnoświatowe tendencje w  tej dziedzinie, stawiają przed tym działem 
wychowania zadanie takiego ukształtowania osobowości wychowanka, 
aby po ustaniu stosunku wychowawczego był zdolny do całożyciowej 
troski o  ciało 11. Prekursorem takiej koncepcji wychowania do uczest-
nictwa w  kulturze fizycznej na gruncie polskim jest cytowany wcześniej 
M. Demel. Inni uczeni, rozwijając tę myśl, wyznaczają pomniejsze cele, 
których realizacja prowadzi do naczelnego celu wychowania fizyczne-

10 M. Bukowiec, Kierunki przemian współczesnej edukacji a  teoria i  praktyka wychowania 
fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne” 1997 nr 3.
11 Por. H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, Wyd. PWN, Warszawa 1997, s. 63.
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go. Takie podejście prezentuje S. Strzyżewski, który dokonał podzia-
łu celów w  szkolnym wychowaniu fizycznym, nadając im następującą 
hierarchię: 

I.  Naczelny cel wychowania fizycznego, za który należy uznać zarów-
no doskonalenie ciała i  funkcji psychomotorycznych wychowanka, 
jak również ukształtowanie u  niego takiego systemu wiedzy, umiejęt-
ności i  nawyków oraz postawy wobec kultury fizycznej, który w  prak-
tyce przejawiać się będzie w  dążeniu i  działaniu na rzecz utrzymania 
przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i  zdrowia;

II.  Cele kierunkowe (wychowawcze) – (...) dotyczące zamierzonego 
kształtowania trwałych pozytywnych postaw wobec własnego ciała 
i  jego potrzeb (...);

III.  Cele instrumentalne (kształcenia) – główne cele instrumentalne rea-
lizowane w  czasie całego pobytu ucznia w  szkole (wiedza, umiejęt-
ności, nawyki ruchowe, uzdolnienia, inteligencja);

IV.  Cele etapowe (...) – cele wychowania w  kulturze fizycznej w  po-
szczególnych klasach i  podokresach szkolnych, według planu opra-
cowanego przez nauczyciela;

V.  Cele operacyjne – cele kształcenia i  wychowania dotyczące konkret-
nych działań praktycznych 12.

2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych
i  prosomatycznych

Przedstawione koncepcje wychowania fizycznego, będącego w  istocie 
przekazywaniem wartości kultury fizycznej i  jednocześnie wdrażaniem 
młodego pokolenia w  jej obszar, wymaga od wszystkich odpowiedzial-
nych za ten proces wiedzy, umiejętności, poświęcenia, a  także posza-
nowania drugiego człowieka i  zdolności wczuwania się w  jego stany 
emocjonalne. Uznając, że domeną wychowania jest kształtowanie od-
powiednich postaw i  przekonań, w  tym przypadku postaw prosoma-
tycznych, warto przyjrzeć się bliżej, czym jest postawa i  jak jest ona de-
finiowana przez przedstawicieli nauk psychologicznych. Spośród wielu 
definicji pojęcia postawy do niniejszych rozważań przyjęto koncepcję 
strukturalną, reprezentowaną w  polskiej literaturze między innymi przez 
T. Mądrzyckiego, S. Mikę i  S. Nowaka. Takie ujęcie zakłada, że struktu-
ra postawy składa się z  następujących komponentów:
−  komponentu emocjonalno-oceniającego, w  ramach którego jed-

nostka wyraża w  sposób werbalny oceny i  dyspozycje do określo-
nych zachowań wobec przedmiotu postawy; komponent ten może 

12 S. Strzyżewski, Proces wychowania w  kulturze fizycznej, Wyd. Szkolne i  Pedagogicz-
ne, Warszawa 1996, s. 21-33.
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 przejawiać się również w  postaci emocji towarzyszących wyobraże-
niu tego przedmiotu;

−  komponentu poznawczego, w  skład którego wchodzą przekonania 
i  wiedza na temat obiektu postawy;

−  komponentu behawioralnego, przejawiającego się jako zespól dys-
pozycji do określonych zachowań względem przedmiotu postawy.

 Można więc przyjąć za S. Nowakiem, że

postawą pewnego człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogół 
względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i  emo-
cjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym 
emocjonalno -oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań 
o  naturze i  własnościach tego przedmiotu i  względnie trwałych dyspozy-
cjach do zachowania się wobec tego przedmiotu 13.

Takie rozumienie postawy wymaga uznania pewnych założeń wypły-
wających z  przyjętej definicji. Postawa jest zawsze postawą wobec 
czegoś (zdarzenia, sytuacji, przedmiotu, konkretnego człowieka lub 
obiektu nieistniejącego), a  także jest zawsze zjawiskiem występują-
cym w  psychice człowieka. Innym ważnym elementem przedstawio-
nej definicji jest znaczenie, jakie autor przypisuje poszczególnym kom-
ponentom postawy. S. Nowak przypisuje jednocześnie komponentowi 
emocjonalno-oceniającemu rolę istotniejszą niż pozostałym. Jest on 
czynnikiem konstytuującym (w  sensie definicyjnym) postawę. Pozosta-
łe komponenty mogą, ale nie muszą istnieć w  danej postawie. Nato-
miast postawa niezawierająca komponentu emocjonalno-oceniającego 
jest ex definitione niemożliwa 14.
 Istnieje wiele kryteriów podziału postaw, ale dla potrzeb praktyki wy-
chowania fizycznego, w  ramach niniejszego opracowania, przyjęto kla-
syfikację postaw zaproponowaną przez T. Mądrzyckiego. Przyjął on 
kryteria podziału ze względu na:
1.  Treść przedmiotową (postawy personalne, rzeczowe, niepersonal-

ne i  nierzeczowe); 
2. Zakres postawy (jednostkowe i  ogólne); 
3. Kierunek postawy (pozytywne i  negatywne);
4. Siłę postawy (słabe i  silne); 
5.  Złożoność (ze względu na występowanie komponentów jako posta-

wy pełne i  niepełne oraz ze względu na dominację któregoś z  kom-
ponentów jako postawy intelektualne, uczuciowo-motywacyjne 
i  behawioralne); 

13 S. Nowak, Pojęcie postawy w  teoriach i  stosowanych badaniach społecznych, w: Teo-
rie postaw, pr. zb. pod red. S. Nowaka, Wyd. PWN, Warszawa 1973, s. 23.
14 Por. tamże, s. 24.
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6. Zwartość (zintegrowane silnie i  słabo); 
7. Trwałość (postawy trwałe i  mało trwałe) 15.
 W  praktyce wychowania fizycznego najczęstszą ingerencją w  ob-
szarze postawy jest zmiana jej kierunku (z  negatywnej na pozytyw-
ną), siły (wzmacnianie pozytywnych nastawień wobec kultury fizycznej) 
oraz utrwalanie nabytych przekonań i  zachowań. Wiedza na temat psy-
chologicznych prawidłowości kształtowania się postaw jest tak samo 
ważna dla wychowawcy fizycznego, jak wiedza o  biologicznych właści-
wościach człowieka. Jak bowiem wcześniej zaznaczono, od ukształ-
towania postawy prosomatycznej zależy w  dużym stopniu późniejsze 
uczestnictwo w  kulturze fizycznej. Znaczącą rolę odgrywa w  tym przy-
padku także atmosfera wychowawcza, dostarczająca uczestnikom róż-
nych zajęć fizycznych wielu pozytywnych przeżyć i  emocji. Zwraca na 
to uwagę R. Winiarski przy okazji rozpatrywania problemu wychowania 
do rekreacji fizycznej, która stanowi najpowszechniejszą formę uczest-
nictwa w  kulturze fizycznej ludzi dorosłych. Wskazując na atrakcyjność 
zajęć jako skuteczny środek w  kształtowaniu postaw prorekreacyjnych, 
autor podkreśla, że

wychowanie do rekreacji fizycznej jest (...) wprowadzaniem w  jej świat 
wartości. (...) Ogromną rolę odgrywają (...) emocje i  przeżycia, jakich 
dostarcza sama aktywność rekreacyjna. (...) Przyjemność, radość, za-
dowolenie, satysfakcja, szczęście, dobre samopoczucie, odprężenie 
oto przykłady uczuć i  emocji wzmacniających motywacje do aktywności 
rekreacyjnej i  kształtujących wobec niej postawę pozytywną 16.

 Warto w  tym miejscu zastanowić się i  zadać pytanie: jakie czynniki 
wpływają na wytworzenie takiej atmosfery? Na pewno dużą rolę odgry-
wa w  tym przypadku środowisko społeczne i  przyrodnicze, baza mate-
rialna oraz warunki, w  jakich przebiegają zajęcia, ale o  wiele większe 
znaczenie ma osobowość nauczyciela, a  także jego interakcje z  wy-
chowankami. Jego umiejętność nawiązywania kontaktów opartych na 
więzi osobowej, którą charakteryzują serdeczność, przyjaźń i  zaufa-
nie okazywane uczniom, sprzyja osiąganiu zamierzonych rezultatów 
w  pracy dydaktycznej i  wychowawczej. Nawiązywanie i  utrzymywa-
nie więzi osobowych w  kontaktach nauczyciela z  uczniami M. Łobocki 
nazywa atmosferą kontaktu, w  przeciwieństwie do atmosfery dystan-
su 17. Nauczyciel (a  w  wychowaniu fizycznym także trener i  instruktor), 

15 T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wyd. Szkolne 
i  Pedagogiczne, Warszawa 1970, s. 31.
16 R. Winiarski, Spór o  istotę rekreacji fizycznej, dylematy teoretyczne-konsekwencje wy-
chowawcze, „Wychowanie Fizyczne i  Sport” 1991 nr 2, s. 80-81.
17 Por. M. Łobocki, W  poszukiwaniu skutecznych form wychowania, Wyd. Szkolne i  Pe-
dagogiczne, Warszawa 1990, s. 33.
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 potrafiący nawiązywać i  utrzymywać z  uczniami takie kontakty, powi-
nien posiadać też inne, wskazywane przez przedstawicieli psychologii 
humanistycznej umiejętności. Do nich należą między innymi: akcep-
towanie i  rozumienie uczniów oraz autentyczność. Akceptowanie to 
uznawanie indywidualności każdego ucznia i  poszanowanie jego oso-
bowej odrębności. Rozumienie wiąże się z  empatią, czyli wczuwaniem 
się w  stany i  procesy psychiczne drugiej osoby, w  tym przypadku ucz-
nia, zawodnika. Autentyczność zaś to cecha chyba najważniejsza. Wy-
maga ona od wychowawcy bycia sobą, prawdziwości swoich zacho-
wań i  zgodności wypowiedzi z  postępowaniem 18.
 Co z  powyższych rozważań wynika dla praktyki wychowania fizycz-
nego? Uznając, że wychowanie fizyczne nie ogranicza się tylko do 
kształtowania dyspozycji fizycznych człowieka, wszyscy odpowiedzial-
ni za to wychowanie (rodzice, nauczyciele, trenerzy) muszą uwzględ-
niać w  swoich działaniach momenty wychowawcze, które będą skutko-
wały kształtowaniem się postaw pozytywnych. Widocznym przejawem 
takich działań wśród nauczycieli i  trenerów są czynności o  charakterze 
wychowawczym, podejmowane przez nich w  czasie treningu lub lekcji. 
 Jak wspomniano wcześniej, edukacja fizyczna młodego pokolenia 
łączy w  sobie dwa aspekty: humanistyczny, podkreślający międzyoso-
bowy charakter tej działalności, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie 
osób w  niej uczestniczących (nauczyciel – uczeń, trener – zawodnik itp.) 
oraz przyrodniczy, odnoszący się do fizycznych właściwości człowieka, 
w  ramach którego ma miejsce kształtowanie sprawności fizycznej, wspo-
maganie rozwoju fizycznego i  zdrowia oraz nauczanie umiejętności ru-
chowych. Próby przypisywania większego znaczenia jednemu z  wyżej 
wymienionych aspektów szeroko rozumianego wychowania fizycznego 
są całkowicie nieuzasadnione, ponieważ komplementarność kształcenia 
i  wychowania w  tej dziedzinie jest bardzo potrzebna i  tylko takie podej-
ście może zapewnić trwałe efekty dydaktyczno-wychowawcze. Efekta-
mi tymi w  zakresie fizycznego wychowania są wspomniane wcześniej 
pozytywne postawy wobec kultury fizycznej oraz postawy prospołecz-
ne, a  w  zakresie fizycznego kształcenia, harmonijnie rozwinięty człowiek 
o  odpowiedniej sprawności fizycznej i  motorycznej, posiadający elemen-
tarne umiejętności w  zakresie różnych sportów rekreacyjnych.

Zakończenie

Korzystny wpływ ruchu na organizm już dawno został potwierdzony 
przez badania naukowe. Obecnie coraz częściej poszukuje się odpo-

18 Por. tamże, s. 34.
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wiedzi na pytanie: jak skutecznie wychowywać do aktywności rucho-
wej – tak potrzebnej w  okresie rozwoju i  całego życia współczesne-
go człowieka. Refleksja, jaka w  tym miejscu się nasuwa, sprowadza 
się do stwierdzenia małej skuteczności wychowania fizycznego za-
równo w  wymiarze biologicznym, ale przede wszystkim osobowościo-
wym, związanym z  właściwymi postawami zdrowotnymi i  somatyczny-
mi. Trzeba przy tym zauważyć, że omawiane teorie dotyczące kultury 
fizycznej, czy wychowania fizycznego, bądź całkowicie pomijają, bądź 
tylko w  niewielkim stopniu zwracają uwagę na tak ważny dla właściwe-
go rozwoju osobowości czynnik, jakim jest rodzina. Wydaje się, że brak 
szerszego zaangażowania rodziny w  proces wychowania fizycznego 
dzieci i  młodzieży skutkuje jego małą efektywnością. Przerzucenie od-
powiedzialności za przygotowanie młodego pokolenia do uczestnictwa 
w  kulturze fizycznej na szkołę (borykającą się z  omawianymi problema-
mi organizacyjnymi i  finansowymi) i  nauczyciela wychowania fizyczne-
go (nie zawsze będącego autorytetem) sprawiło, że wychowanie fizycz-
ne zostało sprowadzone do doraźnego usprawniania ciała ucznia i  to 
nie zawsze realizowanego właściwie. Zagubiono gdzieś ten element, 
który być może jest najważniejszy i  decydujący o  właściwych wyborach 
w  sprawach zdrowia w  życiu dorosłym. Wzory właściwych zachowań, 
nawyki, postawy człowiek czerpie najpierw i  przede wszystkim w  rodzi-
nie i  to właśnie środowisko rodzinne powinno być najważniejszym miej-
scem kształtowania postaw prozdrowotnych.
 Na podstawie powyższych rozważań, dla praktyki pedagogicznej 
można sformułować następujące wnioski i  wskazania:
1.  Koniecznym jest dokonanie rzeczywistych zmian organizacyjnych 

i  programowych w  zakresie szkolnego wychowania fizycznego (re-
zygnacja z  systemu klasowo-lekcyjnego, nauczanie przydatnych 
w  rekreacji umiejętności ruchowych);

2.  W  działaniach na rzecz zdrowia w  placówkach oświatowych i  wy-
chowawczych priorytetowe miejsce powinna zajmować aktywność 
fizyczna, ale nie ta, która związana jest z  udziałem młodzieży w  róż-
nego rodzaju zawodach sportowych;

3.  Należy uświadamiać rodzicom ich decydującą rolę w  kształtowaniu 
u  dzieci postaw prozdrowotnych i  prosomatycznych. Szczególne za-
danie przypada tu nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pra-
cownikom służby zdrowia, którzy z  racji swoich obowiązków mają 
ułatwiony kontakt z  rodzinami.
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Być zdrowym
(między realizmem medycznego dyskursu

a  autonomizmem ujęcia antropologii)

Prowadząc rozważania nad zagadnieniem zdrowia, zwłaszcza w  kon-
tekście jego pojmowania i  wyrażania, nie można pominąć antropolo-
gicznego spojrzenia. Uwikłane jest ono w  kontekst znaczeniowy me-
dycznych odniesień, również psychologicznych aspektów, które czynią 
zdrowie wartością ważną, niekiedy naczelną (w  zestawieniu z  chorobą 
czy śmiercią), a  przecież trudno opisywalną, gdy chodzi o  zakres i  prze-
jawy. Antropologia próbuje wobec tych odniesień zachować  swoisty dy-
stans, koncentrując się raczej na pytaniu, czy zdrowie człowieka jako 
jednostka znaczeniowa jest autonomiczne, czy raczej z  jego istnieniem, 
w  tym społecznym, ściśle powiązane 1.

1. Zdrowie jako wartość
w  kontekście badań antropologicznych

Związek zdrowia z  życiem był najbardziej widoczny w  pradziejach, gdy 
warunkował funkcjonowanie jednostki w  hordach zbieracko-łowieckich. 
Jedynie zdrowi osobnicy mogli żyć i  reprodukować, chorzy byli elimino-
wani. Czterdzieści tysięcy lat temu uznanie przez matkę nowonarodzo-
nego dziecka równało się włączeniu go w  społeczność ludzką, która 
potwierdzała sens jego funkcjonowania, w  tym uznawała jego życiowe 
przymioty i  zdolności (możliwość oddychania, przeżuwania,  wydalania, 

1 Por. Ch. Wulf, Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, Köln 1997;  
A.  Barnard, Antropologia. Zarys teorii i  historii, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 2008.
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osobniczego powielania w  aktach seksualnych), kształtując w  nim 
świadomość zdrowia jako wartości życiowej, konieczności w  jakże kru-
chej i  krótkiej jego egzystencji. Trzydzieści tysięcy lat temu neandertal-
czyk uznał, iż samo wskazanie przez matkę jednostki przeznaczonej 
do dalszej egzystencji nie wystarczy dla stwierdzenia praw życiowych 
ludzkiego osobnika. Horda winna stale inicjować sprawdziany zdrowia, 
jednostkowej wytrzymałości, a  tym samym grupować najbardziej od-
porny na przeciwności losu element, któremu dodatkowo przydzielano 
atrybut władzy jako probierz ważny przy dalszej selekcji. Tylko stojący 
u  szczytu drabiny społecznego uznania mogli uczestniczyć w  reproduk-
cji osobniczej. Chronieni z  racji walorów zdrowotnych nie brali udziału 
w  aktach obarczonych ryzykiem utraty przymiotów ważnych dla istnie-
nia ogółu osobników 2.
 Wskutek rozrostu ludzkiej społeczności samoistnie następowała sa-
kralizacja zdrowia, czynienie go podstawowym wskaźnikiem błogosła-
wieństwa i  uznania bóstwa. Być zdrowym znaczyło w  oczach bóstwa 
być bez zarzutu, godnym życia. Wszelkie oznaki niedomagania czy ka-
lectwa tłumaczono gniewem bóstwa i  starano się przez cały szereg ry-
tuałów magicznych chorobę „odżegnać”. Ukrywano też powszechnie 
złe samopoczucie i  wszelkie niedyspozycje, gdyż mniemano, iż są po-
wodem zaburzeń w  całej zbiorowości. W  sytuacjach krytycznych zleca-
no kapłanom zaprowadzenie stanu równowagi poprzez podjęcie dzia-
łań leczniczych czy terapeutycznych. W  takim kontekście duchowni 
stawali się pierwszymi lekarzami. Również im zawdzięczmy opracowa-
nie pierwszych przepisów sanitarnych i  zaleceń higienicznych 3. 
 Pojmowanie zdrowia w  starożytności zdominowała filozofia hipokra-
tejska. Bazowała ona na przeświadczeniu, że sam człowiek umie okre-
ślić swój potencjał zdrowia i  w  sytuacji wątpliwej winien podjąć dzia-
łania ratunkowe. Polegają one przede wszystkim na zaprowadzeniu 
równowagi między stanem ducha a  sytuacją zewnętrzną. Wszelka in-
terwencja medyczna powinna uwzględniać zasadę primum non noce-
re i  prowadzić do wzmocnienia samoleczniczych właściwości organi-
zmu człowieka. Zdaniem Hipokratesa, człowieka należy wybadać co do 
stanu jego zdrowia i  raczej wzmacniać te jego przeświadczenia odno-
śnie znamion choroby i  jej przyczyn niż samemu błądzić w  hipotezach. 
Mniemano bowiem, iż każdy wie, co mu dolega, tylko nie każdy umie 
nazwać swoją chorobę i  znaleźć na nią sposób 4.

2 Por. P. Dinzelbacher, Europaische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzel-
darstellungen, Ver. Kröner, Stuttgart 1993.
3 Por. Historia medycyny, pr. zb. pod red. T. Brzezińskiego, Wyd. PZWL, Warszawa 
2000. 
4 Por. Hipokratesa aforyzmy i  rokowania oraz przysięga, przekł. H. Łuczkiewicz, Warsza-
wa 1864; Historia medycyny, dz. cyt.
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 Narastanie wątpliwości co do stanu zdrowia tak pojedynczych osób, 
jak i  całych społeczności było konsekwencją formowania się państw 
i  budowy wielkich cywilizacji. W  zbiorowościach liczących tysiące, a  na-
wet miliony osobników ustalenie, kto ma prawo bytować, a  kto jest na 
tyle upośledzony, iż jego aktywność raczej ogranicza rozwój społecz-
ny niż przydaje mu atrybutów, było niezwykle trudne. Nawet specjalnie 
powołane organy do kontroli stanu zdrowia obywateli nie zawsze potra-
fiły należycie wywiązać się z  zadań i  faktycznie doprowadzały do kata-
strof społecznych, w  tym głownie pandemii. Na stan zdrowia przedsta-
wicieli wielkich cywilizacji miał również wpływ czynnik polityczny. Wojny 
i  krwawe rzezie wśród przeciwników oficjalnej władzy rujnowały tkankę 
społeczną i  podkopywały świadomość ludzką co do możliwości przeży-
cia zgodnie z  naturalnym biegiem egzystencji. W  konsekwencji zdrowie 
jednostkowe nie miało znaczenia, albo jedynie takie, które przynależa-
ło do szerszego, zbiorowego pojęcia. Zdrowymi pozostawały społecz-
ności, których nie dotknęły nieszczęścia i  które w  konsekwencji prowa-
dzonych przez siebie działań mogły zagwarantować jednostkom długie 
życie.
 Fakt, iż na przestrzeni stuleci takie deklaracje mogło złożyć co-
raz mniej państw, warunkował niewielki szacunek do instytucji pań-
stwa i  jego organów. W  konsekwencji człowiek nowej, chrześcijańskiej 
ery zachowywał ambiwalentny stosunek do zdrowia i  jego przejawów. 
Dostrzegał wartość zdrowia jako daru Bożego, który z  tej racji nale-
ży chronić, równocześnie deprecjonując jego wpływ na osobiste życie. 
Filozofia ascetyczna rozwijana w  cenobitycznych wspólnotach propa-
gowała raczej ucieczkę od zdrowia niż jego afirmację. Niemniej całe 
rzesze ludzi żyły w  Europie dzięki „zdrowym” produktom benedyktyń-
skich czy cysterskich klasztorów. Świadomość zdrowotną budowano 
raczej w  układzie wertykalnym niż horyzontalnym. Osobista więź z  Bo-
giem gwarantowała zdrowe życie nawet, gdy ciało ulegało degradacji. 
Na chorobę nie patrzono w  kategorii szkodliwości, a  bardziej utylitar-
nie. Chory, jednocząc się z  cierpieniami Chrystusa, mógł doświadczyć 
większej z  nim bliskości, zażyłości duchowej. Myślenie takie prowadziło 
zwykle do zaniechania czynności ratunkowych zwłaszcza wobec osób, 
co do których istniało przeświadczenie, że dzięki chorobie uzyskają 
zbawienie, doświadczą wymazania win 5. 
 Zdrowiem szafowano nie bez racji. Brakowało bowiem jego strażni-
ków i  propagatorów. Barbarzyństwo germańskich najeźdźców Europy 
zniszczyło wszelkie przejawy starożytnych instytucji, w  tym te, które od-
powiadały za kontrole stanu sanitarnego i  zdrowotnego społeczeństw. 

5 Por. G. Vigarello, Historia zdrowia i  choroby – od średniowiecza do współczesności, 
Wyd. SuperNowa, Warszawa 1997. 
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Rodzące się służby medyczne, w  tym przede wszystkim lekarzy i  po-
łożne, traktowano jak szarlatanów, przydatnych z  racji ich umiejętności, 
niemniej podejrzanych. Notabene, początkowo jedynie Żydzi i  Arabo-
wie dysponowali wiedzą z  zakresu lecznictwa i  profilaktyki. Późniejsze 
uniwersytety europejskie długo nie mogły nawiązać rywalizacji z  islam-
skimi ośrodkami w  północnej Afryce czy Hiszpanii. Dopiero w  XV wieku 
włoskie i  francuskie szkoły wyższe, przejmując uczonych z  Konstanty-
nopola, rozpoczęły badania z  dziedziny anatomii i  fizjologii człowieka. 
Wszystko to sprawiało, iż zdrowie jako kategoria społeczna było wyłą-
czone spod publicznego dyskursu i  oddane w  ręce Kościoła lub pry-
watnych instytucji filantropijnych. W  miarę możliwości służby te pełniły 
posługę miłosierdzia, niemniej nie były w  stanie, zwłaszcza w  sytuacji 
wielkich epidemii, zapewnić ludziom należytej ochrony. 
 Samotność i  bezbronność człowieka wobec nieprzewidywalnego 
losu oraz rozczarowanie do życia i  kondycji ludzkiej pogłębiały prze-
jawy kultury danse macabre i  przyczyniały się do traktowania zdrowia 
jako figury retorycznej, nieuchwytnej, trudno rozpoznawalnej. W  takich 
warunkach zdrowie z  trudem wyzwalało się z  zależności od ruchów ko-
smosu, sił transcendentnych, społecznych uwarunkowań i  prawnych 
ustaleń. Zdaniem medycyny paracelsiańskiej, dominującej od połowy 
XVI wieku, do poznania zdrowia i  kondycji ludzkiej niezbędne są z  jed-
nej strony dowody empiryczne, z  drugiej ujęcie spraw w  całości, w  kon-
tekście związku człowieka z  makroświatem. Paracelsus uważał, że 
ciało ludzkie jest jedynie częścią niewidzialnego dla zwyczajnego ob-
serwatora ciała doskonałego. Praca nad poznaniem człowieka winna 
być prowadzona równolegle z  działaniami na rzecz społeczeństwa, bo 
walka o  zdrowie pojedynczego człowieka jest w  rzeczywistości rozwią-
zaniem problemów trapiących ludzkość. Zdrowie nieuchwytne w  poj-
mowaniu osobniczym (gdyż człowiek nie może zdrowia poznać sam 
z  siebie) może być zbadane i  opisane w  strukturach materialnych świa-
ta, w  substancjach chemicznych, w  przyrodzie 6. W  związku z  tym Pa-
racelsus stał się ojcem farmakologii i  patronuje przeświadczeniu o  do-
broczynnym działaniu leków przywracających w  organizmie dobrostan, 
tak nieodzowny dla doświadczania zdrowia. Równocześnie zdaniem 
Paracelsusa ważne w  walce z  chorobą jest właściwe dawkowanie 
i  odpowiednie opakowanie leku, co przyczynia się do rozwoju terapii 
placebiańskiej. 
 Pomimo rozwoju znajomości budowy organizmu ludzkiego, do 
XVIII wieku dominuje przeświadczenie, iż o  kondycji zdrowotnej czło-
wieka decydują tzw. humory, tj. materie przenikające organy. Oczysz-

6 Por. Paracelsus, Sämtliche Werke, herausgegeben von Karl Sudhoff, Wilhelm Matthie-
sen, t.  1-2, München-Berlin 1922-1935. 
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czanie i  wydalanie ich staje się celem działań obronnych, poczynając 
od zabiegów o  charakterze zabobonnym aż do tych, które miały bar-
dziej naukowe uzasadnienie. Dopiero pojawienie się pierwszego obra-
zu odporności organizmu, przekonania, że ciało posiada własną siłę, 
pozwoliło nadać nowy kształt nadziejom na zachowanie zdrowia 7. Zda-
niem „nowej medycyny” należy w  działaniach leczniczych wykorzystać 
wewnętrzne moce organizmu i  dotąd nieznane lub lekceważone zasa-
dy reagowania. Przekonanie to upoważnia do wszczepienia ospy, uza-
sadnia wykorzystanie zimna, zmienia podejście do ćwiczeń fizycznych, 
przywraca prestiż prostemu pożywieniu, pozostając w  zgodzie z  ukry-
tym zaufaniem do niewidzialnych zasobów własnych organizmu. Wraz 
z  pojawieniem się w  XIX wieku naukowych odniesień do kalorii oraz 
twierdzeń podkreślających potrzebę kontrolowania nerwów i  rozwijania 
wrażliwości wewnętrznej, zdrowie uzyskuje autonomię, stając się indy-
widualną cechą ludzkiego ciała, zdolną funkcjonować bez zależności 
od zewnętrznych sił czy przekonań 8.
 Opanowanie na gruncie medycznym znacznej liczby chorób, choć-
by dzięki inwazji antybiotyków, nie stawia ludzi w  XX wieku w  lepszym 
położeniu niż ich poprzedników. Regres chorób zakaźnych po 1950 
roku nie oznacza eliminacji zagrożeń, jedynie większą świadomość 
możliwości ich zaistnienia 9. Poznanie przyczyn śmiercionośnych scho-
rzeń typu nowotwory złośliwe, niewydolność serca i  dróg oddechowych 
statystycznie przyczynia się do ograniczenia prawdopodobieństwa ich 
zaistnienia, niemniej nakłada na ludzi uciążliwy obowiązek śledzenia 
czynników ryzyka. Okresowo wykonywane badania nie tyle potwierdza-
ją zdrowie pacjenta, co uświadamiają mu, że jeszcze nie jest chory, zaś 
formułowane zalecenia w  stylu: nie pij nieprzegotowanej wody zwraca-
ją uwagę na tak trudne do uniknięcia przyczyny schorzeń jak mikroby 
ukryte w  środowisku 10. 
 Bezbronność człowieka staje się jeszcze bardziej namacalna w  sy-
tuacji genetycznych analiz tak zwanej „medycyny przepowiadającej”, 
opartej na „prenatalnym i  przedklinicznym wykrywaniu chorób”. Okre-
ślenie profilu przyszłych chorób zapisanych na „mapie genetycznej” 
człowieka stawia go w  sytuacji ustawicznie chorego, stale zależnego 
od służb profilaktycznych i  medycznych 11. Szum informacyjny pogłę-
biają media, które zasypują konsumentów lawiną porad, jak  zachować 

7 Por. W. Szumowski, Historia medycyny, Wyd. PZWL, Warszawa 1994.
8 Por. B. Seyda, Dzieje medycyny w  zarysie, Wyd. PZWL, Warszawa 1977.
9 Por. J. Buffi, J. Ch. Sournia, Historia epidemii. Od dżumy do AIDS, Wyd. WAB, War-
szawa 1996.
10 Por. G. Vigarello, Historia zdrowia i  choroby – od średniowiecza do współczesności, 
dz. cyt. 
11 Por. Historia medycyny, dz. cyt.
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zdrowie i  dobre samopoczucie. Przy tym lista możliwych schorzeń, 
które winno się wcześnie zdiagnozować, stale się wydłuża: obok rad, 
jak wzmocnić paznokcie, uniknąć ociężałości nóg, zmniejszyć szum 
w  uszach, walczyć z  uczuciem „smutku”, brakiem snu i  stresem, po-
jawiają się bardziej specjalistyczne porady, na przykład na temat no-
wotworów złośliwych czy zaburzeń kardiologicznych, co do których 
stosuje się takie same kryteria prezentacji, nie bacząc na ich wagę me-
rytoryczną. Z  jednej strony pogłębia to wrażliwość społeczną, z  dru-
giej doprowadza do tego, że dawniej akceptowane „złe samopoczu-
cie” jest gorzej tolerowane. Wobec zdrowia wzrastają wymagania, tak, 
iż między zdrowiem doświadczanym a  oczekiwanym pogłębia się roz-
bieżność. Prowadzi to oczywiście do postaw hipochondrycznych, któ-
re zwykle awansuje się w  mediach do rangi stylu życia i  sprzedaje jak 
każdy inny produkt społecznego zapotrzebowania 12.

2. Problemy współczesnego dyskursu na temat zdrowia

Walka o  lepsze samopoczucie zmieniła w  radykalny sposób cele ochro-
ny zdrowia. Do klasycznej pracy nad usunięciem chorób, zwiększeniem 
odporności organizmu, doszły działania pogłębiające sposób odczuwa-
nia i  doświadczania ciała. Nie ulega wątpliwości, że konsumpcyjna lo-
gika „lepszego samopoczucia” przekształciła działania profilaktyczne, 
umieszczając je bardziej niż kiedykolwiek w  perspektywie nieograni-
czonego rozwoju. Należy tu podkreślić trwałość różnych wyobrażeń. 
Dawne odniesienia do oczyszczania ciała z  gromadzących się w  nich 
niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu nie zniknęły, stały 
się jedynie subtelniejsze. Nowy rodzaj wstrętu skupia się na tłuszczu, 
substancji szlachetniejszej niż odpady, ale także bardziej podstępnej, 
przenikającej do najmniejszych przestrzeni i  opanowującej każdą po-
włokę. Zmniejszenie kaloryczności produktów do tego stopnia przeni-
ka do zwyczajów żywieniowych, że dwie trzecie Europejczyków uważa 
spożywanie artykułów o  niższej zawartości tłuszczu za „objaw rozsąd-
ku”, a  prawdziwa „tłuszczofobia” dotyka wiele sklepów spożywczych, 
mimo że nie zawsze zostały zbadane jej działania odwrotne, między 
innymi przyjmowanie większej ilości pokarmu dla zrekompensowa-
nia jego mniejszej kaloryczności, co może po prostu unicestwić cały 
zamysł 13.

12 Por. G. Vigarello, Historia zdrowia i  choroby – od średniowiecza do współczesności, 
dz. cyt.
13 Por. L. Bichon, Les produits allégés, w: H. Dupin, Alimentation et Nutrition humaines, 
Paris 1992; C. Fishler, L’Homnivore, Odile Jacob, Paris 1989.
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 Innym intuicyjnym wyznacznikiem zdrowia, ale także pojmowanym 
zupełnie inaczej niż dawniej, jest energia. Zwycięża „niska” energia 
pożywienia w  połączeniu z  „wysokim” jej zużyciem dzięki ćwiczeniom 
i  zabiegom pobudzającym. Kładzie się nacisk na „kalorie szkodliwe dla 
zdrowia”, czyli te, które nie uległy spaleniu i  „gromadzą się w  postaci 
tłuszczu”. Dominującym staje się wzorzec: „ograniczyć dostawę kalo-
rii, spalać tłuszcze, oczyszczać organizm, eliminować cellulitis” 14. Po-
jawia się na koniec nowy wzorzec zdrowia, który łącząc się z  poprzed-
nimi, staje się częścią subiektywnych kryteriów zdrowia: to model ciała 
ostrzeganego bezpośrednio przez własne doznania, model maszyny 
informacyjnej o  podporządkowanych obwodach. Trzeba „wsłuchiwać 
się” w  zmysły: „nabrać świadomości własnego ciała i  jego wszystkich 
elementów, aby mogło się swobodnie wyrażać” 15. Nowe oczekiwania 
wiąże się z  technikami relaksu, z  kontrolowanymi i  „zindywidualizowa-
nymi” gestami (wszystkie tego typu ćwiczenia pobudzają bowiem per-
cepcyjne dostosowanie, dają „giętkość, odprężenie i  spójność ruchów”, 
wypracowane rozluźnienie, „znajomość samego siebie”), ale także ze 
sportami polegającymi na pilotowaniu i  ślizganiu się, wykorzystujący-
mi nowe urządzenia jak deska surfingowa, lotnia, narty wodne czy de-
ska z  żaglem 16. Nawet dietetycy podkreślają obecność tego modelu 
„informacyjnego”, kiedy opracowują „dietetykę mózgu”, o  czym świad-
czą niekończące się uwagi o  niezbędności magnezu, selenu, cynku czy 
miedzi, choć uczone wskazówki dotyczące witamin, kwasu foliowego 
czy aminokwasów należą raczej do sfery oczekiwań niż rezultatów 17. 
 Nowe normy mają również zagorzałych krytyków. Szydzą oni na 
przykład z  ich wszechobecności, wznosząc hasła typu: P a l ę  i  c h c ę, 
ż e b y  m i  d a n o  św i ę t y  s p o k ó j  czy P i j ę  z a  s w o j e, w i ę c 
w  c z y m  p r o b l e m, ożywiając antagonizm pomiędzy wymagania-
mi zdrowotnymi a  autonomią jednostki. Ten spór może zresztą skry-
wać inny, bardziej podstawowy, a  także bardziej bolesny, jeżeli cho-
dzi o  jego koszt społeczny, taki, w  którym gra o  zdrowie zamienia się 
w  konflikt solidarności.
 Umiejscowienie zdrowia wysoko w  hierarchii wartości człowieka oraz 
przypisywanie mu wartości społecznej powoduje, iż staje się ono obiek-
tem zainteresowania nie tylko stron bezpośrednio uczestniczących, ale 
i  państwa. Jak zauważa jeden z  wybitnych ekonomistów ochrony zdro-
wia naszych czasów R. Frejman,

14 Por. S. i  J. de Rosnay, La Malbouffe, comment se nourrir pour mieux vivre, Paris 
1981. 
15 Por. M.J. Houareau, Les techniques du corps, w: L’Encyclopédie pour mieux vivre, 
Paris 1997.
16 Por. K. Tokitsu, Méthode des arts martiaux à mains nues, Paris 1987. 
17 Por. J.M. Bourre, La Diététique du cerveau de l’intelligence et du plaisir, Paris 1990. 
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zdrowie liczy się bardziej niż kiedykolwiek. Stało się ono jednym 
z  pod stawowych przedmiotów troski współczesnych zachodnich społe-
czeństw. Mowa tu o  zainteresowaniu zdrowiem nie tylko jednostek, któ-
re chcą się nim cieszyć, ale również ze strony podmiotów zaangażowa-
nych w  proces finansowania usług medycznych 18.

W  tej materii lansowane od końca XIX wieku projekty, mające zapewnić 
bezpieczeństwo między innymi poprzez sieć ubezpieczeń zdrowotnych 
i  darmowej służby szpitalnej, poddane zostały w  ostatnich latach druz-
gocącej krytyce. Zwiększanie się wydatków na zdrowie powyżej możli-
wości rozwoju ekonomicznego powoduje ograniczanie przez państwo 
poszczególnych wymiarów ochrony zdrowia. Ekonomiczne instrumen-
ty finansowania służby zdrowia wymuszają na niej konieczność wyboru 
chorób, którym będzie się zapobiegać. W  związku z  tym między inny-
mi schorzenia statystycznie rzadziej występujące, a  kosztowne, są eli-
minowane z  preliminarza budżetowego kosztem chorób populacyjnych 
czy profilaktyki. Inny konflikt solidarności rodzi się z  obniżenia wskaź-
ników zwrotu kosztów leczenia, co uderza w  najbiedniejszych, którzy 
mogą najmniej zainwestować w  wydatki na własne zdrowie. Finanso-
we kłopoty najbiedniejszych ograniczają ich profilaktyczne wizyty u  le-
karzy powodując, że dopiero w  sytuacji ostatecznej uciekają się oni 
do ciężkich i  kosztownych zabiegów szpitalnych, podwajając społeczne 
koszty. Ostatnio stwierdzony konflikt solidarności dotyczy tak zwanej 
profilaktyki ostatecznej, która zakłada, iż promocja aktywności i  zdro-
wego trybu życia przyczynia się do poprawy jakości życia i  wydłużenia 
jego przebiegu w  okresie emerytalnym. Niemniej profilaktyka ta ude-
rza w  ekonomiczne podstawy funkcjonowania służby zdrowia, gdyż le-
czenie zdrowego seniora jest znacznie bardziej kosztowne od leczenia 
chorego starca w  perspektywie tego, iż obaj zakończą życie. Niesku-
teczność profilaktyki ostatecznej skłania coraz częściej ubezpieczycie-
li do żądania wyższych składek od zdrowych emerytów, z  której to puli 
winny być leczone chore jednostki 19. 
 Prezentowane w  powyższym ujęciu zmiany modelu zdrowia spro-
wadzają się ostatecznie do autonomicznego ujęcia problematyki, któ-
rej jednak przyświeca bardzo krytyczne myślenie. Współcześni ludzie 
spodziewają się największego bezpieczeństwa po warunkach i  środ-
kach, które im dostarcza postęp medycyny i  zinstytucjonalizowane or-
gany ochrony, podejrzewając jednocześnie te ciała o  skrywanie za-
grożeń w  postaci najróżnorodniejszych i  nieoczekiwanych chorób. 
Skutkiem tego jest rozbudowa instrumentów zabezpieczających, na 

18 Por. Historia medycyny, dz. cyt. 
19 Por. P.W. Hubert, Liability, the Legal Revolution and its Consquences, New York 
1988. 
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przykład w  postaci ubezpieczeń od zagrożeń, które objawią się wraz 
z  postępem medycyny oraz odszkodowań za przyszłe uszkodzenia, na 
przykład w  wyniku transfuzji krwi. Narcystyczne podejście do zdrowia 
współczesnych społeczeństw tak naprawdę czyni ochronę mało sku-
teczną lub niewystarczającą, zaś samo zdrowie daleko bardziej niezro-
zumiałym pojęciem niż to miało miejsce w  przeszłości. 
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Wydział Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Problem zdrowia u  dzieci
z  Alkoholowym Syndromem Płodowym 1 –

diagnoza i  wychowanie

FAS to zespół chorobowy, stwierdzony u  dzieci, których matki spoży-
wały alkohol w  okresie prenatalnym. Wynikiem zatrucia alkoholem jest 
niedorozwój płodu oraz późniejsze anomalia zdrowotne: fizyczne, umy-
słowe i  behawioralne. Zmiany morfologiczne wywołane przez zespół 
FAS występują z  różnym natężeniem, zawsze jednak wpływają na nie-
odwracalne pogorszenie zdrowia dziecka.
 Niniejszy artykuł ma dwa cele. Pierwszym jest opis genezy i  ob-
jawów Alkoholowego Syndromu Płodowego. Zaburzenia rozwojowe 
związane z  FAS nie doczekały się jak dotąd w  Polsce (która ma wysoki 
wskaźnik spożycia alkoholu) ani badań statystycznych, ani szerszych 
opracowań naukowych, które mogłyby przybliżyć wiedzę na temat roz-
poznawania syndromu, postępowania w  procesie edukacji, a  przede 
wszystkim zapobiegania zjawisku, co związane jest ze stale niewystar-
czającą świadomością przyszłych rodziców, szczególnie matek. Trud-
na nierzadko sytuacja dzieci z  FAS wynika z  niskiego poziomu wiedzy 
na ten temat, a  co za tym idzie, nieadekwatnej pomocy w  stosunku do 
potrzeb dziecka obarczonego Alkoholowym Syndromem Płodowym. 
Konsekwencją braku wiedzy są błędne diagnozy, wstępna kwalifikacja 
objawów FAS jako: ADHD, zespół Kornelii de Lange, zespół William-
sa, dziecięce porażenie mózgowe czy autyzm. Nieadekwatna diagnoza 
prowadzi w  konsekwencji do stosowania błędnych metod leczenia.
 Drugim celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę zasto-
sowania integralnego podejścia w  pracy nad poprawą zdrowia  dzieci 

1 Alkoholowy Syndrom Płodowy, z  ang. Fetal Alcohol Syndrome. Odtąd będzie stosowa-
ny skrót: FAS.
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z  zespołem FAS. Dotyczy to zarówno rodzin dzieci (z  których wiele 
wychowuje się w  rodzinach zastępczych), jak też lekarzy, psycholo-
gów, wychowawców, nauczycieli czy pedagogów. Zdrowie bowiem, 
według definicji przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
w  1948  r., to nie tylko brak choroby czy kalectwa, ale stan pełnego, fi-
zycznego, umysłowego i  społecznego dobrostanu 2. Dziś w  dyskusjach 
o  zdrowiu podkreśla się również jego aspekt społeczny i  ekonomiczny, 
to znaczy zdolność osoby do pełnej partycypacji w  życiu społecznym 
oraz do aktywności w  działaniach gospodarczych. Umiejętne, to zna-
czy świadome i  kompleksowe podejście w  wychowaniu do dzieci z  syn-
dromem FAS, może zatem w  znacznej mierze przyczynić się do popra-
wy ich zdrowia.

1. Alkoholowy Syndrom Płodowy – historia i  objawy

Problemy zdrowotne dzieci z  FAS mają swoje przyczyny oraz występu-
jące w  ich następstwie objawy. Aby łatwiej było zrozumieć skąd w  ogó-
le biorą się owe problemy zdrowotne, warto zwrócić uwagę na historię 
odkrywania, jak i  dostrzegania przez naukowców zjawiska FAS.
 Na następstwa spożywania alkoholu przez matkę w  czasie cią-
ży, jako pierwszy zwrócił uwagę Paul Lemoine (1917-2006), pediatra 
z  Francji. W  badaniach dzieci zastanowiły go pewne anomalie zdrowot-
ne, a  konkretnie występowanie u  niektórych z  nich takich cech jak:

niedojrzałość, niska waga urodzeniowa, hipotrofia, specyficzny wygląd 
twarzy (niskie czoło, mały zapadnięty i  zadarty nos, wygładzona górna 
warga, cofnięta żuchwa, zdeformowane uszy), towarzyszące wady wro-
dzone (rozszczep podniebienia, wady serca i  trzewi, małogłowie), zabu-
rzenia psychomotoryczne (nadwrażliwość, drażliwość, pobudliwość, za-
burzenia mowy, uwagi, trudności szkolne) 3.

Również iloraz inteligencji u  badanych dzieci z  tej grupy wynosił w  ska-
li pełnej średnio 70 (norma wskaźnika IQ wynosi 100). Lemoine do-
starczył pierwszej ewidencji korelacji występowania wyżej wymienio-
nych zaburzeń zdrowotnych z  faktem spożywania alkoholu przez matki 
w  okresie prenatalnym.
 Fetal Alcohol Syndrome (FAS) został także wyodrębniony jako spe-
cyficzny zespół objawów w  1973 roku przez dwóch amerykańskich le-

2 Por. http://www.seremet.org/who_zdrowie.html (Wydruk z  dnia 15.06.2008 roku).
3 Cytuję za: M. Załuska, Spożycie alkoholu w  okresie ciąży a  rozwój płodu i  stan dziec-
ka, s. 12. Artykuł pochodzi z  materiałów pokonferencyjnych – obchodów VII Światowego 
Dnia FAS w  Lędzinach w  dniu 10 września 2007 roku.
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karzy: K.L. Jonesa i  D.W. Smitha. Prowadząc badania wyszczególnili 
oni szereg nieprawidłowości stwierdzonych u  niektórych dzieci matek 
alkoholiczek. Pozwoliło to na wyodrębnienie nowego, rozpoznawalne-
go klinicznie zespołu chorobowego, który występował wyłącznie u  dzie-
ci matek spożywających alkohol. Charakteryzował się: zaburzeniami 
wzrostu i  masy noworodka, zmianami w  obrębie twarzoczaszki, zabu-
rzeniami neurologicznymi oraz opóźnieniem rozwoju intelektualnego. 
Badania epidemiologiczne wskazywały również na: wady serca, wątro-
by, nerek i  dróg moczowych, przewodu pokarmowego, oczu – zaburze-
nia widzenia, niedorozwój nerwu wzrokowego, astygmatyzm, wady słu-
chu – nadwrażliwość na dźwięki, upośledzenie słuchu, dysfunkcje trąbki 
Eustachiusza, wady szkieletu, rozszczepy kręgosłupa, zniekształcenia 
palców, przepukliny, obumierania płodu, poronienia i  wcześniactwo 4. 
Dzieci z  FAS miały mniejszy i  słabiej rozwinięty mózg, który w  dodatku 
częściej niż u  innych dzieci narażony był na uszkodzenia (udary móz-
gu, dziecięce porażenie mózgowe). Układ immunologiczny charakte-
ryzował się obniżoną odpornością występowaniem nawracających 
ciężkich infekcji. Twarz posiadała cechy dysmorficzne: krótkie szpary 
powiekowe, szeroko rozstawione oczy, wygładzoną rynienkę nosową 
i  wąską górną wargę.
 U  niektórych dzieci mających kontakt z  alkoholem w  okresie płodo-
wym nie występują wszystkie opisane wyżej objawy kliniczne zespo-
łu FAS. Czasem zmiany morfologiczne są niewielkie, obserwowalne 
są natomiast raczej zaburzenia psychosomatyczne. Objawy te klasyfi-
kowane są wówczas jako efekty płodowego oddziaływania alkoholu – 
czyli FAE (Fetal Alcohol Effects – Alkoholowy Efekt Płodu), a  składają 
się na nie:

niedobory wagi i  wzrostu, dyskretnie wyrażone objawy neurologiczne 
(...), zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia. U  dzieci z  FAE mogą także 
występować: drażliwość, nadruchliwość, zaburzenia koncentracji uwa-
gi, impulsywność, trudności w  kontrolowaniu emocji, zaburzenia mowy 
i  trudności w  uczeniu się (...) 5.

Zarówno pełnoobjawowy syndrom FAS, jak i  efekt alkoholowy FAE, 
są skutkami picia alkoholu przez matkę w  okresie ciąży. Szereg prac 
wskazuje na to, że nawet niewielkie ilości alkoholu wypijane w  cza-
sie ciąży wiążą się z  ujemnymi skutkami oddziaływania na płód, takimi 

4 Zob. W. Felińska, R. Brus, R. Szkilnik, Etanol: Współczesne poglądy na działanie tok-
syczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ośrodkowy układ nerwowy ssa-
ków dorosłych i  w  okresie rozwoju osobniczego, s. 121. Artykuł pochodzi z  materiałów 
pokonferencyjnych.
5 M. Załuska, Spożycie alkoholu w  okresie ciąży a  rozwój płodu i  stan dziecka,, art. cyt., 
s. 13-14.
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jak: samoistne poronienia, krwawienia położnicze, odklejenie łożyska 
i  martwe porody, bądź też z  „odroczonymi” następstwami dla dziecka, 
jak: obniżenie ilorazu inteligencji, zaburzenia pamięci i  uwagi, trudno-
ści w  nauce. Objawy FAS/FAE nie są u  wszystkich identyczne i  wystę-
pują w  różnym natężeniu. Nie ustalono jak dotąd, jaka dawka alkoholu 
wypijanego w  czasie ciąży jest całkowicie bezpieczna dla rozwoju dzie-
cka, tym bardziej, że należałby wziąć pod uwagę szereg czynników 
genetycznych, wewnątrzustrojowych i  środowiskowych. Większość ko-
biet dowiaduje się o  swojej ciąży w  czwartym tygodniu po zapłodnie-
niu. W  tym samym czasie (w  24. dniu ciąży) zaczyna bić serce dziecka, 
a  w  40. – funkcjonuje już mózg i  układ nerwowy. W  tym okresie działa-
nie alkoholu na płód jest szczególnie niebezpieczne. 

2. Geneza zaburzeń rozwojowych
i  zdrowotnych okresu prenatalnego

Problemy ze zdrowiem wynikające z  istnienia syndromu FAS mają swo-
je odzwierciedlenie w  okresie prenatalnym rozwoju dziecka. Jest to bo-
wiem okres, który ma duże znaczenie dla zdrowia dziecka. Wpływ na 
przebieg rozwoju płodu mają przede wszystkim matka i  jej najbliższe 
otoczenie. Matka przez cały okres ciąży wysyła dziecku komunikaty – 
pozytywne i  negatywne, które stają się bodźcami wywołującymi u  dzie-
cka konkretne reakcje. Komunikatami są w  pewien sposób wszystkie 
inne czynniki, które mają wpływ na przebieg ciąży: ogólny stan zdrowia 
przyszłej matki, jej sposób odżywiania, ogólny tryb życia, rodzaj sytua-
cji stresogennych, uwarunkowania genetyczne, przyjmowanie lekarstw 
i  stosowane używki. Standardowo spośród stosowanych szkodliwych 
używek wymieniane się najczęściej narkotyki (marihuana, kokaina, he-
roina). Nie wspomina się natomiast o  alkoholu. Co więcej, funkcjonują 
przekonania, że na przykład lampka wina zalecana jest kobiecie cię-
żarnej przez lekarzy na „poprawę trawienia” czy podniesienie poziomu 
hemoglobiny. 
 Geneza zaburzeń zdrowotnych i  rozwojowych okresu prenatalnego 
wynika z  tego, że wpływ nawet niewielkiej ilości alkoholu na płód i  to 
w  każdej fazie jego rozwoju, jest bardzo szkodliwy. Kiedy rozwijają się 
poszczególne organy płodu, alkohol – działający jak teratogen (czyn-
nik zewnętrzny wywołujący wady wrodzone) – może uszkodzić mózg, 
ośrodkowy układ nerwowy (OUN) czy też zaburzyć ogólny rozwój pło-
du. Zależność ta związana jest z  ilością wypijanego alkoholu i  fazami 
rozwoju płodu. Z  krwi matki alkohol przedostaje się do krwi dziecka 
i  tam pozostaje. Enzymy wątrobowe matki pozwalają oczyścić jej or-
ganizm z  toksyn. Płód nie ma jeszcze wykształconej wątroby ani też 
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enzymów wątrobowych. Zatem alkohol pozostaje na długo w  organi-
zmie rozwijającego się płodu (szczególnie w  mózgu) i  macicy. Barie-
ra łożyskowa chroni przed szkodliwym wpływem wielu czynników tok-
sycznych i  zarazków, jednak nie chroni przed alkoholem. Cząsteczki 
etanolu łatwo pokonują tę barierę. W  efekcie pół godziny po spożyciu 
alkoholu przez matkę we krwi dziecka stężenie alkoholu jest identyczne 
jak we krwi matki. Zmniejsza to zdolność łożyska do przenoszenia tle-
nu, zakłóca równowagę hormonalną, zaburza transport glukozy – „pa-
liwa komórkowego” i  aminokwasów, pozbawiając tym samym komórki 
budulca, co wpływa negatywnie na ich podział, wzrost i  różnicowanie 
się 6. Niedojrzałe narządy rozwijającego się organizmu (wątroba, układ 
krwionośny, nerki czy ośrodkowy układ nerwowy) są szczególnie po-
datne na wpływ alkoholu.
 Przyczyną zaburzeń rozwojowych i  zdrowotnych w  omawianym 
okresie jest także to, że kiedy matka pije alkohol – dziecko pije razem 
z  nią. Szkody spowodowane alkoholem wypijanym przez matkę są 
proporcjonalne do ilości i  częstotliwości picia. Im częściej alkohol jest 
wprowadzany do organizmu dziecka przez łożysko, tym większe istnie-
je zagrożenie, że dojdzie do zaburzeń funkcji płodu. Zamroczenie alko-
holem sprawia, że płód się nie porusza, a  w  jego mózgu nie wykształ-
cają się neurony – nerwowe komórki czuciowe, ruchowe, kojarzeniowe, 
odpowiedzialne za przekazywanie impulsów. Każda ilość alkoholu wy-
pitego przez ciężarną matkę ma wpływ na reakcje płodu. Choć najbar-
dziej niebezpieczne są duże dawki alkoholu wypijanego przez matkę 
jednorazowo, na przykład okazjonalnie, to nawet mała dawka może 
okazać się niebezpieczna dla zdrowia dziecka. Dlatego kobietom w  cią-
ży zaleca się całkowitą abstynencję.

3. Dysfunkcyjne życie z  FAS

Życie z  FAS często określane jest jako dysfunkcyjne. Wynika to z  tego, 
że nierozpoznanie syndromu FAS znacznie pogarsza perspektywę 
zdrowotną osób nim dotkniętych. Dzieci z  FAS często pozornie nie róż-
nią się od innych, gdyż nie można od razu dostrzec uszkodzeń móz-
gu wywołanych alkoholem czy na przykład ustalić przyczyny trudności 
w  uczeniu się. Charakterystyczne i  mylące jest to, że dzieci te mogą 
sprawiać wrażenie, że fizycznie i  intelektualnie stać je na więcej. Rów-
nocześnie, gdy dziecko nie dojrzewa na równi z  jego rówieśnikami, 

6 Por. E.K. Michaelis, M.L. Michaelis, Komórkowe i  molekularne podstawy teratogennych 
właściwości alkoholu, w: Uszkodzenie płodu wywołane alkoholem, (brak redaktora wyda-
nia), Wyd. PARPA, Warszawa 1998, s. 25-28.
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przestaje być akceptowane w  grupie, traci przyjaciół i  zostaje samo. 
Około 80% dzieci z  FAS wychowuje się poza rodzinami biologiczny-
mi  – w  rodzinach zastępczych i  adopcyjnych oraz placówkach rodzin-
nych i  opiekuńczo-wychowawczych. Z  kolei jedna piąta pozostaje w  ro-
dzinach, w  których narażona jest na przemoc i  zaniedbanie w  zakresie 
potrzeb życiowych. Dziecko z  FAS/FAE często przychodzi na świat 
z  szeregiem zaburzeń pierwotnych, które gdy raz wystąpią, pozosta-
ją na całe życie. Brak pracy z  dzieckiem obciążonym syndromem FAS 
lub niewłaściwy sposób postępowania, mogą być przyczyną zaburzeń 
wtórnych między innymi: wzrostu zachowań lękowych, agresywnych, 
wycofania się, unikania, zamknięcia w  sobie, notorycznego kłamania, 
ucieczek z  domu, przerwania nauki szkolnej, skłonności do samouza-
leżnień, chorób psychicznych, depresji, czy samookaleczania. 
 Trudności zdrowotne w  życiu z  problemem FAS są też konsekwen-
cją tego, że alkohol działający w  okresie prenatalnym, uszkadza struk-
tury mózgu dziecka, czego wynikiem są zaburzenia zachowania, defi-
cyty pamięci, trudności w  uczeniu się i  opóźnienia rozwojowe. Okres 
niemowlęctwa charakteryzuje się nadmierną wrażliwością na bodź-
ce, nadaktywnością i  rozdrażnieniem. Niemowlęta z  FAS/FAE mogą 
mieć problemy z  tak podstawowymi czynnościami, jak sen i  ssanie. 
Większość z  nich jest nadwrażliwa na dźwięk i  światło. Mogą być nad-
miernie drażliwe, nerwowe i  płaczliwe. Ponadto małe dzieci mają nad-
mierne skłonności do rozpraszania się, złoszczenia, nadpobudliwo-
ści, stać je jedynie na krótki czas skupienia uwagi. Później pojawiają 
się u  nich problemy z  funkcjonowaniem psychicznym i  zachowaniem, 
z  samodzielnością i  odpowiedzialnością za własne życie oraz trudno-
ści z  uczeniem się. Dzieci te charakteryzuje duża rozbieżność między 
dojrzałością fizyczną a  emocjonalną i  społeczną. Większość zaburzeń 
i  ograniczeń funkcji ma wpływ na przebieg procesu edukacji. Problem 
z  nauką szkolną dotyczy głównie zaburzeń pamięci i  ograniczonej kon-
centracji uwagi. Dzieci mogą mieć dobry rozwój mowy, bogate słow-
nictwo, przez co odbierane są jako bystre i  inteligentne. Same jednak 
mają ograniczony poziom rozumienia wypowiadanych słów i  czytanego 
tekstu. Mogą dobrze znać słowo, lecz nie potrafią go zastosować w  róż-
nych sytuacjach. Ten niuans sprzyja nieadekwatnemu rozumieniu ich 
możliwości, przez co mogą być obciążane zbyt trudnymi zadaniami. 
 Inny problem zdrowotny wywołany przez syndrom FAS/FAE prze-
jawia się tym, że dotknięte nim dzieci często łamią normy społecz-
ne, a  swoim zachowaniem sprawiają otoczeniu wiele kłopotów, gdyż 
są niedojrzałe emocjonalnie, zmienne w  nastrojach i  impulsywne. Nie 
przewidują konsekwencji własnych działań, ponieważ nie odczytują 
znaków, gestów dawanych przez otoczenie i  nie potrafią reflektować 
nad swoim zachowaniem. W  rezultacie potęguje to trudności w  rela-
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cjach z  rówieśnikami i  z  otoczeniem. Łatwo ulegają też wpływom ze 
względu na dużą ufność i  tendencję do podporządkowania się innym. 
Bywają zarówno agresywne, jak też same stają się ofiarami agresji. 
Brakuje im dystansu do innych (tak zwana lepkość uczuciowa), potra-
fią być natrętne i  nie odczytują właściwie uczuć i  emocji innych ludzi 7. 
Mają trudności w  rozumieniu przyczyn oraz skutków działań i  wyda-
rzeń, nie umieją wyciągać wniosków i  planować. Mają kłopoty z  pamię-
cią, pojmowaniem czasu, rozumieniem znaczenia pieniędzy. Nie czują 
własnego ciała: zimna, gorąca, bólu i  łaknienia. Chodzą ubrane nieod-
powiednio do pory roku. Jeśli dziecko z  syndromem FAS dodatkowo 
pozostaje w  sytuacji przewlekłego stresu, powoduje to

opóźnione kształtowanie się wielu odruchów lub też trwała obecność 
wielu z  nich powoduje występowanie utrudnień w  zakresie koordynacji 
ruchowej, orientacji przestrzennej, sprawności grafomotorycznej i  wie-
lu innych 8.

4. Trafna diagnoza i  adekwatna terapia

Ważnym elementem w  refleksji nad problemem zdrowia dzieci z  syn-
dromem FAS jest postawienie odpowiedniej diagnozy i  adekwatna do 
rodzaju zaburzenia terapia. O  dzieciach z  FAS mówi się bowiem, że ni-
gdy nie dorastają. W  sensie ścisłym FASu nie można wyleczyć, gdyż 
uszkodzenia mózgu i  innych narządów w  okresie prenatalnym są trwa-
łe. Można jednak pomóc takim osobom usprawnić ich funkcjonowanie 
poprzez odpowiedni system wychowawczy, który będzie dostosowany 
do specyfiki zaburzeń. W  ten sposób można osiągnąć maksymalny po-
tencjał danej osoby. Przede wszystkim należy rozpoznać zaburzenia, 
by pomóc dzieciom funkcjonować w  życiu codziennym. Trzeba pamię-
tać o  tym, że dzieci – pijane w  łonie matki – „przegapiły” wiele elemen-
tów składających się na rozwój. 
 Podstawą do zastosowania terapii u  dzieci z  FAS jest konieczność 
zrozumienia, że osoby z  nieleczonym syndromem FAS pozostają zwy-
kle „wiecznymi dziećmi”. Są niezdolni do przyjęcia odpowiedzialności, 
impulsywni i  nieprzewidywalni. Nie są w  stanie zatroszczyć się o  siebie 
finansowo, gdyż nie pojmują wartości pieniądza i  mają braki w  myśleniu 
przyczynowo-skutkowym, osądzie i  pamięci. Zachowują się egoistycz-
nie i  nie biorą pod uwagę uczuć i  uwarunkowań innych osób. Mogą 
być nieodpowiedzialni w  zakresie bezpieczeństwa –  wobec  ognia, 

7 Por. M. Klecka, Ciąża i  alkohol. W  trosce o  Twoje dziecko, Wyd. PARPA, Warszawa 
2007, s. 15-23.
8 Cytuję za: K. Liszcz, Dziecko z  FAS w  systemie edukacji, „Eleuteria” 70(2007)2, s. 22.
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 prowadzenia samochodu, możliwości zarażenia się HIV czy groźby 
innych infekcji. Uzależniają się od związków, w  których panuje prze-
moc. Są podatni na różne inne uzależnienia – w  tym od alkoholu (30%). 
W  tym wszystkim często sprawiają wrażenie bardziej inteligentnych 
i  zdolnych niż są w  rzeczywistości 9.
 Możliwość pomocy dzieciom z  syndromem FAS daje program 
FAStrygFAStryga, który jest programem naprawczym tak dla nich, jak i  dla 
ich opiekunów. Metoda programu polega na żmudnej i  systematycz-
nej terapii, na „FAStrygowaniu” mózgu, tego najbardziej narażonego 
na szkodliwe działanie alkoholu organu, czyli na stymulacji receptorów 
pomiędzy komórkami mózgowymi, gdzie będą się tworzyły nowe po-
łączenia. Jakość życia i  zdrowie pacjenta będą zależały od uzyskanej 
stosunkowo wcześnie pomocy i  wsparcia.
 Nie wiemy dokładnie, ile dzieci w  Polsce jest dotkniętych syndro-
mem FAS. Na świecie jest to trzecia co do wielkości (po zespole Downa 
i  rozszczepieniu kręgosłupa) przyczyna wad wrodzonych. Wiemy jed-
nak, że co trzecia kobieta w  wieku prokreacyjnym (18-40 lat) piła alko-
hol w  czasie ciąży. Przyjmuje się, że rocznie rodzi się w  Polsce od kilku 
do kilkunastu tysięcy dzieci z  FAS i  FAE. Ta dramatyczna sytuacja jest 
wynikiem braku świadomości zarówno wśród kobiet spodziewających 
się dziecka, jak i  lekarzy. Nie wszyscy specjaliści wiedzą o  konsekwen-
cjach picia alkoholu przez matki w  czasie ciąży. Niemal dwie trzecie ko-
biet w  ciąży nigdy nie było ostrzeganych o  szkodliwości picia alkoholu. 
Tylko co piąta usłyszała takie ostrzeżenie 10. W  Stanach Zjednoczonych 
rodzi się rocznie pięć tysięcy dzieci z  FAS, a  dziesięć razy więcej przy-
chodzi na świat z  efektem alkoholowym FAE.

5. Pomoc dziecku z  FAS

Głównym problemem, podejmowanym w  artykule, jest nie tyle sama 
charakterystyka zjawiska FAS, co przede wszystkim próba pokazania 
procesu „zdrowienia” dzieci z  FAS. Ważne stają się tu podejmowane 
wszelkie działania, które ten proces mogą usprawnić i  doprowadzić do 
końca. Przyczyną takiego pojmowania powyższego problemu jest to, 
że dzieci cierpiące na Alkoholowy Syndrom Płodowy nie stanowią jed-
norodnej grupy. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidual-
nie. Najistotniejsze staje się wspomaganie rozwoju w  jak najwcześniej-

9 Por. M. Klecka, K. Liszcz, Nie próbuj mocniej – spróbuj inaczej. Neurologiczny program 
naprawczy dla dzieci i  młodzieży z  syndromem alkoholowym FAS, Wydanie 07/2007, 
s.  18-25.
10 Dane pochodzą z  badań przeprowadzonych przez PBS na zlecenie PARPA w  Sopocie 
w  czerwcu i  lipcu 2005 roku na reprezentatywnej grupie 1038 Polaków.
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szej fazie życia oraz skierowanie sił na obszary deficytów. Do opisu 
kompleksowej pomocy dzieciom z  syndromem FAS można odnieść 
słowo „holizm”, czyli całościowe podejście psychologiczno-pedagogicz-
ne z  użyciem wiedzy medycznej, pedagogicznej (informacja, szkolenia, 
warsztaty, profilaktyka) i  społecznej. Problemy dzieci z  FAS nadal po-
zostają niezauważone, pomimo że wiedza na ten temat coraz bardziej 
się upowszechnia. Alkoholowy Syndrom Płodowy jest rzadko diagno-
zowany (na przykład w  Polsce w  ogóle brakuje ośrodków diagnostycz-
nych), a  jego objawy przypisywane są innym zaburzeniom. W  rezulta-
cie dziecko otrzymuje pomoc, która nie jest adekwatna do jego potrzeb 
i  nie przynosi efektów, pomimo włożonej pracy. Dziecko źle zdiagnozo-
wane, z  udzieloną mu nieadekwatną do jego choroby terapią, pogarsza 
jedynie swoją sytuację zdrowotną. Przestaje wierzyć w  swoje możliwo-
ści, gdy podejmowane wysiłki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 
W  następstwie odsuwa się od grupy rówieśniczej i  coraz bardziej za-
czyna funkcjonować na marginesie społeczności. Zaległości w  nauce 
kumulują się, zaczynają się ucieczki i  zachowania destrukcyjne. 
 Działania sprzyjające zdrowiu dzieci z  FAS powinny wykluczać nie-
zrozumienie problemów i  potrzeb dziecka zaburzonego oraz traktowa-
nie jego zachowań jako świadomych i  zamierzonych. W  rezultacie może 
to bowiem doprowadzić do karania go za to, że jest chore. To z  ko-
lei pogłębia tylko zaburzenia zachowania, czego wynikiem są powyżej 
wspomniane ucieczki i  zachowania destrukcyjne, prowadzące też do 
konfliktu z  prawem. Kluczem do sukcesu jest zastąpienie kary nagrodą, 
w  postaci wspierania. Żeby dziecko otrzymało właściwe wsparcie, musi 
być poprawnie zdiagnozowane. Diagnoza ta powinna być całościowa, 
by wziąć pod uwagę wszystkie, a  nie tylko niektóre obszary funkcjono-
wania. W  przypadku dzieci z  FAS, ich poziom intelektual ny jest często 
dość wysoki, ale nie przekłada się to na wyniki w  nauce w  szkole. Wo-
bec czego można błędnie założyć, że dziecko ma możliwości, ale jest 
leniwe. Dlatego spojrzenie całościowe pozwoli zobaczyć też inne waż-
ne elementy, składające się na całość diagnozy 11. 
 Pomoc dzieciom z  FAS powinna zostać oparta na podejściu holi-
stycznym. Podejście to zakłada bowiem podjęcie skutecznej pomocy 
dziecku we wszystkich sferach poprzez skierowane uwagi na wiele ob-
szarów deficytów. Jest to szczególnie trudne, wymaga dużego doświad-
czenia i  nierzadko determinacji. Jest to podejście racjonalne, które nie 
obiecuje „naprawy” wszystkich sfer jednocześnie. Istotne staje się spoj-
rzenie na deficyty dziecka w  kontekście całości i  ocena rezultatów, ja-
kie może przynieść zastosowanie możliwości, którymi  dysponujemy. 

11 Por. D. Hryniewicz, Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z  FAS, 
Wyd. PARPA, Warszawa 2007, s. 14-17.
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 Podstawą skutecznej poprawy obszarów deficytu jest zauważenie 
kompetencji dziecka oraz wzajemnych relacji między wymaganiami, ja-
kie są mu stawiane i  udzielanym jednocześnie wsparciem. Znajomość 
kompetencji dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania po-
zwala na dostosowanie poziomu wymagań, którym zdoła ono podołać. 
Stymulując jego rozwój, pomagamy mu w  rozwiązywaniu zadań i  poko-
nywaniu trudności. Dziecko powinno czuć wsparcie opiekunów.
 Pomoc dzieciom z  FAS będzie polegała też na zaspokojeniu ich 
szczególnych potrzeb edukacyjnych. Niewielu profesjonalistów, wycho-
wawców, nauczycieli i  rodziców posiada wiedzę o  problemach związa-
nych z  syndromem FAS. Dziecku z  FAS w  systemie edukacji potrzebne 
jest indywidualne podejście, uwzględniające jego potrzeby i  możliwości 
edukacyjne. Może to oznaczać objęcie go nauczaniem indywidualnym, 
integracyjnym czy też specjalistycznym. Szkoła powinna informować 
o  możliwościach udzielenia pomocy takiemu dziecku, we współpracy 
z  rodzicem, specjalistami i  specjalistycznymi poradniami. Nauczyciel czy 
też rodzic nie powinien zmagać się z  problemem sam. Istotna jest wza-
jemna pomoc i  współpraca. Dlatego też w  holistycznym ujęciu pomocy 
udzielanej dzieciom z  syndromem FAS nie może zabraknąć podejścia 
zintegrowanego i  wielodyscyplinarnego. Skoro poruszane zagadnienie 
dotyczy pomocy, to powinna być ona rozumiana w  szerokim kontekście, 
począwszy od rodziców, specjalistów, lekarzy, nauczycieli, wychowaw-
ców, rodzinnych i  instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, przez spe-
cjalistyczne poradnie, środowisko lokalne, media i  całe społeczeństwo. 
 W  ramach pomocy, udzielanej dzieciom z  FAS, pożądane są jesz-
cze dodatkowe działania. Przede wszystkim należałoby dotrzeć z  infor-
macją na temat szkodliwości picia alkoholu w  czasie ciąży i  koniecz-
ności zachowania abstynencji w  tym okresie. Wiąże się to z  edukacją 
przyszłych rodziców. Wiedza ta powinna być w  szczególności skiero-
wana do:
−  środowiska lekarskiego – lekarzy ginekologów i  położników, lekarzy 

rodzinnych,
− pielęgniarek położnych,
− studentów medycyny i  kierunków pokrewnych,
− kadrze pedagogicznej uczelni i  szkół medycznych,
− nauczycieli, wychowawców i  pedagogów,
−  duchownych i  osób świeckich prowadzących nauki przedmałżeńskie,
− osób pracujących bezpośrednio z  rodzinami,
− władz lokalnych,
− pracowników poradni odwykowych,
− lokalnych mediów.
 Postulaty takie zostały wysunięte w  kampanii promującej zdrowy styl 
życia kobiety ciężarnej, która rozpoczęła się konferencją w  Lędzinach 
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10 września 2007 roku, z  okazji obchodów VII Światowego Dnia FAS, 
z  hasłem przewodnim: „Ciąża bez alkoholu. Nie piję za jego zdrowie”.
 Istotna w  działaniach zdrowotnych ukierunkowanych na dzieci z  FAS 
staje się również diagnoza oraz to, czy osoby dotknięte chorobą trafią 
do specjalisty. W  Polsce istnieją nieliczne miejsca, gdzie diagnozuje 
się dzieci z  FAS i  problemami pochodnymi. Skala problemu jest duża, 
ale pozostaje on niezauważony. By został dostrzeżony, potrzebny jest 
duży wysiłek badawczy, informacyjny i  wychowawczy. Pozwoliłoby to 
na stawianie trafnych diagnoz i  adekwatnej terapii. Wiązałoby się rów-
nież z  powstaniem większej grupy specjalistów – terapeutów, którzy 
ukierunkowaliby proces osiągania zadowalającego poziomu zdrowot-
nego dziecka.

Zakończenie

Celem artykułu była charakterystyka problemu FAS, który stanowi jed-
no z  poważniejszych zagrożeń zdrowotnych dla najmłodszej części 
społeczeństwa – dzieci. Wszystkie zaburzenia zdrowotne, które zosta-
ły w  tekście omówione, stanowią wyzwanie i  zadanie także dla pracy 
pedagoga. Należy zatem podkreślić, że wiedzę o  kompleksowym syn-
dromie FAS trzeba upowszechniać i  jednocześnie szkolić osoby, któ-
re opiekują się kobietami ciężarnymi na co dzień. W  sferze postulatów 
pozostaje prowadzenie kampanii informacyjnych i  tworzenie ośrodków, 
które zajmą się profilaktyką i  opracowaniem programów terapeutycz-
nych, docierając do rodzin i  placówek wychowawczych. Wszystkie te 
zamierzenia powinny być realizowane we wzajemnej współpracy śro-
dowisk specjalistów. Podstawowym przesłaniem jest zmiana mental-
ności odnośnie spożycia alkoholu, to jest upowszechnienie abstynen-
cji wśród kobiet w  okresie rozrodczym: dziewięć miesięcy bez alkoholu 
w  trosce o  zdrowie matki, a  przede wszystkim nienarodzonego jeszcze 
dziecka. Problem zdrowia dzieci z  FAS stanowi zatem wyzwanie dla 
szeroko pojętej pracy edukacyjnej polegającej na zmniejszaniu skut-
ków omawianego w  artykule zjawiska.
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Część II.
Zdrowie

w  aspekcie psychicznym
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Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

W  poszukiwaniu fundamentów
zdrowej rodziny

Zdrowie człowieka w  wymiarze fizycznym, psychicznym i  moralnym 
polega przede wszystkim na zdolności do wszechstronnego rozwo-
ju w  wymiarze indywidualnym i  społecznym, przeżywania i  odkrywa-
nia coraz to wyższych wartości, które osoba może osiągnąć poprzez 
trud rozwoju i  trud istnienia. Rozwój ten stanowi ciąg zmian psychofi-
zycznych i  moralnych w  okresie całego życia: od struktur prostych, pry-
mitywnych, biologicznych, jednopoziomowych do struktur złożonych, 
wielopoziomowych, psychicznych, moralnych opartych na hierarchii 
wartości i  uczuciach wyższych 1. 
 Pierwszym i  podstawowym środowiskiem rozwoju człowieka jest ro-
dzina, lecz aby ten rozwój mógł przebiegać prawidłowo musi dokony-
wać się w  zdrowym środowisku rodzinnym. Czym zatem jest zdrowa 
rodzina? Odpowiadając na powyższe pytanie należy wskazać na kilka 
aspektów. Przede wszystkim w  prawidłowo funkcjonującym środowisku 
rodzice są przewodnikami i  nauczycielami, którzy sprawują właściwą 
opiekę nad dziećmi. Dzieci zawsze są kochane, nawet wówczas, jeżeli 
ich zachowanie jest nie do przyjęcia. Wymagania stawiane podopiecz-
nym są dostosowane do ich wieku i  możliwości rozwojowych. W  takiej 
rodzinie obowiązują rozsądne ograniczenia i  zależności. Z  rodziną jest 
to możliwe, ponieważ występują w  niej jasne i  zrozumiałe komunikaty, 
a  granice prywatności są szanowane. Również każde uczucie jest waż-
ne i  akceptowane. Rodzice stale i  automatycznie dają dzieciom  odczuć, 

1 Por. Cz.M. Cekiera, Rozwój ku wartościom wyższym profilaktyką przestępczości, w: 
Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i  profilaktyka, pr. zb. pod red. B. Urbana, 
Wyd. UJ, Kraków 2001, s. 233.
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że są cenione 2. Powyższe cechy wskazują, że za jakość życia rodzin-
nego odpowiadają przede wszystkim rodzice, którzy jako małżonkowie 
inicjują powstanie i  formowanie się rodziny. Celem niniejszego artykułu 
jest wskazanie na najważniejsze czynniki, które powodują, że rodzina 
jest tym wyjątkowym środowiskiem sprzyjającym rozwojowi i  szczęściu 
człowieka.

1. Małżeństwo fundamentem zdrowej rodziny

Jakość rodziny wymaga wielu starań i  wysiłku. Podstawowym jej fun-
damentem jest małżeństwo, bowiem tworzenie rodziny zaczyna się od 
decyzji mężczyzny i  kobiety o  byciu ze  sobą i  dla siebie przez całe ży-
cie. Decyzja ta dotyczy powierzenia się sobie nawzajem, niezależnie 
od okoliczności, na całe życie 3. W  małżeństwie kształtują się też fun-
damenty przyszłej rodziny w  oparciu o  ustalenie wzajemnych pozycji 
społecznych małżonków, ich udział w  podejmowaniu decyzji i  wyko-
nywaniu zadań oraz układ wzajemnych stosunków. Powstaje wspólny 
świat wartości, podstawa systemu wartości rodziny. Tworzy się kultura 
wspólnego życia, zaczątek kultury rodziny 4. 
 Prawidłowe funkcjonowanie związku małżeńskiego sprzyja wewnętrz-
nej spójności rodziny oraz prowadzi do sukcesu małżeńskiego. Na stopień 
tej spójności wpływa szereg czynników natury zewnętrznej i  wewnętrz-
nej. Wśród czynników wewnętrznych wskazuje się: miłość wzajemną 
małżonków i  członków rodziny, poczucie odpowiedzialności za współ-
małżonka i  dzieci, wspólne dążenie do kariery, urządzenia się, dążenie 
do spełnienia własnych marzeń i  wyobrażeń z  okresu narzeczeństwa, 
troska o  wspólne mieszkanie, dom i  sprawiedliwy podział ról domowo-ro-
dzinnych, możliwość harmonijnego rozwoju osobowości współmałżon-
ków i  wykorzystanie małżeństwa jako środka do realizacji dążeń osobi-
stych każdego z  małżonków. Z  kolei czynniki o  charakterze zewnętrznym 
to: sankcje religijne czy społeczne przeciwdziałające rozpadowi małżeń-
stwa, nacisk opinii społecznej, nacisk warunków ekonomicznych uzależ-
niających małżonków wzajemnie od siebie, od wspólnego gospodarstwa 
i  od majątku, stanowiącego podstawę bytu materialnego 5. Dlatego sto-

2 Por. A.M. Seweryńska, Uczeń z  rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców 
i  nauczycieli, Wyd. WSiP, Warszawa 2004, s. 23.
3 Por. H. Rylke, Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?, Wyd. WSiP, Warszawa 1999, 
s.  99.
4 Por. J. Laskowski, Małżeństwo i  rodzina, Wyd. PAX, Warszawa 1982, s. 86.
5 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. UJ, Kraków 2002, 
s.  22-23, por. także: M. Braun-Gałkowska, Jak być szczęśliwym w  rodzinie?, w: Konkurs 
szkolny o  rodzinie „Mieć taki dom...”, Kraków 2001, s. 21.
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sunki emocjonalne miedzy małżonkami nie są bez znaczenia dla jakości 
roli pełnionej przez rodziców, mają duży wpływ na ich postawę wobec 
dziecka. Zakłócenia tych stosunków mogą powodować nadmierny dy-
stans emocjonalny lub zbytnią koncentrację na dziecku jednego z  mał-
żonków. Dziecko w  rodzinie rozbitej lub pełnej napięć i  konfliktów może 
stać się elementem rozgrywki między rodzicami. Ponadto nie może się 
nauczyć miłości, której nie widzi w  swoim najbliższym otoczeniu. Rodzi-
ce, którzy się nieustannie kłócą, o  wszystko mają do siebie pretensje, 
budzą w  dziecku lęk przed ludźmi i  uczą wrogich zachowań 6.

2. Atmosfera domu rodzinnego

Podstawową wartością domu rodzinnego jest niepowtarzalna atmosfe-
ra zwana również klimatem rodzinnym. Środowisko rodzinne tworzy ze-
spół warunków zarówno materialnych, jak i  niematerialnych. Ponadto 
osoby żyjące w  obrębie tej przestrzeni złączone są ze sobą niepowta-
rzalnymi więzami krwi i  pokrewieństwa. Powstały układ ma charakter 
dynamiczny, gdyż wszystkie elementy tego środowiska są ze sobą po-
wiązane poprzez różnego typu stosunki i  relacje, a  wypadkowa tych 
elementów nazywana jest atmosferą domową. Szczególną cechą kli-
matu rodzinnego jest jego nasycenie emocjonalne, dominujący nastrój 
uczuciowy, który jest określany w  wymiarze dodatnim lub ujemnym, 
biorąc pod uwagę wpływ na proces rozwoju człowieka 7.
 Wyróżniono następujące typy rodzin ze względu na atmosferę domu 
rodzinnego i  jej „efekty” wychowawcze 8:
−  r o d z i n a  o   a t m o s f e r z e  b e z ł a d n e j  – stwarza niesprzyja-

jące warunki wychowawcze, ponieważ w  takiej rodzinie relacje mię-
dzy rodzicami a  dzieckiem kształtowane są przez przypadek, chaos, 
zamęt, niezdecydowanie i  niekonsekwencje. Do zasad nie przywią-
zuje się tutaj większej uwagi. Nie istnieją też normy, które regulo-
wałyby życie rodziny. Zdarzają się również sytuacje, kiedy dziecko 
spotykają represje za przekroczenia, które uzależnione są od na-
stroju emocjonalnego rodziców. Taka sytuacja powoduje u  dziecka 
brak poczucia bezpieczeństwa, które jest podstawą prawidłowego 
wzrostu i  rozwoju;

6 Por. H. Misiewicz, Rola rodziny w  kształtowaniu postaw, Wyd. IWZZ, Warszawa 1986, 
s.  65.
7 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Wyd. IP KUL, Lublin 2002, 
s.  52-54. 
8 Por. tamże, s. 55-56.
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−  r o d z i n a  o   a t m o s f e r z e  a u t o k r a t y c z n e j  – również jest 
środowiskiem krzywdzącym dziecko. Tutaj w  relacjach między ro-
dzicami a  dziećmi dominuje strach i  podporządkowanie, gdyż rodzi-
ce nie liczą się z  potrzebami i  możliwościami podopiecznych, lecz 
odgórnie ustalają normy, zakazy i  nakazy. Żadne odstępstwa nie są 
tolerowane. Rodzice kontrolują dziecko i  wymagają bezwzględnego 
posłuszeństwa, w  innym przypadku spotykają je konsekwencje;

−  r o d z i n a  o   a t m o s f e r z e  d e m o k r a t y c z n e j  – stwarza naj-
bardziej pożądane warunki dla prawidłowego rozwoju i  wychowa-
nia. Relacje są w  niej oparte na wzajemnej miłości, życzliwości i  za-
ufaniu. Rodzice liczą się z  potrzebami i  możliwościami dziecka, ale 
nie spełniają wszelkich jego zachcianek i  kaprysów. Stwarzają mu 
natomiast warunki do aktywności i  podejmowania inicjatywy. W  ta-
kiej rodzinie dominują nagrody nad karami. Rodzice stosują perswa-
zję i  argumentację. Życie rodzinne jest regulowane przez określone 
normy, przy czym nie są one w  sposób drobiazgowy formułowa-
ne. Niewłaściwe zachowanie pociąga za sobą odpowiednie konse-
kwencje, które są zindywidualizowane, stopniowane i  przemyślane. 

 Właściwa atmosfera domu rodzinnego skupia wokół siebie i  jedno-
czy, daje poczucie wspólnoty, gdzie każdy kocha każdego, bez sta-
wiania warunków i  bez liczenia na wdzięczność. Wówczas domownicy 
chcą spędzać czas razem, brać odpowiedzialność za siebie i  innych, 
przebaczać i  chętnie wypełniać obowiązki.

3. Kultura materialna i  duchowa środowiska rodzinnego

Poszukując fundamentów zdrowej rodziny, nie można pominąć aspek-
tu kultury. Bowiem kultura jest „jednym z  istotnych obszarów i  narzędzi 
wychowania rodzinnego” 9. Kultura materialna rodziny to część kultury 
tworzącej środki materialne potrzebne do funkcjonowania środowiska 
rodzinnego. Ważne jest przy tym nie tylko posiadanie rzeczy material-
nych, ale również umiejętność obchodzenia się z  nimi (gospodarność, 
zapobiegliwość). Podstawowym wyznacznikiem kultury w  tej perspek-
tywie jest posiadanie domu jako przestrzeni, w  której zamyka się eg-
zystencja wspólnoty rodzinnej. Pełni on następujące funkcje: ochrony 
(zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa i  opieki), odprężenia (wypo-
czynek i  regeneracja sił), emocjonalną, komunikowania (wymiana my-
śli, przeżyć, potrzeb, wzajemny wpływ na siebie), rozdzielania (posia-
danie „własnego kąta”, gdyż zdrowie psychiczne wymaga zachowania 
własnej autonomii), symbolizacyjną. Jeżeli dom w  tym odniesieniu funk-

9 Tamże, s. 65.
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cjonuje prawidłowo, wówczas staje się prawzorem najlepszych uczuć, 
ważnym dla całości wychowania i  całego życia człowieka, wyznacza-
jąc poziom jego zdrowia psychicznego. W  przeciwnym wypadku: złe 
warunki bytowe (deprywacja materialna: niski standard, ubóstwo, bez-
robocie i  tym podobne oraz patologizacja kultury materialnej: nieład, 
niegospodarność, nieporządek itp.) lub zbyt wysoki standard wpływają 
negatywnie na pełnienie zadań wychowawczych 10.
 W  odniesieniu do kultury duchowej rodziny wskazuje się na fakt, iż 
jest ona miejscem przechowywania i  przekazywania wszelkich wartości 
kulturowych. Z  drugiej strony, każda rodzina posiada także swoje włas-
ne dziedzictwo kulturowe i  tutaj ma miejsce proces inkulturacji (włącze-
nie i  zakorzenienie w  kulturę narodową i  religijną, przygotowanie do 
twórczej kontynuacji) dziecka. Przy czym słowo, symbol, rytuał i  war-
tości to zasadnicze elementy kultury duchowej rodziny, które w  istotny 
sposób wpływają na jakość rozwoju i  wychowania młodego człowieka, 
bowiem prawdziwa kultura kształtuje prawidłową hierarchię potrzeb, 
dążeń osobistych oraz precyzowanie celów i  ideałów życiowych 11.
 Ważnym czynnikiem kultury duchowej rodziny jest domowa oby-
czajowość: codzienna i  świąteczna. Obyczajowość nadaje życiu okre-
ślony rytm i  koloryt, reguluje postępowanie domowników, przypomina 
o  wartościach wytworzonych przez rodzinę lub zaczerpniętych z  kultu-
ry narodowej czy religijnej. Istotną kwestią jest fakt, iż obyczajowość 
świąteczna odrywa człowieka od monotonnej codzienności, przenosi 
w  inny, lepszy, piękniejszy wymiar, poczynając od stroju, który zobo-
wiązuje do odpowiedniego zachowania, poprzez inne nakrycie stołu, 
do starań o  serdeczne wzajemne odnoszenie się do siebie. Dzięki temu 
rodzina doświadcza poczucia wspólnoty, ma możliwość zapomnienia 
o  tym, co dzieli, sięgnięcia po to, co łączy 12. Z  kolei obyczajowość co-
dzienna to spotykanie się z  potrzeby serca, by być razem, wysłuchać 
drugiego, otworzyć się przed nim ze swoimi problemami, wspólnie coś 
wykonać. Przykładem może być spotkanie całej rodziny na wspólnym 
posiłku przy stole.

10 Por. tamże, s. 65-67.
11 Por. tamże, s. 67-78.
12 Por. T. Kukołowicz, Życie codzienne rodziny, w: Konkurs szkolny o  rodzinie „Mieć taki 
dom...”, dz. cyt., s. 31.
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4. Kultura pedagogiczna rodziców

Kultura pedagogiczna rozumiana jest jako

rodzaj zachowania przejawiający się w  uświadomieniu przyjętych ce-
lów wychowania, w  zdobywaniu wiedzy o  wychowaniu, wrażliwości na 
sprawy dotyczące dzieci i  młodzieży, w  poczuciu odpowiedzialności za 
młode pokolenie i  znajdujący swój wyraz w  prawidłowym oddziaływaniu 
wychowawczym na dzieci, młodzież i  dorosłych 13.

Biorąc pod uwagę prawidłowość procesu wychowania, w  przypadku 
analizy kultury pedagogicznej należy uwzględniać takie elementy jak: 
świadomość roli wychowawczej; wzory i  wzorce (cele) wychowawcze; 
znajomość praw i  właściwości rozwoju dzieci i  respektowanie ich w  dzia-
łaniu; rodzaj i  skuteczność środków wychowawczych; działalność wy-
chowawczą dorosłych; kontrolę efektów działalności wychowawczej 14. 
W  tej perspektywie również umiejscowiona jest osobista kultura peda-
gogiczna rodziców, która rozumiana jest jako

zdolność do reagowania w  sytuacjach wychowawczych, zgodnego z  po-
trzebami dziecka, określona przez wiedzę, system wartości, norm i  spo-
sobów zachowania, połączona ze świadomością celów wychowania 
i  umiejętnością działania wychowawczego w  zakresie metod i  środków 
wychowawczych 15.

 Na kulturę pedagogiczną rodziców składają się następujące 
elementy 16:
−  św i a d o m o ś ć  w y c h o w a w c z a  r o d z i c ó w  połączona z  od-

powiedzialnością. Rodzice dają dziecku życie i  są odpowiedzialni 
za jego rozwój i  wychowanie. Działalność wychowawcza rodziców 
musi uwzględniać potrzeby i  możliwości dziecka, które jest indywi-
dualnością i  ma określone prawa;

−  u m i e j ę t n o ś ć  n a w i ą z y w a n i a  r e l a c j i   w y c h o w a w c z e j. 
Podstawową relacją jest rozumna miłość. Przy czym stosunek wy-
chowawczy obejmuje również: przychylność (pozytywne zabarwie-
nie emocjonalne); walkę (rodzaj kolizji wynikający z  faktu spotkania 
co najmniej dwu indywidualności, opartej na autorytecie rodziców); 
tolerancję (wyrozumiałość wobec dziecka, chęć wniknięcia w  inten-

13 S. Kawula, Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i  wychowa-
nia młodego pokolenia, w: Pedagogika rodziny. Obszar i  panorama problematyki, pr. zb. 
pod red. S. Kawuli, J. Brągiel, A.W. Janke, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 303.
14 Por. tamże, s. 303-310.
15 J. Maciaszkowa, Kultura pedagogiczna rodziców, w: Pedagogika opiekuńcza, Wyd. 
WSiP, Warszawa 1977, s. 164.
16 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 80-86.
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cje dziecka, nie zrażanie się jego błędami); przewodnictwo (pomoc 
w  rozwoju potencjalności i  możliwości, umożliwienie aktywności);

−  w i e d z a  p e d a g o g i c z n a, wiążąca się z  faktem, iż proces wy-
chowania jest również działalnością celową. Dlatego musi opierać 
się o  pewien zasób określonej wiedzy dotyczącej dziecka, rodziców 
i  wychowania. W  oparciu o  wiedzę kształtowane są umiejętności 
wychowawcze; 

−  u m i e j ę t n o ś ć  s t o s o w a n i a  m e t o d  i   ś r o d k ó w  w y c h o-
w a w  c z y c h, uważana za jeden z  ważniejszych elementów wy-
chowania, ponieważ błędne metody wychowawcze są najczęstszą 
przyczyną zachowań aspołecznych i  dewiacyjnych dzieci i  młodzie-
ży. Dlatego właściwa metoda musi uwzględniać możliwości dziecka, 
działa na niego pozytywnie i  zapobiegawczo, opiera się na rozmo-
wie i  wyjaśnianiu motywów, dlaczego tak należy postępować, a  nie 
inaczej. Poparta jest też własnym przykładem rodziców. Natomiast 
do najpopularniejszych środków wychowawczych należy zaliczyć 
karę i  nagrodę. Stosowanie tych środków jest złożone i  trudne. Po-
trzebna jest znajomość określonych zasad i  reguł, by stały się wy-
chowawczymi sposobami oddziaływania stymulującego, korekcyj-
nego i  profilaktycznego.

 Poziom kultury pedagogicznej rodziców pociąga za sobą określone 
skutki bliższe (osobowościowe) i  dalsze (społeczno-pedagogiczne). Niski 
poziom kultury pociąga za sobą następujące skutki bliższe: niski poziom 
osiągnięć szkolnych u  dziecka; obojętne lub negatywne postawy wobec 
szkoły; negatywne postawy wobec rodziny, obojętne lub pozytywne wo-
bec ojca; niskie aspiracje kształceniowe i  wybór zawodu o  niskim presti-
żu społecznym oraz skutki dalsze: trudniejszy start życiowy i  edukacyjny 
dziecka; gorsze motywacje do kształcenia; niepełny, dysharmonijny roz-
wój osobowości; mniejsze szanse powodzenia życiowego (kulturalnego, 
socjalnego); podatność na powstanie dewiacyjnych form zachowań; gor-
szą sytuację społeczną w  perspektywie reform oświatowych.
 Osiągany i  posiadany przez rodziców wysoki poziom kultury peda-
gogicznej powoduje w  zakresie skutków bliższych: wysoki poziom osią-
gnięć szkolnych; pozytywne postawy wobec obojga rodziców; wysokie 
aspiracje kształceniowe i  wybór zawodu o  wysokim prestiżu społecz-
nym oraz skutki dalsze: łatwiejszy start życiowy i  edukacyjny; lepszą 
motywację do kształcenia; pełniejszy i  wszechstronny rozwój osobowo-
ści; większe szanse powodzenia życiowego (kulturalnego, socjalnego); 
odporność na kształtowanie dewiacyjnych form zachowań; korzystniej-
szą sytuację społeczną w  perspektywie reform oświatowych 17.

17 Por. S. Kawula, Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i  wy-
chowania młodego pokolenia, art. cyt., s. 312-313.
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5. Postawy rodzicielskie

Rodzina ma być przede wszystkim miejscem zaspokajania potrzeb, 
kształtowania i  tworzenia zasadniczych struktur osobowości. Ważnym 
czynnikiem warunkującym przebieg tych procesów są postawy wycho-
wawcze rodziców, które w  znacznym stopniu wpływają na wybór sty-
lu wychowania czy środków wychowawczych. Postawa rodzicielska to 
całościowa forma ustosunkowania się rodziców do dzieci, do zagad-
nień wychowawczych, ukształtowana podczas pełnienia funkcji rodzi-
cielskich 18. Typ postawy, jaki będą realizować rodzice, zależy od wzo-
rów występujących w  otoczeniu, emocjonalnego wpływu różnego typu 
doświadczeń, procesów intelektualnych, kultury, osób znaczących, ilo-
ści i  jakości posiadanej wiedzy, inteligencji, płci i  wieku 19.
 Jedną z  ważniejszych typologii postaw rodzicielskich opracowała na 
podstawie analizy własnych badań M. Ziemska 20, która wyróżniła po-
stawy cząstkowe i  złożone, co pozwala na rozpoznanie i  opis tych po-
staw. Postawy w  charakteryzowanym modelu (por. schemat nr 1) wy-
znaczone są przez dwa wymiary zachowań wychowawczych. Pierwszy 
to zbyt duży dystans uczuciowy – nadmierna koncentracja na dziecku 
(centrum tego kontinuum to zrównoważony stosunek emocjonalny), 
zaś drugi wymiar to dominacja – uległość (centrum kontinuum to auto-
nomia, swobodne kierowanie dzieckiem) 21. Autorka, biorąc pod uwagę 
skutki, wyróżniła postawy pozytywne i  negatywne. Do postaw pozytyw-
nych zaliczyła: akceptację, współdziałanie z  dzieckiem, dawanie dzie-
cku rozumnej swobody, uznanie praw dziecka, natomiast do postaw 
negatywnych: nadopiekuńczość, nadmierne wymagania, nadmierne 
korygowanie, unikanie kontaktów z  dzieckiem 22.

18 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, 
s.  33.
19 Por. T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wyd. 
WSiP, Warszawa 1970, s. 120-150.
20 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, dz. cyt., s. 60; zob. także: M. Ziemska, Rodzi-
na a  osobowość, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
21 Por. M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w  wieku przedszkolnym, Wyd. 
WSiP, Warszawa 1991, s. 64.
22 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, dz. cyt.; zob. także: M. Ziemska, Rodzina 
a  osobowość, dz. cyt.; Rodzina i  dziecko, pr. zb. pod red. M. Ziemskiej, Wyd. PWN, War-
szawa 1979.
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Schemat nr 1: Model postaw rodzicielskich według Marii Ziemskiej
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POSTAWA NADMIERNIE CHRONIĄCA

ULEGŁOŚĆ RODZICÓW – wychowanie liberalistyczne

DOMINACJA RODZICÓW – wychowanie rygorystyczne
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„rodzice przy dziecku”

(źródło: M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w  wieku przedszkolnym, 
dz.  cyt., s. 65)

 Prawidłowe podejście rodzica do dziecka zakłada przede wszystkim 
akceptację dziecka takim, jakie ono jest zarówno z  jego zaletami, jak 
i  wadami. Dlatego akceptacja nie oznacza bezkrytycznego spojrzenia 
na dziecko. Rodzice, którzy akceptują swoje dziecko, lubią go, chwa-
lą i  dostrzegają najdrobniejsze osiągnięcie, a  w  przypadku, gdy postą-
pi niewłaściwie, ganią go. Stosowane kary sygnalizują, że rodzice nie 
akceptują danego zachowania dziecka, ale w  dalszym ciągu akceptują 
dziecko 23. Kontakt z  dzieckiem daje im zadowolenie, a  nawet jest dla 
nich przyjemnością. Akceptując dziecko dają mu poczucie bezpieczeń-
stwa i  zadowolenie z  własnego istnienia. Postawą tą kształtują w  dzie-
cku zdolność do nawiązywania trwałej więzi emocjonalnej z  innymi oraz 
zdolność do wyrażania własnych uczuć 24.

23 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, Wyd. WSiP, Warszawa 1992, s. 292; zob. także M. Gry-
gielski, Wybrane aspekty ról rodzicielskich, w: Wybrane zagadnienia z  psychologii wy-
chowawczej, pr. zb. pod red. A. Gały, Wyd. Św. Antoniego, Wrocław 1994, s. 17-27; 
M.  Ziemska, Postawy rodzicielskie, dz. cyt., s. 76-78; M. Ziemska, Rodzina a  osobowość, 
dz. cyt.
24 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 290; por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, dz. 
cyt., s. 71.
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 Ściśle z  akceptacją dziecka wiążą się różne formy współdziałania 
z  nim. Przy czym im dziecko młodsze, tym częściej inicjatywa współ-
działania leży po stronie rodziców, którzy uczą go, jak współdziałać 
w  zabawie oraz w  czynnościach dnia codziennego. Im dziecko star-
sze, tym formy współdziałania stają się coraz bardziej dojrzałe i  inicja-
tywa współdziałania wychodzi od młodego człowieka 25. Współdziałanie 
z  dzieckiem świadczy o  pozytywnym zaangażowaniu na rzecz jego do-
bra i  zainteresowaniu jego sprawami. Rodzice znajdują przyjemność 
nie tylko we wspólnym wykonywaniu czynności, ale we wzajemnej wy-
mianie zdań, opinii, obserwacji. Dlatego ta postawa rodzicielska powo-
duje, że dziecko staje się ufne wobec rodziców, zwraca się do nich po 
radę i  pomoc, zadowolone jest z  własnego postępowania, a  także wy-
trwałe w  swych dążeniach i  zdolne do współdziałania z  innymi 26.
 Kolejna prawidłowa postawa sprzyjająca rozwojowi dziecka to ro-
zumna swoboda. W  miarę jak dziecko dorasta, rodzice pozwalają mu 
na coraz większą samodzielność. Dziecko w  miarę upływu czasu po-
szerza zakres swego działania, poznaje wszystko, co je otacza, poko-
nuje różne przeszkody, nawiązuje kontakty interpersonalne. Dlatego 
rodzice z  jednej strony muszą chronić je przed różnego typu niebezpie-
czeństwami, z  drugiej nie mogą przesadnie ograniczać i  hamować jego 
aktywności. Rozumna swoboda wiąże się z  tym, że dziecko przygoto-
wane jest przez rodziców do kolejnych form samodzielnej aktywności, 
chociaż jest kontrolowane 27. W  miarę jak dziecko wchodzi w  nowe fazy 
rozwoju, coraz bardziej oddala się fizycznie od najbliższych, ale równo-
cześnie rozbudowuje się świadoma więź psychiczna między nim a  ro-
dzicami w  taki sposób, że rodzice darzą je coraz większym zaufaniem. 
Stąd postawa uznania swobody i  aktywności sprzyja rozwojowi u  dzie-
cka zdolności do nawiązywania i  utrzymywania kontaktów z  rówieśni-
kami, uspołecznienia, pomysłowości, radosnego usposobienia i  dąże-
nia do pokonywania przeszkód 28.
 Rodzice, którzy akceptują swoje dziecko i  współdziałają z  nim, po-
trafią także uznać jego prawa. Oznacza to poszanowanie dla indywi-
dualności potomka, respektowanie jego tajemnic, szacunek dla jego 
decyzji i  działalności. Wychowując, stosują wyjaśnienia, tłumaczenia, 
argumentacje oraz sugestie. Konsekwencją takiego postępowania 

25 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 292-293.
26 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 98-99.
27 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 293; zob. także: M. Ziemska, Postawy rodziciel-
skie, dz. cyt.; M. Ziemska, Rodzina a  osobowość, dz. cyt. s. 161.
28 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 99.
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 rodziców wobec dziecka jest rozwój jego lojalności i  solidarności z  inny-
mi członkami rodziny oraz własnej inicjatywy 29.
 Z  kolei do postaw niepożądanych zaliczono unikanie, które ma miej-
sce wówczas, gdy rodzice mało interesują się dzieckiem i  jego proble-
mami. Stosunek uczuciowy między rodzicami i  dziećmi jest ubogi czy 
wręcz obojętny. Przebywanie z  dzieckiem nie jest dla rodziców przy-
jemnością, czasem bywa odczuwane jako trudne i  wówczas rodzice są 
bezradni i  nie wiedzą, jak postępować z  potomkiem. U  podłoża tej po-
stawy może być brak zewnętrznej troski o  dziecko, zaniedbanie jego 
podstawowych potrzeb biologicznych i  ekonomicznych. Niekiedy jed-
nak rodzice, unikając kontaktu ze swym dzieckiem, pozornie bardzo 
o  nie dbają. Czynią to zabiegając, by było dobrze odżywione, ładnie 
ubrane, bawiło się drogimi zabawkami. Brak mu jednak najważniejsze-
go: kontaktu psychicznego z  rodzicami i  ich akceptacji 30. Skutkiem ta-
kiego odnoszenia się do dziecka jest ukształtowanie negatywnych cech 
i  zachowań. Dziecko może być niezdolne do nawiązywania trwałych 
więzi emocjonalnych, może być niestałe uczuciowo, zmienne w  swych 
planach, niezdolne do obiektywnych ocen, skłonne do przechwałek, jak 
również może czuć się prześladowane, współczuć sobie i  samo się po-
cieszać. Może mieć problemy z  wytrwałością i  koncentracją w  nauce.
 Podobne zachowania mogą przejawiać rodzice, którzy odrzuca-
ją i  odtrącają swoje dziecko, są mu niechętni, a  nawet wrodzy. Może 
to pociągać za sobą przejawy okrucieństwa wobec dziecka zarówno 
fizycznego, jak i  psychicznego. Rodzice uważają je za ciężar, które-
go nie lubią, nie życzą go sobie i  wyrażają wobec niego swoje uczu-
cia rozczarowania, zawodu i  urazy. Powoduje to, że dziecko zachowu-
je się agresywnie, jest nieposłuszne, kłótliwe. Sytuacja taka pociąga 
za sobą zahamowanie u  dziecka rozwoju uczuć wyższych, niezdol-
ność do trwałego przywiązania oraz powstawanie różnych dewiacji 
osobowościowych 31.
 Kolejna negatywna postawa to nadmierne korygowanie, nadmier-
ne wymagania. Postawa ta może wiązać się z  oczekiwaniem przez 
rodziców dziecka – ideału. Następstwem tej postawy jest brak ak-
ceptacji dziecka takim, jakie ono jest. Rodzice, którzy stale korygują 
dziecko, stwarzają sytuacje, w  których wszystko, co ono robi wyma-
ga poprawienia i  uzupełnienia. Żaden rodzaj jego działalności ich nie 

29 Por. M. Ziemska, Rodzina a  osobowość, dz. cyt. s. 161; por. także: M. Ziemska, Posta-
wy rodzicielskie i  ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i  dziecko, pr. zb. pod red. 
M. Ziemskiej, dz. cyt., s. 185.
30 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 294.
31 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 100; por. także: 
M.  Ziemska, Postawy rodzicielskie i  ich wpływ na osobowość dziecka, art. cyt., s. 183.
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 satysfakcjonuje. Koncentracja na dziecku z  tendencją do stałego kory-
gowania i  ulepszania może się wiązać także z  odrzuceniem dziecka 32. 
W  tym przypadku rodzice nie liczą się z  możliwościami dziecka, sta-
wiają wygórowane wymagania, narzucają autorytet, rządzą dzieckiem, 
nie przyznają mu prawa do samodzielności, ograniczają jego swobodę 
i  aktywności przez narzucanie, zmuszanie, naginanie i  nagany 33. Sta-
łe niezadowolenie rodziców, postawa krytykująca i  poprawiająca bez 
względu na przyczyny powoduje u  dziecka brak wiary we własne siły 
i  możliwości, niepewność, lękliwość, pobudliwość, brak zdolności do 
koncentracji, trudności w  przystosowaniu społecznym, słabe aspiracje, 
brak opanowania uczuciowego oraz podatność na frustracje 34.
 Rodzice prezentujący postawę nadmiernie chroniącą traktują dziec-
ko jako wzór doskonałości. Najczęstszą przyczyną jest lękowe nasta-
wienie obojga bądź jednego z  rodziców do otaczającego świata. Ro-
dzice z  takimi zachowaniami wszędzie widzą zagrożenie dla swego 
dziecka i  starają się je przed nimi chronić. W  konsekwencji paraliżu-
ją jego samodzielność i  rozwiązują najmniejsze jego problemy. Są oni 
przesadnie opiekuńczy i  nadmiernie pobłażliwi, a  poza tym nie doce-
niają możliwości swego dziecka. Nadopiekuńczość powoduje opóź-
nienie dojrzałości emocjonalnej i  społecznej, zależność dziecka od ro-
dzica, jego bierność, brak inicjatywy, ustępliwość lub zachowanie typu 
„rozpieszczone dziecko” (nadmierna pewność siebie, poczucie więk-
szej wartości, zuchwalstwo, zarozumialstwo, awanturniczość, wymaga-
jące nastawienie) 35. 
 Postawa rodzicielska jest nabytą konstrukcją poznawczo-uczucio-
wo-wolicjonalną wyznaczającą zachowanie rodziców wobec dziecka 
z  cechą stałości w  pewnym okresie czasu. Postawy te są plastyczne 
i  podlegają zmianom pod wpływem środowiska, aktywności własnej, 
oceny otoczenia, umiejętności wychowawczych. Podlegają one zmia-
nom, jakie zachodzą w  dziecku na kolejnych etapach jego rozwoju 36. 
Należy przy tym podkreślić, iż właściwy kontakt z  dzieckiem sprzyja-
jący jego zdrowiu w  różnych płaszczyznach, powinien charakteryzo-

32 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 294; por. M. Ziemska, Rodzina a  osobowość, dz. 
cyt., s. 162.
33 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i  ich wpływ na osobowość dziecka, art. cyt., 
s.  185.
34 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 100; por. M. Ziem-
ska, Rodzina a  osobowość, dz. cyt. s. 162.
35 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i  ich wpływ na osobowość dziecka, art. cyt., 
s.  185; por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wy-
chowawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 294; zob. także: M. Przetacznikowa, Z. Wło-
darski, Psychologia wychowawcza, Wyd. PWN, Warszawa 1979, s. 459.
36 Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, dz. cyt., s. 42.
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wać się podejściem do dziecka bez przesadnej koncentracji, ale i  bez 
nadmiernego dystansu. Powinien to być kontakt swobodny, ale niezbyt 
napięty czy zbyt luźny. Chodzi o  zrównoważone podejście skierowane 
„ku dziecku” i  nastawione na jego rzeczywiste potrzeby. Powinien być 
on oparty na określonej autonomii wewnętrznej, mogącej stanowić dla 
dziecka oparcie i  autorytet 37. 

6. Styl wychowania

Każda rodzina tworzy swój własny świat, swoją indywidualną i  niepo-
wtarzalną organizację i  układ stosunków rodzinnych, który uwarunko-
wany jest między innymi stylem wychowania dzieci. Styl wychowania 
jest niejako wypadkową sposobów i  metod oddziaływania na młodego 
człowieka 38 przez pozostałych członków środowiska rodzinnego. Od-
działywanie rodziców ma charakter jednorodny, jeżeli oboje preferują 
te same poglądy dotyczące wychowania i  realizują je w  życiu. Zdarza 
się jednak i  tak, że rodzice prezentują niejednorodne podejście wycho-
wawcze i  wówczas każde z  nich ma inne wymagania. W  obrębie sty-
lów wychowania można wyróżnić takie, które pozytywnie wpływają na 
rozwój dziecka, jak i  takie, które są dla kształtowania psychiki dziecka 
szkodliwe 39.
 Styl demokratyczny jest jednym z  najwłaściwszych sposobów wy-
chowania, przy czym jego konsekwentne stosowanie jest trudne. Ma 
w  nim miejsce poszanowanie członków rodziny i  uznanie ich praw. Ro-
dzice wspólnie z  dziećmi ustalają zakres praw i  obowiązków 40. Dzie-
cko uczy się liczyć ze zdaniem innych i  ich interesami oraz współdzia-
łać. Dzięki temu powstaje możliwość rozwijania własnej inicjatywy oraz 
kształtowanie postaw prospołecznych. Wynika to z  silnej więzi emocjo-
nalnej, która łączy rodziców i  dzieci. Charakterystyczne dla tych więzi 
jest przede wszystkim to, że wyrażają je uczucia pozytywne: wzajemne 
zaufanie, sympatia i  życzliwość 41. Rodzice wraz z  dzieckiem omawia-
ją zaobserwowane zdarzenia, niezrozumiałe zachowania, wyjaśniają 
ich przyczyny i  konsekwencje, co pozytywnie wpływa na rozwój mo-
ralno-społeczny dziecka. Matka i  ojciec starają się przestrzegać praw 

37 Por. tamże, s. 78-79.
38 Por. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom 
i  młodzieży, Wyd. MEN, Warszawa 1996, s. 46.
39 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 294-295.
40 Por. tamże, s. 295.
41 Por. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom 
i  młodzieży, dz. cyt., s. 47.
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i    egzekwować ciążące na każdym z  członków rodziny obowiązki. Nie 
przechodzą też obojętnie obok niewłaściwego zachowania dziecka. 
Zasadą ich postępowania jest nie tyle stosowanie kar, ile przekonywa-
nie i  tłumaczenie. Nie stosują też kar typu: bicie, upokarzanie, obraźli-
we epitety 42 w  przeświadczeniu, że wychowanie bez kar fizycznych bu-
duje w  młodym człowieku przekonanie o  nietykalności fizycznej innych 
ludzi i  eliminuje przemoc z  jego zachowania. Na tej drodze „rodzina 
demokratyczna” sprzyja nabywaniu przez dziecko właściwej orientacji 
w  otaczającym je świecie i  określaniu w  nim swego miejsca, jak również 
wpływa na prawidłowe kształtowanie obrazu własnej osoby i  poczucia 
własnej wartości.
 Z  kolei styl autokratyczny przeważa raczej w  rodzinach konserwa-
tywnych i  wynika z  przeświadczenia rodziców o  konieczności domino-
wania nad dzieckiem, narzucenia mu wybranego przez siebie postę-
powania. Autokratyczni rodzice na ogół kochają swoje dzieci. Jednak 
stawiają wymagania, nie zważając na możliwości, oczekują bezwzględ-
nego posłuszeństwa i  nie uzasadniając swoich decyzji, wpływają na 
ograniczenia aktywności podopiecznych oraz na przyswajanie zasad 
moralnych opartych na przymusie zewnętrznym 43. Kary i  nagrody są 
tutaj stosowane konsekwentnie i  dziecko ma tego świadomość, ponie-
waż rodzice kontrolują jego zachowanie i  każde jego wykroczenie zo-
staje zauważone 44. Dyscyplina autorytatywna hamuje rozwój emocjo-
nalny, społeczny i  moralny dziecka. Prowadzi również do ograniczenia 
samodzielności i  inicjatywy. Na skutek tego typu działań pomniejszane 
jest poczucie własnej wartości. Występują w  nim też trudności w  rozpo-
znaniu możliwości i  zdolności dziecka. Pojawia się także agresja jako 
protest przeciwko niezrozumiałym regułom lub jako reakcja na wygó-
rowane wymagania rodzicielskie. Mogą się też pojawiać zachowania 
auto destruktywne oraz próby samobójcze 45. 
 Rodzice wychowujący liberalnie swoje dzieci uważają, że wychowa-
nie polega na stworzeniu dziecku warunków do niczym nieskrępowa-
nej aktywności. Przy czym można tutaj wskazać na dwa nurty tego sty-
lu. Pierwszy wiąże się z  tym, że rodzice okazują dziecku wiele miłości, 
nie przywiązują jednak wagi do wychowania dziecka. Są wrażliwi na 
wszelkie sygnały, które wysyła dziecko, na jego potrzeby i  zaintereso-
wania. Dlatego zgadzają się na spełnianie wszelkich jego zachcianek. 
Ten styl prezentują rodzice, którzy są bezradni wobec dziecka i  nie po-

42 Por. H. Liberska, Problem z  braku stylu, „Charaktery” 2007 nr 3, s. 29.
43 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 295.
44 Por. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom 
i  młodzieży, dz. cyt., s. 46-47.
45 Por. H. Liberska, Problem z  braku stylu, art. cyt., s. 30.
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trafią narzucić mu jakichś reguł postępowania. Są zaślepieni w  swych 
uczuciach do dziecka i  nie widzą wad w  jego i  swoim postępowaniu. 
Inną postać wychowania liberalnego prezentują rodzice, którzy również 
pozostawiają dziecku zupełną swobodę i  nie przejawiają wobec nie-
go żadnego zainteresowania, a  nadto nie okazują mu żadnych uczuć. 
W  obu sytuacjach dziecko nie zna zasad i  norm postępowania, przez 
co niejednokrotnie je narusza. Często nie potrafi przystosować się do 
nowych wymagań i  podporządkować prawom danego środowiska (na 
przykład szkoły), co z  kolei staje się powodem różnych konfliktów i  za-
chowań aspołecznych 46. M. Ryś podzieliła styl liberalny na dwa rodza-
je: kochający i  niekochający 47. Styl liberalny kochający występuje, gdy 
rodzice są związani z  dzieckiem, otaczają go czułością i  miłością, ale 
zostawiają mu całkowitą swobodę w  wyborach, ocenach i  postępowa-
niu, ponieważ uważają, że jak dorośnie samo dokona właściwych wy-
borów. Natomiast styl liberalny niekochający ma miejsce wtedy, gdy 
rodzice okazują dziecku obojętność, chłód emocjonalny i  nie interesują 
się jego życiem 48.
 Dominującym współcześnie stylem jest wychowanie niekonse-
kwentne, które charakteryzuje zmienność i  przypadkowość oddziały-
wań wychowawczych. Rodzice nie stosują jednolitego systemu wyma-
gań. Dziecko za to samo zachowanie może być raz surowo ukarane, 
a  kiedy indziej pochwalone. Takie zachowanie rodziców uzależnione 
jest w  znacznym stopniu od ich przemęczenia oraz nastroju. Takie po-
stępowanie utrudnia dziecku przyswojenie sobie określonych norm 
i  zasad 49. Przypadkowe okazywanie dziecku uczuć, przypadkowe sto-
sowanie kar i  nagród oraz naprzemienne fizyczne przybliżanie i  od-
dalanie utrzymuje dziecko w  stanie „huśtawki” emocjonalnej, co po-
ciąga za sobą różne formy oporu i  uporu, reakcje agresywne, lękowe 
i  nerwicowe 50.
 Każdy z  wymienionych powyżej stylów wychowania pociąga za 
sobą określone skutki wychowawcze. Przy czym są one zależne od 
natężenia zachowań należących do danego stylu (inne skutki będą 
w  przypadku stylu autokratycznego łagodnego, a  inne przy nasilonym 

46 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa i  wycho-
wawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 295-296; por. także: H. Liberska, Problem z  braku 
stylu, art. cyt., s. 30.
47 Por. M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i  rodziny 
własnej, Wyd. CMPPP, Warszawa 2001, s. 6, 17-18.
48 Por. tamże.
49 Por. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom 
i  młodzieży, dz. cyt., s. 46.
50 Por. H. Liberska, Problem z  braku stylu, art. cyt., s. 31.
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 autokratyzmie), od wieku dziecka, a  przede wszystkim od całej struktu-
ry środowiska rodzinnego 51. 

Zakończenie

Człowiek przez całe życie znajduje się pod wpływem wielu środowisk. 
Przy czym tym pierwszym i  najważniejszym środowiskiem, od którego 
zaczyna się biografia każdego człowieka, jest rodzina. Nie ma środowi-
ska, od którego zależy więcej. Dzięki specyficznym właściwościom two-
rzy ona określony kontekst rozwojowy osoby. Może stanowić najlepsze 
naturalne środowisko rozwojowe dzięki możliwości otoczenia człowieka 
indywidualną opieką oraz poprzez zaspokojenie jego potrzeb i  powsta-
jących na tym tle więzi emocjonalnych. Członkowie rodziny są również 
dla siebie nawzajem układem odniesienia, źródłem wzorów aktywności 
i  zachowań oraz przekazicielami wzorów i  modeli postępowania. Ży-
cie rodzinne stanowi również źródło oraz podstawę różnorodnych do-
świadczeń społecznych oraz przeżyć emocjonalnych 52. Dlatego zdro-
wa rodzina umożliwia zdrowe funkcjonowanie jednostki. Co więcej, od 
jej kondycji zależy siła i  zdrowie całego społeczeństwa. Jeżeli rodzina 
jest zdrową wspólnotą, stanowi niepowtarzalną wartość dla człowieka. 
W  przeciwnym przypadku staje się środowiskiem wyrządzającym czło-
wiekowi krzywdę.

Anna BŁASIAK – doktor nauk humanistycznych w  zakresie filozofii. Adiunkt 
w  Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 
„Ignatianum” w  Krakowie; Absolwentka Studium Teologii Rodziny w  Papie-
skiej Akademii Teologicznej w  Krakowie. Zainteresowania naukowe autorki 
dotyczą aksjologicznych podstaw oddziaływań wychowawczych i  profilak-
tycznych oraz problematyki funkcjonowania rodziny we współczesnym świe-
cie. Autorka m.in.: Młodzież – świat wartości, Wyd. WAM, Kraków  2002.

SŁOWO KLUCZOWE – POSTAWA RODZICIELSKA

51 Por. M. Ryś, Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i  rodziny 
własnej, dz. cyt., s. 18.
52 Por. M. Tyszkowa, Jednostka a  rodzina: interakcje, stosunki, rozwój, w: Psychologia 
rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. I, pr. zb. pod red. M. Przetacznik-Gierowskiej, 
M. Tyszkowej, Wyd. PWN, Warszawa 1996, s. 125-126.
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Umiejętność wypełniania zadań rozwojowych
przejawem zdrowia psychicznego

W  centrum uwagi i  w  obszarze intensywnych badań nauk medycznych 
oraz niektórych dziedzin psychologii mieszczą się zjawiska związane 
z  zaburzeniami funkcjonowania człowieka, zarówno w  jego warstwie 
cielesnej, jak i  psychicznej. Zwykle, gdy korzystamy z  dobrodziejstw 
tych nauk, nie dziwi skupienie na patologii, wszak właśnie choroba 
i  cierpienie motywowały (i  nadal tak się dzieje) do poszukiwań sposo-
bów ich usunięcia, czy zapobiegania wystąpieniu. Skuteczna pomoc 
pacjentowi wymaga trafnej diagnozy zaburzenia i  prawdopodobnie dla-
tego w  „medycznym spojrzeniu” na człowieka dominuje perspektywa 
choroby; aktualnej, bądź potencjalnej. Takie szczególne uwrażliwienie 
na różnego rodzaju zaburzenia i  choroby, również spostrzeganiu wła-
snej osoby, często zauważyć można na przykład u  studentów medycy-
ny, którzy wraz z  rozpoczęciem zajęć klinicznych „odkrywają u  siebie” 
niemal wszystkie możliwe schorzenia.
 Wprawdzie rozpoznanie określonej dysfunkcji organizmu  wymaga 
wcześniejszego poznania prawidłowości, ale zdecydowanie łatwiej 
wskazać wybrane mechanizmy fizjologiczne czy psychologiczne nie-
zbędne dla właściwego funkcjonowania organu, aniżeli ogólnie charak-
teryzować „stan zdrowia” jednostki. Jednakże w  holistycznym ujęciu 
człowieka konieczne jest jednoczesne rozważenie rozmaitych, a  szcze-
gólnie pozytywnych aspektów jego funkcjonowania, bowiem właściwe 
rozpoznanie silnych stron osoby może zapewnić większą skuteczność 
terapii, zarówno w  odniesieniu do jej ciała jak i  ducha.
 Podstawowym przedmiotem niniejszych analiz będzie zjawisko 
zdrowia psychicznego określanego poprzez wskaźniki dobrostanu psy-
chicznego (ang. well-being). Podjęta zostanie próba wykazania, na 
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przykładzie wybranej fazy rozwojowej – okresu adolescencji, że pod-
stawowym warunkiem tak rozumianego zdrowia jest osiąganie kolej-
nych etapów rozwoju w  biegu życia, o  czym świadczy umiejętność wy-
pełniania zadań rozwojowych. 

1. Pojęcie zdrowia psychicznego

Na gruncie psychologii pojęcie zdrowia psychicznego zyskało wie-
le różnorodnych definicji. Przez długi czas utożsamiano je z  normą, 
najczęściej statystyczną i  oznaczało ono brak występowania objawów 
chorobowych. To rozumienie nastręczało jednak wiele problemów, ta-
kich jak: konieczność pogodzenia normy statystycznej z  dużym indy-
widualnym zróżnicowaniem aktywności człowieka, niebezpieczeństwo 
powszechnego występowania określonych objawów w  danym społe-
czeństwie i  w  konsekwencji traktowania ich jako zdrowia, a  także przy-
kłady jednostek psychopatycznych, wprawdzie nieujawniających ob-
jawów choroby psychicznej, ale których zachowania w  powszechnej 
ocenie nie wskazują na zdrowie psychiczne.
 Odpowiedzią na powyższe trudności miała być propozycja A. Maslo-
wa 1 i  psychologów humanistycznych, którzy zdrowie psychiczne wiąza-
li z  procesem rozwoju jednostki, szczególnie zaś z  procesem samorea-
lizacji. Samorealizację definiowano jako główną wewnętrzną tendencję 
rozwojową ujawniającą się w  procesie spełniania przez człowieka włas-
nego przeznaczenia. „Samorealizującego się” człowieka charakteryzo-
wano jako: spontanicznego w  zachowaniu, utrzymującego dystans wo-
bec zdarzeń i  samego siebie, odznaczającego się poczuciem humoru 
i  empatią. Przejawami samorealizacji miała być miłość i  twórczość. 
 Jeśli powyższe określenia zdrowia psychicznego, rozumianego jako 
rozwój, nie budzą większego sprzeciwu, to już teza Maslowa, iż

rozwój zachodzi wówczas, kiedy każdy kolejny krok naprzód jest su-
biektywnie odczuwany jako bardziej wspaniały, przysparzający więcej 
radości, więcej satysfakcji wewnętrznej 2,

nie jest już powszechnie akceptowana. Doświadczanie pozytywnych 
emocji nie może bowiem stanowić głównego wyznacznika rozwoju jed-
nostki. A  także, jak zauważa E. Sujak 3, najczęstszymi motywami roz-
woju jest „doświadczanie braku” czy poczucie własnej niedoskonałości. 

1 A. Maslow, W  stronę psychologii istnienia, Wyd. PAX, Warszawa 1986.
2 A. Maslow, Obrona i  rozwój, w: Przełom w  psychologii, pr. zb. pod red. K. Jankowskie-
go, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1978, s. 304.
3 E. Sujak, Rozważania o  ludzkim rozwoju, Wyd. PWN, Warszawa 1992.
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W  literaturze można zresztą spotkać inne propozycje, np. K. Dąbrow-
skiego 4, również postulujące utożsamianie zdrowia psychicznego z  roz-
wojem jednostki, ale rozgrywającego się poprzez dezintegrację oso-
bowości, z  napięciami wewnętrznymi, przeżyciami nerwicowymi czy 
kryzysami emocjonalnymi 5. Wobec tak wyraźnych sprzeczności w  ob-
rębie emocjonalnych wskaźników zdrowia psychicznego związanego 
z  rozwojem jednostki, niewystarczające okazują się kryteria subiektyw-
nych doświadczeń emocjonalnych.
 Propozycję zobiektywizowania wskaźników zdrowia psychicznego 
wiązanego z  rozwojem znajdujemy u  M. Jahody 6, według której jed-
nostka zdrowa psychicznie to osoba aktywnie przystosowująca się do 
otoczenia, usiłująca spełniać jego wymagania bez utraty własnej in-
dywidualności. Autorka kładzie zatem nacisk na zdolność adaptacji, 
umiejętność regulowania relacji jednostki z  otoczeniem jako warunek 
zdrowia psychicznego. 
 Obecnie, z d r o w i e  p s y c h i c z n e  jednostki najczęściej opisywa-
ne jest w  obrębie modelu dobrostanu psychicznego (ang. well  being) 7. 
Podejście to stanowić będzie punkt wyjścia dalszych rozważań o  zdro-
wiu psychicznym, dlatego proponuję skupić uwagę na wyróżnionych 
w  tym modelu wymiarach dobrostanu psychicznego. Są nimi: 
1. Doświadczanie samoakceptacji; 
2. Posiadanie celu życiowego;
3. Kierowanie osobistym rozwojem; 
4. Utrzymywanie pozytywnych relacji z  innymi; 
5. Panowanie nad otoczeniem;
6. Dążenie do autonomii.
 Samoakceptacja stanowi podstawowy aspekt dobrostanu i  ozna-
cza szacunek dla samego siebie. Opiera się go na realistycznym ob-
razie własnej osoby, który obejmuje zarówno wady, jak i  zalety, zwy-
cięstwa i  dotychczasowe porażki. Życiowy cel oznacza umiejętność 
odnajdywania sensu życia oraz formułowania i  podejmowania zadań 
życiowych. Osobisty rozwój definiowany jest tutaj przez zdolność do 
odkrywania i  ciągłego wykorzystywania własnego potencjału oraz roz-
wijania nowych umiejętności. Pozytywne relacje z  innymi to wymiar 
dobrostanu psychicznego obejmujący pozytywne emocje takie jak: 

4 K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
5 Zdrowie psychiczne, według K. Dąbrowskiego, jest to zdolność do rozwoju w  kierunku 
wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i  tworzenia coraz wyższej hierar-
chii rzeczywistości i  wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i  społecznego.
6 M. Jahoda, Current concepts of positive mental health, Basic Books, New York 1958.
7 Np. C.D. Ryff, Adult personality development and the motivation for personal growth, 
w: Advances in motivation and achievement: Motivation and adulthood, pr. zb. pod red. 
D.  Kleiber, M. Maehr, JAI Press, Greenwich 1985, s. 55-92.
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 głęboka zażyłość, prawdziwa miłość, które wynikają z  bliskich kontak-
tów z  innymi osobami oraz radość i  przyjemność czerpana z  kontaktów 
interpersonalnych. 
 Panowanie nad otoczeniem oznacza zdolność do radzenia sobie 
z  otaczającą rzeczywistością. Postawa określana tym wymiarem wią-
że się z  procesem adaptacji jednostki do otoczenia, który nie ogranicza 
się jedynie do biernego przystosowania, ale obejmuje też twórcze od-
działywanie na środowisko. Dlatego też mogą mu towarzyszyć zarów-
no pozytywne, jak też negatywne odczucia rozwijającej się jednostki 
oraz osób z  jej otoczenia. Z  kolei adaptacja w  różnych fazach biegu ży-
cia jednostki rozumiana będzie jako zdolność realizowania zadań roz-
wojowych właściwych dla poszczególnych okresów życia. Autonomia 
to zdolność działania wynikającego z  własnych, wewnętrznych przeko-
nań. Ponieważ nie zawsze odzwierciedlają one poglądy otoczenia, dla-
tego cecha ta wiąże się często z  odwagą oraz umiejętnością doświad-
czania osamotnienia. Wynika z  powyższego, że psychicznie zdrowa 
jednostka, odznaczająca się wysokim poziomem każdego z  wymienio-
nych wymiarów, to osoba charakteryzująca się szacunkiem do siebie, 
posiadająca życiowe cele i  rozwijająca się poprzez ich realizację, po-
zostająca w  bliskich relacjach z  wybranymi osobami oraz odznacza-
jąca się wewnętrznym poczuciem kontroli i  autonomią. Jak pokazują 
liczne badania (np. Kling, Ryff i  Essex 8), wymienione cechy i  zdolności 
ludzie kształtują często w  trudnych sytuacjach, stając wobec przeciw-
ności losu i  cierpienia. Pozwala to sądzić, że osiągnięcie wysokiego po-
ziomu dobrostanu psychicznego nie oznacza sielankowego życia.
 Jak przyjęto powyżej, zdrowie psychiczne (utożsamiane tutaj z  do-
brostanem psychicznym) wiąże się z  rozwojem jednostki, który może 
być opisywany przez zdolność rozwiązywania zadań, właściwych dla 
poszczególnych okresów w  biegu życia jednostki. Dlatego chcąc po-
kazać na przykładzie okresu dorastania związek między umiejętnością 
rozwiązywania zadań rozwojowych a  zdrowiem psychicznym, skupimy 
się na zadaniach, które stanowią wyzwanie dla każdego adolescenta.

2. Zadania rozwojowe przypadające
na okres adolescencji

Pojęcie zadań rozwojowych (ang. developmental tasks) wprowadzone 
zostało przez R.J. Havighursta 9 dla opisu przebiegu rozwoju człowieka 

8 K.C. Kling, C.D. Ryff, M.J. Essex, Adaptive changes in self-concept during a  life transi-
tion, „Personality and Social Psychology Bulletin” 1997 nr 23, s. 989-998.
9 R.J. Havighurst, Developmental tasks and education, D. McKay Co., New York 1981.
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w  ciągu całego jego życia. W  latach sześćdziesiątych XX wieku była to 
jedna z  nielicznych koncepcji uwzględniająca możliwość występowa-
nia zmian rozwojowych również w  okresie dorosłości, a  także w  wieku 
senioralnym.
 Zadania rozwojowe w  ujęciu Havighursta stanowią typowe proble-
my dla poszczególnych faz życia człowieka, z  którymi łączą się swoi-
ste dla niego wyzwania. Ich rozwiązanie wiąże się z  doświadczaniem 
przez jednostkę zadowolenia, poczucia sukcesu i  staje się warunkiem 
skutecznego radzenia sobie z  kolejnymi zadaniami. Natomiast wszelkie 
niepowodzenia w  tym zakresie wyzwalają negatywne uczucia wobec 
siebie i  otoczenia oraz powodują trudności w  radzeniu sobie z  zada-
niami właściwymi dla kolejnych okresów rozwojowych. Zadania rozwo-
jowe wyłaniają się pod wpływem zmian związanych z  dojrzewaniem 
fizycznym jednostki, jej indywidualnych aspiracji i  wartości oraz naci-
sków społecznych i  kulturowych otaczającego ją środowiska. Zdaniem 
Havighursta na okres adolescencji przypadają następujące zadania: 
1. Ukształtowanie roli męskiej lub kobiecej; 
2. Akceptacja swojego wyglądu i  kontrola nad własnym ciałem; 
3.  Rozwijanie ideologii (systemu wartości ważnego w  codziennych 

wyborach); 
4.  Osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców i  innych osób 

dorosłych; 
5.  Osiągnięcie nowych, bardziej dojrzałych więzi z  rówieśnikami oboj-

ga płci; 
6. Przygotowanie do małżeństwa i  życia w  rodzinie; 
7. Przygotowanie do kariery zawodowej (niezależności ekonomicznej). 
 Analiza treści wymienionych zadań pozwala zauważyć, że ognisku-
ją się one wokół kwestii związanych z  budowaniem własnej tożsamo-
ści. Są to zdaniem E. Eriksona 10 kluczowe zadania dla tego okresu do-
rastania. Charakteryzuje je kryzys tożsamości 11. Pierwsze trzy zadania 
wprost odnoszą się do odpowiedzi na pytanie: k i m  j e s t e m?, za-
równo w  zakresie własnej fizyczności i  płciowości, jak i  akceptowanego 
systemu wartości. Rozwiązanie kolejnych zdaje się stanowić warunek 
budowania własnej tożsamości, ponieważ osiągnięcie niezależności 
uczuciowej od autorytetów pozwala dorastającemu na rozwój w  kierun-
ku autonomii, samodzielnego budowania obrazu własnej osoby oraz 

10 E. Erikson, Identity – Youth and crisis, W.W. Norton, New York 1968.
11 W  psychologii autorzy najczęściej posługują się pojęciem poczucie tożsamości, które 
obejmuje cztery podstawowe aspekty: poczucie odrębności od otoczenia, poczucie cią-
głości własnego „Ja”, poczucie posiadania wewnętrznej spójności oraz poczucie posia-
dania wewnętrznej treści. Por. M. Sokolik, Psychoanaliza i  Ja, Agencja Wydawnicza Ja-
cek Santorski, Warszawa 1993.
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przyszłej drogi życiowej. Z  drugiej strony badania 12 wskazują na to, że 
sposób budowania własnej tożsamości przez adolescenta (tak zwany 
styl tożsamości) w  znacznym stopniu wyznaczony jest typem relacji, 
jaki dominuje w  jego kontaktach z  rodzicami.
 Kolejne zadania rozwojowe takie jak: nawiązanie bardziej dojrzałych 
więzi z  rówieśnikami, przygotowanie do kariery zawodowej oraz do ży-
cia w  rodzinie wymagają od młodego człowieka zakreślenia przynajm-
niej granic tożsamości. Wybór kariery zawodowej wiąże się bowiem 
z  rozpoznaniem swoich predyspozycji czy zdolności oraz możliwością 
odniesienia do akceptowanego systemu wartości, a  umiejętność na-
wiązywania bliskich, partnerskich relacji z  drugim człowiekiem możliwe 
jest, zdaniem Eriksona 13, wyłącznie w  przypadku osób mających wgląd 
we własne J a.
 Odwołując się do koncepcji Havighursta, możemy stwierdzić, że pro-
ces adaptacji w  okresie adolescencji rozgrywa się poprzez rozwiązanie 
kryzysu tożsamości. Oznacza to, że warunkiem doświadczania zdrowia 
psychicznego przez młodego człowieka jest znalezienie odpowiedzi na 
takie pytania jak: j a k i  j e s t e m?, d o  c z e g o  d ą ż ę? i  j a k i  j e s t 
s e n s  m o j e g o  ż y c i a? Obserwacje zachowań adolescentów wska-
zują, że różnymi drogami dochodzą do sformułowania odpowiedzi na te 
pytania: jedni bardziej burzliwie i  początkowo poprzez destrukcję oraz 
negację, inni systematycznie i  konstruktywnie, a  jeszcze inni opierając 
się na wskazówkach pochodzących od autorytetów. Wynika z  tego, że 
w  każdym społeczeństwie istnieje jakaś grupa młodych, przeżywają-
cych zamęt tożsamościowy, będący skutkiem nieumiejętności znale-
zienia w  dotychczasowym życiu i  swoich dokonaniach, podstaw dla po-
zytywnego określenia siebie. Jest to stan na tyle uciążliwy dla młodego 
człowieka, że w  przypadku jego przedłużania się, jednostki budują tak 
zwaną tożsamość negatywną, czyli określają się poprzez wartości i  styl 
życia, nieakceptowany przez ich otoczenie. 

3. Sposoby budowania tożsamości

Od czasów S. Halla 14, który ponad 100 lat temu nazwał okres adole-
scencji czasem „burzy i  naporu”, utrwalił się w  literaturze psycholo-
gicznej obraz młodzieży jako zbuntowanego pokolenia, przeżywają-

12 M. Berzonsky, S.T. Branje, W. Meeus, Identity Processing style, Psychosocial Resour-
ces and Adolescents’ perceptions of Parent – Adolescent Relations, „The Journal of  Early 
Adolescence” 27(2007)3.
13 E. Erikson, Identity – Youth and crisis, dz. cyt.
14 G.S. Hall, Adolescence: Its psychology and relations to psychology, anthropology, soci-
ology, sex, crime, religion, and education, t. 1, 2, Appleton, New York 1904.
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cego wahania nastroju i  emocji oraz wchodzącego w  liczne konflikty 
generacyjne. Sprawcą tych zachowań młodych ludzi miały być hor-
mony aktywizujące się wraz z  dojrzewaniem biologicznym i  wywołują-
ce zakłócenia wewnętrznej równowagi dorastającego oraz jego relacji 
z  otoczeniem. 
 Wyeksponowanie negatywnych zjawisk zarówno w  sferze emocji, 
jak i  zachowań dorastających, prowadzi niekiedy do wytworzenia obra-
zu adolescencji jako przejściowego stanu chorobowego. Warto postawić 
pytanie o  źródła i  funkcje kryzysu tożsamości przypadającego właśnie 
na okres dorastania. Niewątpliwie refleksje nad ciągłością i  odrębnoś-
cią własnej osoby inicjowane są pod wpływem gwałtownych zmian fi-
zycznych i  nowych doznań psychicznych, które stają się udziałem na-
stolatka wchodzącego w  okres dojrzewania. Tego rodzaju oczekiwanie 
może on snuć dopiero wtedy, gdy młody człowiek dysponuje nowym 
narzędziem myślenia – operacjami formalnymi, dającymi podstawę my-
śleniu abstrakcyjnemu. Powyższe osiągnięcia rozwojowe umożliwiają 
nastolatkowi doświadczanie siebie jako osoby wchodzącej w  świat do-
rosłości i  oczekującej partnerskiego traktowania ze strony dorosłych. 
Rodzi się więc u  niego i  nasila dążenie do autonomii, rozumianej po-
czątkowo jako postępowanie bez zakazów i  nakazów, aby następnie 
przyjąć dojrzalszą formę odpowiedzialnego postępowania zgodnego 
z  własnymi przekonaniami i  wartościami. Tym przeobrażeniom doj-
rzewającej jednostki towarzyszą z  jednej strony określone społeczne 
wymagania i  oczekiwania, dotyczące na przykład wyboru określonej 
szkoły czy zawodu, a  z  drugiej jego pierwsze samodzielne wybory po-
legające na dokonywaniu selekcji celów życiowych i  dziedzin realizacji 
siebie. Z  tych powodów budowanie tożsamości przez dorastającą jed-
nostkę stanowi przejaw procesu selekcji. Z  drugiej zaś, gdy ze względu 
na nakreślony obraz siebie i  preferowany system wartości, dokonuje 
wyboru celów życiowych i  ze względu na nie rozwija swoje umiejęt-
ności. Budowana według wskazanych powyżej schematów tożsamość 
umożliwia dalszą, adaptacyjną s e l e k c j ę  i     o p t y m a l i z a c j ę 15. 
Ukształtowana tożsamość pełni więc funkcję instrumentu samoregu-
lacji, czyli pozwala wybierać właściwe ścieżki życia, znajdować środki 
do osiągnięcia wybranych celów i  w  przypadku utraty środków do ich 
zdobycia, radzić sobie z  niepowodzeniami. Stanowi zatem warunek dla 

15 Odwołuję się tutaj do zaproponowanego przez P. Baltesa modelu: Selekcja – Optyma-
lizacja – Kompensacja, wyjaśniającego mechanizmy adaptacji. Selekcja rozumiana jest 
jako wybór celów, konstrukcja hierarchii celów i  zobowiązania wobec tych celów lub wy-
branych dziedzin funkcjonowania. O p t y m a l i z a c j a  oznacza zainwestowanie właści-
wych środków w  celu osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania. K o m p e n s a c j a 
obejmuje procesy uwikłane w  podtrzymanie danego poziomu funkcjonowania w  sytuacji 
straty lub obniżania środków. Por. P. Baltes, On the incomplete Architecture of Human 
Ontogeny, „American Psychologist” 1997 nr 52, s. 366-380.
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odkrywania przez  dorastającego zadań właściwych dla kolejnych faz 
dorosłego życia i  umiejętności radzenia sobie z  nimi. Wypełnienie głów-
nego zadania okresu adolescencji, jakim jest rozwiązanie kryzysu toż-
samości, zapewnia jednostce twórczą adaptację. Jest też przejawem 
rozwoju i  dalszy rozwój umożliwia.

4. Rozwój tożsamości i  poziom dobrostanu psychicznego 
w  okresie adolescencji i  wczesnej dorosłości

w  świetle badań empirycznych

Jak wcześniej wspomniano, E. Erikson zarysował różne sposoby budo-
wania przez dorastających własnej tożsamości, a  Marcia 16 na ich pod-
stawie wyróżnił i  opracował empiryczne wskaźniki czterech statusów 
tożsamości. Są to:
1.  Tożsamość osiągnięta, charakteryzująca osoby aktywnie poszuku-

jące określenia własnego „Ja” oraz silnie angażujące się w  realiza-
cję koncepcji dotyczących własnej osoby. Traktowana jest ona jako 
właściwość najbardziej adaptacyjna, dająca największe możliwości 
rozwojowe.

2.  Tożsamość nadana to tożsamość przejęta od autorytetów i  wzbu-
dzająca silne zaangażowanie w  jej realizację.

3.  Tożsamość moratoryjna, którą posiadają osoby aktywnie poszuku-
jące własnej drogi życiowej, ale nieangażujące się w  żaden kierunek 
działań. Zdaniem E. Eriksona ten rodzaj stanowi etap przejściowy 
na drodze do zbudowania własnej tożsamości.

4.  Pomieszanie tożsamości, czyli stan, w  którym jednostka ani nie po-
szukuje własnego „Ja”, ani nie podejmuje żadnych zobowiązań. 
Osoby reprezentujące ten typ tożsamości reagują sytuacyjnie, kie-
rując się chwilową satysfakcją i  osobistymi korzyściami.

 Spośród wymienionych statusów jedynie dwa pierwsze: tożsamość 
osiągnięta i  nabyta świadczą o  rozwiązaniu przez jednostkę kryzy-
su tożsamości, a  więc o  zrealizowaniu, przynajmniej w  pewnym stop-
niu, zadania rozwojowego podstawowego dla etapu dorastania. Bada-
nia longitudinalne przeprowadzone przez Meusa i  współpracowników 
(1999), w  których brali udział holenderscy uczniowie w  wieku od 12. 
do 24. roku życia pozwalają stwierdzić, że osoby, które odznaczały się 
jednym z  tych statusów tożsamości ujawniały wysoki poziom dobro-
stanu psychicznego. A  zatem podjęcie i  wypełnienie charakterystycz-
nego dla dorastania zadania rozwojowego – określenia własnej toż-

16 J.E. Marcia, Identity in Adolescence, w: Handbook of Adolescent Psychology, pr. zb. 
pod red. J. Adelson, Wiley, New York 1980, s. 154-187.
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samości i  podjęcie zobowiązań wynikających z  dokonanych wyborów, 
najczęściej wiązało się z  doświadczaniem przez młodych ludzi szacun-
ku do własnej osoby, który wynika z  posiadanych i  realizowanych celów 
życiowych oraz poczucia kontroli sprawowanej nad własnym życiem 
i  zdarzeniami, w  których uczestniczą. Ukształtowanie własnej tożsa-
mości czy to poprzez samodzielne jej poszukiwanie, czy też w  wyni-
ku przejęcia od osób znaczących, pozwalało nawiązywać partnerskie, 
bliskie relacje z  innymi osobami i  w  konsekwencji przeżywać zado-
wolenie z  intymnych związków. Na tę ostatnią relację zwracał uwagę 
E.   Erikson. Uważał on rozwiązanie kryzysu tożsamości za warunek ko-
nieczny dla osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju związanego z  kryzy-
sem: bliskość  – izolacja. 
 Widać więc, że określenie własnej tożsamości wiąże się z  adaptacją 
do warunków typowych dla okresu adolescencji. Inne wyniki przytoczo-
nych badań wskazują, że w  zdecydowanie gorszej sytuacji znajdowa-
li się ci młodzi, którzy w  swojej aktywności ograniczali się do stawia-
nia sobie pytań typu: k i m  j e s t e m?, k i m   c h c i a ł b y m  b y ć?, d o 
c z e g o  z m i e r z a m? i  pytania te pozostawiali bez odpowiedzi (czyli 
reprezentowali tożsamość moratoryjną). Ujawnili oni najniższy spośród 
wszystkich badanych poziom d o b r o s t a n u   p s y c h i c z n e g o. Od-
wołując się do koncepcji statusów tożsamości Marcii 17 stwierdzić można, 
że osoby te pozostawały w  permanentnym kryzysie tożsamościowym. 
W  innych natomiast badaniach – młodzieży greckiej, najważniejszym 
wyznacznikiem osiągania d o b r o s t a n u   p s y c h i c z n e g o  oka-
zał się poziom z a a n g a ż o w a n i a, który oznacza siłę konsekwencji 
i  dążeń jednostki do osiągnięcia wybranych celów. Autorzy tych badań 
(G.  Vleioras, H.A. Bosma) 18 odkryli jednocześnie, że niski poziom do-
brostanu psychicznego wyznaczany jest przez styl tożsamości określa-
ny jako dyfuzyjno-unikający, obecny u  osób, które pasywnie podchodzą 
do własnego rozwoju, a  ich zachowanie nie jest motywowane we-
wnętrznymi celami, ale wyznaczane sytuacyjnie. O  znaczeniu rozstrzy-
gnięć tożsamościowych dla dalszego rozwoju jednostki świadczą też 
longitudinalne badania P. Fadjukoff, L.  Pulkkinen 19, w  których zaobser-
wowano istnienie pozytywnej zależności między posiadaniem ukształ-
towanej tożsamości a  wysokimi  wynikami w    Skalach  Psychologicznego 

17 Tamże.
18 G. Vleioras, H. Bosma, Are identity styles important for psychological well-being?, 
„Journal of Adolescence” 2005 nr 27, s. 663-676.
19 P. Fadjukoff, L. Pulkkinen, Identity Formation, Personal Over Development, and 
Well-Being, w: Socioemotional Development and Health from Adolescence to Adultho-
od, pr. zb. pod red. L. Pulkkinen, J. Kaprio, R.J. Rose, Cambridge University Press, New 
York 2006.
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 Dobrostanu (The Scales of Psychological Well -Being) u  osób we wcze-
snej dorosłości.
 Rozstrzygnięcie kryzysu tożsamości, który stanowi podstawowe za-
danie rozwojowe okresu dorastania, nie tylko wiąże się z  doświadcza-
niem dobrostanu przez adolescentów, ale korzystnie rzutuje na moż-
liwości radzenia sobie z  zadaniami wczesnej dorosłości. Podkreślić 
należy, że przezwyciężenie kryzysu tożsamości, ukształtowanie wła-
snego „Ja” i  wybór celów życiowych wymaga od jednostki wielu wy-
siłków i  niekiedy „rodzi się w  bólach”, o  czym zaświadczyć mogą ro-
dzice i  wychowawcy młodzieży, a  przede wszystkim sami bohaterowie 
tych „zmagań z  samym sobą”. Potwierdzają to również badania empi-
ryczne, (np. M. Csikszentmihalyi, B. Schneider 20), które wskazują na 
rzadziej przeżywane przez młodzież, w  porównaniu z  dorosłymi, takie 
emocje jak: radość, zadowolenie z  siebie czy poczucie szczęścia. Sku-
teczne „poradzenie sobie” przez dorastających z  zadaniami rozwojowy-
mi często wymaga pomocy ze strony rodziców i  wychowawców. Ujaw-
nia się ona wspieraniem adolescentów w  różnych formach aktywności, 
przy jednoczesnym stwarzaniu warunków sprzyjających rozwijaniu ich 
autonomii. 
 Rozwój młodzieży może prawidłowo przebiegać (co jak starano się 
pokazać, stanowi warunek jej zdrowia psychicznego), gdy rozgrywa się 
w  kontekście rozwoju całej rodziny, szczególnie gdy towarzyszą mu 
odpowiednie zmiany w  relacjach między rodzicami i  dziećmi. Jak wyni-
ka z  badań Berzonskiego 21, autorytatywna postawa rodziców cechują-
ca się bliskimi, uczuciowymi relacjami z  dzieckiem przy jednoczesnym 
wyraźnym sformułowaniu obowiązujących je norm i  reguł, jest najbar-
dziej korzystna dla budowania tożsamości dorastających. W  okresie 
wczesnej adolescencji sprzyja ona budowaniu normatywnego stylu 
tożsamości, który jak wynika z  przywoływanych badań, jest w  tej fazie 
rozwoju najbardziej adaptacyjnym rodzajem tożsamości. W  ten spo-
sób młodemu człowiekowi dostarczane są cenione przez najbliższe mu 
osoby wartości i  wzorce postępowania. Dalszy rozwój nastolatka, na 
 przykład w  obrębie sprawności intelektualnych (przejawiający się cho-
ciażby w  opanowaniu logicznego, abstrakcyjnego myślenia), prowadzi 
często u  starszej młodzieży do krytycznej ich oceny i  buntu. Postawa 
taka stanowi jednak istotny etap na drodze do autonomii młodego czło-
wieka, ponieważ pozwala odkryć znaczenie lub bezsens wskazywa-
nych mu norm.

20 M. Csikszentmihaly, B. Schneider, Conditions for Optimal Development in Adolescen-
ce:An Experimental Approach, „Applied Developmental Science” 5(2001)3. 
21 M. Berzonsky, S.T. Branje, W. Meeus, Identity Processing style, Psychosocial Resour-
ces and Adolescents’ perceptions of Parent – Adolescent Relations, art. cyt.
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Zakończenie

Podsumowując powyższe rozważania, zwróćmy uwagę na wartość 
proponowanego ujęcia zdrowia psychicznego z  perspektywy rozwo-
ju jednostki, z  podejmowanych przez nią zadań rozwojowych. Pozwa-
la ono ominąć wymienione we wstępie rozliczne pułapki wynikające 
z  negatywnej definicji zdrowia jako braku objawów chorobowych. Poza 
tym przezwycięża subiektywizm obecny w  podejściu A. Maslowa czy 
K. Dąbrowskiego, którzy odwoływali się głównie do towarzyszących 
rozwojowi przeżyć emocjonalnych. Tam, gdzie jest mowa o  dobrosta-
nie człowieka jako wyznaczniku zdrowia psychicznego, należy również 
uwzględniać elementy dobrego samopoczucia, dlatego że mają one 
swoiste uzasadnienie w  obiektywnej ocenie osiągnięć adaptacyjnych. 
Wreszcie z  perspektywy rozwoju jednostki i  nabywanych przez nią 
umiejętności, znaczenia nabierają zachowania, które pozornie mogą 
wskazywać na zaburzenia czy problemy z  przystosowaniem, czego 
przykładem może być wspomniany tutaj b u n t  m ł o d z i e ń c z y. Po-
dejście to otwiera nowe obszary pytań i  problemów badawczych, na 
przykład dotyczących uwarunkowań procesu kształtowania i  wykorzy-
stywania zdolności radzenia sobie z  zadaniami rozwojowym czy też 
różnic indywidualnych w  zakresie doświadczania dobrostanu jako wy-
niku „adaptacyjnych zmagań” jednostki.

Ewa GURBA – doktor nauk humanistycznych w  zakresie psychologii; absol-
went psychologii i  filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w  Instytucie 
Psychologii UJ oraz Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficz-
no-Pedagogicznej „Ignatianum” w  Krakowie. W  pracy naukowo badawczej 
zajmuje się problemami rozwoju młodzieży oraz osób dorosłych. Jest auto-
rem artykułów naukowych w  czasopismach polsko- i  anglojęzycznych oraz 
popularnonaukowych z  psychologii, które dotyczą problematyki rozwoju po-
znawczego w  dorosłości oraz zagadnień komunikacji międzypokoleniowej 
(rodzice – dorastające dzieci). Odbywała staże zagraniczne na Uniwersy-
tecie w  Trento (1990) oraz Uniwersytecie St. Andrews w  Szkocji (1993). 
Jest współautorką podręcznika psychologii rozwojowej: Psychologia rozwo-
ju człowieka (red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wyd. PWN, Warsza-
wa 2000), w  którym opracowała rozdział Wczesna dorosłość.
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Stres wyznacznikiem zdrowia
i  życia człowieka

Stan zdrowia człowieka określony w  konstytucji Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) jako „stan pełnego, dobrego samopoczucia fi-
zycznego, psychicznego i  społecznego, a  nie wyłącznie brak choro-
by lub niedomagania” 1 warunkuje wiele czynników wyróżnionych przez 
M.   Lalonde’ade’a w  tzw. „polach zdrowia”. Składają się na nie między in-
nymi styl życia jednostki (ok. 50%), jej środowisko fizyczne i  społeczne 
(ok. 20%), czynniki genetyczne (ok. 20%) oraz działania służby zdro-
wia podejmowane na jej rzecz (ok. 10%) 2. By je zachować czy popra-
wić nie wystarczy inwestować w  nowe technologie medyczne, trzeba 
zainwestować w  ludzi, ich świadomość oraz wszechstronny rozwój. 
Taką inwestycją jest edukacja zdrowotna, w  wyniku której wzrastać ma 
świadomość stanu zagrożeń zdrowia, motywacja do tego, aby je do-
skonalić, a  przede wszystkim kreować 3.
 W  niniejszym artykule została podjęta próba pokazania stanu za-
grożenia zdrowia jednostki, jaką niesie za sobą stres warunkujący, 
utrudniający czy nawet uniemożliwiający realizację potrzeb społecz-
nych i  zadań, do których aspiruje współczesny człowiek. Jest on czyn-
nikiem integralnym dla wszystkich czterech powyższych składowych 

1 Por. P. Miśkiewicz, J. Pawlak, WHO a  podstawowa opieka zdrowotna, http://
www.who.un.org.plwww.who.un.org.pl/files/341/WHO.pdf; por. także: http://www.seremet.org/who_zdrowie.zdrowie.html. 
Wydruk z  dnia 20.06.2008 roku.
2 M. Lalonde, A  New Perspective on the Health of Canadians. A  Working Document, In-
formation Canada, Ottawa 1974, s. 8-67.
3 Por. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 17-75; por. 
także: C. Włodarczyk, Ważne problemy polityki zdrowotnej, „Promocja Zdrowia, Nauki 
Społeczne i  Medycyna” VIII(2001)21, s. 7-33.
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„pól  zdrowia”, zaś jego podłożem mogą być rozmaite sytuacje społecz-
ne i  osobiste, powodujące większe lub mniejsze „obciążenie” jednostki, 
mającej trudności z  adaptacją do wymogów codziennego życia. Jeśli 
nie potrafi ona pokonać sytuacji trudnej, może stać się pośrednią lub 
bezpośrednią przyczyną obniżenia poziomu aktywności, wystąpienia 
objawów nerwicowych czy wreszcie zaburzeń psychosomatycznych. 
Stres jest więc nieodłącznym atrybutem życia ludzkiego 4. Związany jest 
ściśle z  ograniczeniami biologicznymi, poznawczymi oraz społecznymi 
ludzi żyjących i  pracujących w  warunkach zagrażających życiu, zdro-
wiu, bądź ich integracji psychospołecznej. 

1. Mechanizm stresu

W  aspekcie biologicznym stres wiąże się zwykle z  nasileniem wydzie-
lania adrenokortykotropiny (ACTH) przez p r z y s a d k ę  m ó z g o w ą. 
Wysoki poziom tego hormonu pobudza korę nadnerczy powodując in-
tensywną produkcję adrenaliny i  innych hormonów, które podnoszą wy-
dajność organizmu i  pozwalają na przystosowanie się do warunków stre-
sowych 5. Istotą stresu w  ujęciu poznawczym jest „żądanie” aktywności. 
Jeśli mieści się ono w  granicach możliwości człowieka, rozpatrywa ne 
jest w  aspekcie pozytywnym, kiedy jednak je przekracza oraz utrzymu-
je się przez długi czas, może wyczerpać organizm i  staje się dla niego 
czymś negatywnym, niepożądanym, prowadzącym do niewłaściwego 
funkcjonowania, choroby czy w  konsekwencji nawet do śmierci 6. 
 Stres w  aspekcie psychologicznym to stan wzmożonej aktywności 
organizmu w  odpowiedzi na silny bodziec fizyczny lub psychiczny 7. To 
wzrost napięcia emocjonalnego prowadzący do podniecenia i  w  konse-
kwencji do zaburzenia w  funkcjonowaniu organizmu i  procesie zaspo-
kajania potrzeb. Poprzez nagłą ingerencję w  toku aktywności prowadzi 
do utraty dotychczasowych wartości, zmuszając człowieka do nowej 
koordynacji 8 w  sytuacji, w  której następuje dezorganizacja w  utrwalo-
nych strukturach osobowości, wartościach i  obrazie własnej osoby. Ten 
zespół zmian wywołanych działaniem na organizm czynników szkodli-
wych (stresorów), takich jak zranienie, infekcja, wysoka temperatura, 

4 E. Boenish, C.M. Haney, Twój stres. Sens życia, równowaga i  zdrowie, Wyd. GWP, 
Gdańsk 2002, s. 9.
5 Tamże, s. 11.
6 H. Wrona-Polańska, Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem. Psy-
chologiczne mechanizmy i  uwarunkowania zdrowia w  zawodzie nauczyciela, Wyd. Na-
ukowe AP, Kraków 2003, s. 27.
7 R.E. Franken, Psychologia motywacji, Wyd. GWP, Gdańsk 2005, s. 311-352.
8 Tamże, s. 461-489.
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hałas i  inne, ma charakter przystosowawczy i  to dwojakiego rodzaju: 
pierwszy z  nich to lokalny zespół adaptacyjny, obejmujący zmiany spe-
cyficzne zachodzące w  miejscu występowania stresora (np. w  okolicy 
oparzenia) oraz ogólny zespół adaptacyjny, obejmujący zmiany niespe-
cyficzne, uogólnione, niezwiązane bezpośrednio z  naturą i  działaniem 
bodźca szkodliwego 9. 
 W  sytuacji fizycznego lub emocjonalnego zagrożenia organizm, się-
gając po swoje rezerwy stara się sprostać wyzwaniu, jakie przed nim 
stoi. Pojawia się wówczas odpowiedź w  postaci pobudzenia układu we-
getatywnego, hormonalnego oraz rozwijającego się ogólnego zespo-
łu adaptacyjnego 10. Im dłużej człowiek pozostaje pod wpływem stre-
sora, tym mniejszą ma zdolność rozpoznawania go. W  początkowym 
okresie po wystąpieniu stresora może sam sobie pomóc. Ból szyi, bóle 
głowy, ból w  dolnej części pleców, uczucie dławienia w  gardle, drże-
nie kończyn, przyspieszone trzepotanie powiek oraz inne tiki nerwo-
we, a  także przyspieszony puls, kołatanie serca, przyspieszone oddy-
chanie, nadmierne pocenie, suchość w  gardle i  ustach oraz utrudnione 
przełykanie, to wstępne dolegliwości związane ze stresem. Obok nich 
pojawiają się również zmiany w  zachowaniu, to jest: objadanie się, pa-
lenie papierosów, nadużywanie alkoholu, obgryzanie paznokci, zabu-
rzenia snu, łatwe wpadanie w  gniew, unikanie kontaktów z  ludźmi oraz 
zmiany w  myśleniu, stany depresyjne, smutek, irytacja, rozczarowanie 
życiem i  sobą, trudności z  koncentracją, zapominanie czy negatywne 
myślenie 11. Gdy powyższe objawy zostają zbagatelizowane, uruchamia 
się mechanizm stresu, który w  swym przebiegu występuje w  trzech sta-
diach: pogotowia – alarmu, odporności i  wyczerpania 12. W  pierwszym 
stadium stresor pobudza podwzgórze powodując produkcję substancji 
sygnalizującej, iż przysadka powinna wydzielać do krwi większą ilość 
hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) szczególnie w  hipokampie, 
ciele migdałowatym i  miejscu sinawym, alarmując ciało o  zagro żeniu. 
Pod wpływem ACTH zewnętrzna korowa część nadnerczy wydziela 
kortykoidy. To prowadzi z  kolei do zmniejszenia i  zaniku grasicy oraz 
innych zmian towarzyszących, takich jak na przykład zanikanie węzłów 
chłonnych, hamowanie reakcji zapalnych i  wytwarzanie cukru. Drugą 

9 W. Łosiak, Podstawowe koncepcje stresu i  radzenia sobie, „Zeszyty Naukowe UJ” (Pra-
ce Psychologiczne) 1995 nr 12, s. 13-23.
10 L.A. Pervin, Psychologia osobowości, Wyd. GWP, Gdańsk 2002, s. 310-346.
11 C.D. Ryff, B. Singer, Paradoksy kondycji ludzkiej: dobrostan i  zdrowie na drodze ku 
śmierci, w: Psychologia pozytywna, pr. zb. pod red. J. Czapińskiego, Wyd. PWN, War-
szawa 2004, s. 147-162.
12 L. Cierpiałkowska, H. Sęk, Zdrowie i  zaburzenia z  perspektywy rozwojowej i  procesual-
nej. Próba integracji podejścia salutogenetycznego i  patogenetycznego, w: Psychologia 
zdrowia: teoria, metodologia i  empiria, pr. zb. pod red. T. Pasikowskiego, H. Sęk, Wyd. 
Naukowe Bogucki, Poznań 2006, s. 21-39.
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typową cechą reakcji stresu jest powstanie owrzodzeń układu pokar-
mowego (żołądka i  jelit), co jest związane z  wysokim poziomem korty-
koidów we krwi oraz z  funkcjonowaniem autonomicznego układu ner-
wowego. Prowadzi to w  stadium drugim do uruchomienia sił obronnych 
organizmu. Jeśli stresor działa jednak dalej z  taką samą siłą, to w  sta-
dium trzecim może dojść do powstawania zespołów chorobowych, ner-
wic lękowych i  depresyjnych, a  nawet do zespołów psychotycznych 
i  aktów autodestrukcji 13.
 Stadium reakcji alarmowej wyraża mobilizacja obronnych sił orga-
nizmu przebiegająca w  dwóch fazach. Pierwsza z  nich to faza szoku. 
Obejmuje ona wstępny, bezpośredni wpływ czynnika szkodliwego na 
organizm. Charakteryzuje się wystąpieniem pierwszych sygnałów po-
budzenia organizmu do obrony. Bodźce będące przyczyną stresu (na 
przykład głośny krzyk dziecka) docierają do mózgu, poprzez impulsy 
nerwowe biegną wprost do przysadki mózgowej. Przysadka wydziela 
do krwi hormon kortykotropiny, który pobudza nadnercza do wydzie-
lania zwiększonej ilości adrenaliny i  noradrenaliny określanych często 
mianem „hormonów walki i  ucieczki” 14, obejmujących reakcje obron-
ne, którym towarzyszą zmiany w  funkcjach fizjologicznych, takie jak: 
wzrost ciśnienia krwi, podwyższenie temperatury ciała, szybsza praca 
serca, uwolnienie do krwi większej niż zwykle ilości glukozy, choleste-
rolu i  wolnych kwasów tłuszczowych 15. 
 W  fazie przeciwdziałania szokowi organizm wprowadza się w  stan 
podwyższonej gotowości. Siły fizyczne i  psychiczne zostają przygoto-
wane do walki, we krwi zwiększa się ilość substancji energetycznych, 
intensyfikuje się praca układu krążenia. W  odpowiedzi na to zachodzi 
szereg zmian organicznych, odblokowujących dostęp do rezerw węglo-
wodanów stanowiących źródło energii (stąd mięśnie czerpią niezbędne 
paliwo na przykład w  sytuacji ucieczki). Dochodzi do natychmiastowe-
go skierowania krwi do organów o  strategicznym znaczeniu kosztem 
na przykład ukrwienia skóry 16, co prowadzi do zminimalizowania strat 

13 S.E. Hobfoll, Stres, kultura i  społeczność. Psychologia i  filozofia stresu, Wyd. GWP, 
Gdańsk 2006, s. 67-103. 
14 K. Mausch, Radzenie sobie ze stresem a  stan zdrowia w  kontekście badań psychoneu-
roimmunologicznych, art. cyt., s. 134-135.
15 M. Rzeczkowska, Stres biologiczny, http://www.mediweb.pl/psyche/wyswietl_vad.
php?id=100. Wydruk z dnia 26.01.2008 roku.
16 Zbyt duży poziom jednego z  hormonów stresu może być przyczyną m.in. trądziku, ło-
jotoku, a  nawet łysienia – donoszą badacze z  USA na łamach „Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences”. Badacze od lat starają się poznać mechanizm rozwoju chorób 
skórnych związanych z  zaburzonym wydzielaniem łoju (sebum). Naukowcy z  Freie Uni-
versitaet Berlin oraz z  Uniwersytetu w  Duesseldorfie wykazali, że wpływ na skórę może 
mieć także stres. W  hodowanych w  laboratorium ludzkich komórkach gruczołów łojowych 
wykryli receptory dla kortykoliberyny – jednego z  hormonów stresu. Kortykoliberyna po-
wstaje w  części mózgu zwanej podwzgórzem i  reguluje m.in. zachowanie w  odpowiedzi 
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energetycznych organizmu. Często w  sytuacji zagrożenia pojawiają się 
mdłości lub biegunka. W  ten sposób organizm dąży do zmniejszenia 
masy ciała, by łatwiej sprostać zaistniałym trudnościom. 
 Opisane elementy stadium odporności to formy adaptacji organi-
zmu do czynników szkodliwych działających już jakiś czas. Pojawia się 
przy tym dużo słabsza tolerancja na inne bodźce, które uprzednio były 
nieszkodliwe aż do wystąpienia wyczerpania. Stadium to pojawia się 
wówczas, gdy czynniki szkodliwe działają zbyt intensywnie, bądź zbyt 
długo, a  uogólnione pobudzenie organizmu nie służy już zwalczaniu 
stresora, lecz charakteryzuje się utratą zdolności obronnych. Wskaźni-
kiem tego stanu jest rozregulowanie funkcji fizjologicznych i  związany 
z  tym brak odporności organizmu. W  stadium wyczerpania mogą po-
jawić się względnie trwałe reakcje patologiczne 17, które przy dalszym 
działaniu stresora mogłyby prowadzić do śmierci. Utrzymujące się na-
pięcie powinno być rozładowane po to, by zarówno mózg, jak organizm 
człowieka mógł odpocząć i  zregenerować się. Kumulacja stresu pro-
wadzi do przemęczenia, wyczerpania, apatii, braku ochoty do życia, 
utraty wiary w  siebie, a  zatem zaburzenia harmonii w  ciele. Wszystkie 
te czynniki mogą doprowadzić do całkowitej utraty balansu w  organi-
zmie człowieka. Wówczas mówi się o  tak zwanym zespole wypalenia 18. 
W  ostatnich latach na całym świecie, w  szczególności w  krajach wyso-
ko rozwiniętych, rośnie liczba osób, które na skutek różnych czynników 
przekroczyły stan równowagi między spalaniem zasobów a  możliwo-
ścią odnowy 19. 

na stres. Od poziomu tego hormonu zależy m.in. produkcja hormonu stresu – kortyzolu 
i  androgenów – męskich hormonów płciowych. Niemieccy badacze zaobserwowali, że 
kortykoliberyna zwiększa też produkcję składników sebum. Wskazuje to na jej potencjal-
ną rolę w  rozwoju chorób skóry, takich jak trądzik czy łojotok, a  także w  procesach sta-
rzenia skóry i  schorzeniach związanych z  niedoborem związków tłuszczowych w  sebum. 
Jak podkreślają autorzy, ich wyniki ujawniają, w  jaki sposób stres może wpływać na skórę 
i  otwierają nowe możliwości leczenia różnych schorzeń skórnych. Por. I. Kotłowska, Skó-
ra nie lubi stresów, http://www.eduinnowacja.pl/gratis/pliki/kurs_stres_probka.pdf.probka.pdf. Wy-
druk z  dnia 16.02.2008 roku.
17 Konsekwencją działania długotrwałego stresu mogą być takie choroby, jak: choroby 
układu naczyniowego (choroba nadciśnieniowa, choroba wieńcowa, zawał, zaburzenie 
rytmu serca, nadciśnienie tętnicze), choroby układu pokarmowego (choroba wrzodowa 
żołądka i  dwunastnicy), nerwice, bezsenność, obniżenie odporności organizmu, zaburze-
nia miesiączkowania, a  także zaburzenia erekcji, trawienia, alergie oraz niektóre choroby 
metabolizmu, np. cukrzyca. Por. N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość stresowa 
(typ D) a  ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, w: Rozwój, zdrowie, choroba. Ak-
tualne problemy psychosomatyki, pr. zb. pod red. K. Kosińskiej-Dec, L. Szewczyk, Wyd. 
BEL Studio Sp.z o.o., Warszawa 2004, s. 5-17.
18 H. Sęk, Uwarunkowania i  mechanizmy wypalenia zawodowego w  modelu społecznej 
psychologii poznawczej, w: Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, zapobiega-
nie, pr. zb. pod red. H. Sęk, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 149-167.
19 Ch. Maslach, Wypalenie w  perspektywie wielowymiarowej, w: Wypalenie zawodowe  – 
przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, dz. cyt., s. 13-31.
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2. Pozytywne i  negatywne aspekty stresu 

Sytuacje stresowe, jeśli tylko nie stanowią wydarzeń losowych niwe-
czących osiągnięcia i  przekreślających możliwości dalszych działań, 
okazują się wręcz potrzebne dla zachowania zdrowia człowieka, a  na-
wet jego rozwoju. Z  perspektywy korzystnej dla organizmu w  proce-
sie ewolucji pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efek-
tywnego funkcjonowania. Zbyt niski poziom stresu powoduje spadek 
motywacji, apatię i  znudzenie, natomiast zbyt wysoki napięcie, trudno-
ści z  koncentracją, lęk, fizyczne zmęczenie czy zwolnienie refleksu 20. 
Zdarza się, że ta sama sytuacja (stresor) wywoła u  jednego człowie-
ka wszystkie oznaki stresu, natomiast inna osoba w  ogóle nie zarea-
guje lub jej poziom stresu będzie niższy. Dzieje się tak dlatego, że to 
nie sama sytuacja wywołuje stres, ale osobowość człowieka nadaje jej 
znaczenie – pozytywne lub negatywne. 
 Ewentualny korzystny wpływ sytuacji trudnych na strukturę i  funk-
cjonowanie osobowości zależy od rodzaju i  nasilenia stresorów psy-
chicznych oraz od tego, kto staje w  obliczu sytuacji trudnej, to jest, na 
jaką osobowość działają czynniki stresowe. Są ludzie, którzy niejako 
rozkwitają pod wpływem silnych stresowych bodźców, co spowodowa-
ne jest zwiększonym poczuciem pewności i  podnieceniem pod wpły-
wem wydzielającej się noradrenaliny. Inni zaś preferują spokój i  ciszę. 
W  takich warunkach osiągają optymalne wyniki pracy. Konsekwencją 
tej ostatniej sytuacji jest podświadome odsuwanie wykonania obowiąz-
ków na ostatnią chwilę, by w  ten sposób wytworzyć większe napięcie, 
które podniesie efektywność pracy. Taki sposób działania niesie w  so-
bie ryzyko niewywiązania się w  terminie z  planowanych zajęć wskutek 
pojawienia się nieoczekiwanych spraw. Taka postawa może również 
mieć niekorzystny wpływ na osoby bliskie, partnera, rodziców, współ-
pracowników, dla których taki poziom napięcia jest silnym stresem. 
 Bardziej podatne na stres są osoby niecierpliwe, wrogo nastawione 
do otoczenia, agresywne, żyjące w  pośpiechu, nadmiernie rywalizują-
ce, dążące do celu za wszelką cenę. Natomiast u  osób o  przeciwnych 
cechach (cierpliwych, pokojowo nastawionym, żyjących bez pośpiechu, 
skłonnych do współpracy, zmierzających do celu bez walki) rzadziej do-
chodzi do nasilenia stresu, a  przez to do zachwiania organicznej ho-
meostazy 21. W  sytuacjach, w  których liczy się siła lub wytrzymałość, 
stres poprzez wzrost wydzielania adrenaliny pomaga efektywniej dzia-

20 C.B. Pert, The Wisdom of The Receptors: Neuropeptides. The Emotions and Body-
mind, „Advances” 1986 nr 5, s. 8-16.
21 H. Sęk, I. Ścigała, Stres i  radzenie sobie w  modelu salutogenicznym, w: Człowiek w  sy-
tuacji stresu, pr. zb. pod red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Ślą-
skiego, Katowice 2000, s. 133-150.
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łać. Kiedy natomiast liczy się precyzja ruchów i  skupienie, warto umieć 
wyeliminować wpływ zwiększonego wydzielania adrenaliny. Jeśli stan 
podwyższonej gotowości organizmu utrzymuje się przez dłuższy czas 
(mózg w  przewlekłym stresie pobudza stałe podwyższone wydzielanie 
„hormonów stresu”), napięcie z  nim związane nie zostaje rozładowane, 
spada odporność i  dość szybko przychodzi wyczerpanie oraz rozregu-
lowanie organizmu 22. 
 Stres może generować także pewne cechy osobowości na przykład 
perfekcjonizm, kiedy osoba przyjmuje niezwykle wysokie standardy, 
którym bardzo trudno jest sprostać. W  konsekwencji sama wywołuje 
stres czy nadmierną troskę o  innych kosztem siebie, szczególnie przy 
braku wzajemności z  ich strony. Atencja ta może prowadzić do uczu-
cia rozżalenia i  w  konsekwencji długotrwałego stresu 23. Każda zmiana, 
nawet pozytywna, działa na człowieka stresująco, ogranicza odporność 
jego systemu immunologicznego i  niesie za sobą ryzyko szybkiego za-
chorowania. Im bardziej znacząca jest dla człowieka zmiana, tym więk-
sze ryzyko zachorowania 24. Im większa świadomość wpływu zmian, 
tym większa możliwość ich zaplanowania i  przygotowania się na nie. 
 Według dr. Hansa Selye’a 25, oddziaływanie wielu bodźców od-
czuwane jest jako przyjemne (ekscytujące) albo jako nieprzyjemne, 
ale nieprzekraczające pewnej granicy. Wśród badaczy zjawiska stre-
su określane jest ono wówczas eustresem. Eustres jest potrzebnym, 
tak zwanym „pożytecznym” stresem. Pobudza bowiem do działania 
i  wzmacnia reakcje oraz podnosi próg reaktywności, a  tym samym 
umożliwia skuteczniejsze działanie. Każdy człowiek potrzebuje nie-
zbędnego poziomu stymulacji, by móc sprostać wyzwaniom i  reagować 
odpowiednio do sytuacji, w  jakiej się znajduje. Określony poziom stresu 
jest więc wskazany. Dzięki niemu łatwiej możemy rozwiązać problem.
 Pod wpływem umiarkowanego stresu człowiek może sprawniej 
funkcjonować, szybciej działać, poprawia się wówczas koncentracja 
i  zwiększa wydajność mózgu, a  skumulowana siła i  energia pozwala 

22 J. Papiernik, Katalog chorób – stres, http://www.choroby.senior.pl/158,1,Stres,2655.htmlwww.choroby.senior.pl/158,1,Stres,2655.html 
(Wydruk z dnia 26.01.2008 roku).
23 W. Nash, Jak opanować stres? W  stronę pełni, Wyd. „M”, Kraków 1988, s. 153-156.
24  Tamże, s. 216-221.
25 Hans Hugon Selye w roku 1956 wprowadził pojęcie stresu, które opisał w  książce pt. 
The Stress of Life. Badaniu tego zjawiska poświęcił 50 lat pracy naukowej. Z  tego też 
powodu nosił przydomek dr Stress. Opublikował ponad 1400 artykułów i  30 książek na 
temat stresu. Wykazał, że u szczurów poddanych różnym stresom powiększała się kora 
nadnerczy wydzielających m.in. kortyzol (jeden z hormonów stresu), natomiast grasica 
(miejsce dojrzewania komórek odpornościowych) tych zwierząt ulegała zanikowi. Ten 
stresem wywołany zanik grasicy nie występował u zwierząt, u których usunięto albo nad-
nercza albo przysadkę (mały gruczoł u podstawy mózgu, pobudzający m.in. korę nadner-
czy do wydzielania kortyzolu). Por. M. Wirga, Teoria, biologia i terapia w psychoneuroim-
munologii, http://www.simonton.pl/pni/pni3.html. Wydruk z dnia 16.02.2008 roku.
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wykonać wszystkie zamierzenia i  przeżyć radość z  sukcesu. Negatyw-
ny jest dopiero taki strumień bodźców, który przekracza pewną granicę 
naszej indywidualnej wytrzymałości. W  psychologii określany jest mia-
nem dystresu 26. Zły stres, jest więc reakcją organizmu na zagrożenie, 
utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i  zadań. Inaczej 
mówiąc, wiąże się bezpośrednio z  uczuciem deprywacji lub przeciąże-
nia prowadzącego do choroby. Opiera się na ogólniejszym założeniu, 
że w  każdej chorobie tkwi pewien pierwiastek przystosowania (cierpie-
nia) generującego frustrację, udaremnienie i  zachowania agresywne. 
Sytuacja taka pojawia się wówczas, gdy człowiek reaguje na zacho-
dzące w  jego życiu wydarzenia bezradnością i  poczuciem beznadziej-
ności. Wówczas też, pojawiające się w  jego organizmie, zmiany biolo-
giczne sprzyjają rozwojowi choroby.
 Ze stresem negatywnym mamy do czynienia wówczas, gdy wystą-
pią takie czynniki jak: nadmierne obciążenie pracą i  odpowiedzialnością 
psychiczną czy też doświadczenie różnych nieszczęść po katastrofy i  ka-
taklizmy. Niestety, są w  życiu człowieka momenty, kiedy tragiczne zda-
rzenia całkowicie go pochłaniają i  nie sposób się na nie przygotować. 
Według badaczy tego zjawiska, Thomasa Holmes’a i  Richarda Rahe’a, 
są to najczęściej: śmierć bliskiej osoby (100 punktów w  skali SSRS 27), 
rozwód (73 SSRS), utrata pracy (47 SSRS), kłótnia ze współmałżonkiem 
(45 SSRS) czy reorganizacja w  miejscu pracy (39  SSRS)  itd.

3. Stres a  procesy chorobowe

Nie sposób uniknąć czynników bądź sytuacji stresujących, jednak nad-
mierne obciążenie stresem, jak i  nawracające silne przeżycia streso-
we są uważane za przyczyny ogromnej liczby chorób psychosomatycz-

26 T. Pasikowski, Stres i  zdrowie, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 34-57.
27 Thomas Holmes i Richard Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, którą wo-
lontariusze uszeregowali według tego, jak wielkiego przystosowania wymaga każde wy-
darzenie. Badano względną siłę działania sytuacji stresujących, przypisując bodźcowi 
odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w  skali od 0 (brak stresu) do 100 (mak-
symalny stres). W  ten sposób powstał popularny kwestionariusz Social Readjustment 
Rating Scale (SRRS). Badacze zastanawiali się, jak określić względną siłę stresujących 
wydarzeń. Wiadomo, że istotne są tu różnice indywidualne w  sposobie rozumienia i  re-
agowania na sytuację stresową oraz cechy temperamentu i osobowości. Kwestionariusz 
(SRRS) aplikowano ludziom przywiezionym na ostry dyżur oraz osobom towarzyszącym. 
Jednak po wręczeniu badanym listy różnych zdarzeń wraz z  prośbą o  ułożenie ich we-
dług potencjalnej zdolności wywoływania stresu, okazało się, że badani postrzegają wiele 
sytuacji w  sposób podobny. Okazało się, że osoby chore doświadczyły znacznie więcej 
stresujących wydarzeń w  przeciągu roku poprzedzającego chorobę niż osoby towarzy-
szące. Udowodniono wówczas statystyczny związek pomiędzy stresorami a  chorobą. 
Por. T. Holmes, R. Rahe, The Social Readjustment Rating Scale, „Journal of Psychoso-
matic Research” 1967 nr 11, s. 213-218.
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nych, między innymi chorób układu krążenia, przewodu pokarmowego, 
nowotworów, a  także depresji, nerwic, lęków, fobii i  innych zaburzeń 
psychicznych 28. Potwierdzają to badania prowadzone zarówno w  wa-
runkach laboratoryjnych, jak i  w  ramach programów leczniczych. Za-
padamy na choroby znacznie częściej, gdy jesteśmy pod wpływem 
negatywnych emocji. Na przykład studenci denerwujący się sesją eg-
zaminacyjną chorują częściej i  ich układ odpornościowy ma mniejszą 
wydolność niż ci, którzy podchodzą do niej spokojnie 29. Zdrowe radze-
nie sobie ze stresem studiów związane jest z  lepszym zdrowiem (na 
przykład ilość produkowanych przeciwciał po podaniu szczepionki jest 
większa u  tych, którzy są najmniej zestresowani i  zdenerwowani) 30. 
 W  zamieszczonym w  „Archives of Internal Medicine” przeglądzie 
rozległych badań nad związkiem między stresem a  chorobami psycho-
log z  Yale, Bruce McEven 31, podaje długą listę negatywnych skutków 
stresu. Obejmuje ona obniżenie odporności organizmu do poziomu, 
w  którym następuje gwałtowne przyspieszenie przerzutów raka, zwięk-
szenie podatności na zakażenia wirusowe, spotęgowanie procesu od-
kładania się blaszek miażdżycowych. To z  kolei prowadzi do arterio-
sklerozy oraz nadkrzepliwości i  powoduje zawał mięśnia sercowego, 
przyspieszanie początku cukrzycy typu I  i  rozwoju cukrzycy typu II oraz 
wyzwolenie ataków astmy. Stres może również prowadzić do owrzo-
dzenia układu trawiennego, wywołując symptomy wrzodowego zapale-
nia jelita grubego i  zapalenia jelit. Nawet sam mózg odczuwa długofa-
lowe negatywne skutki przedłużającego się stresu. Jednym z  nich jest 
uszkodzenie hipokampa, a  zatem upośledzenie pamięci.
 Na oddział intensywnej terapii z  powodu zawału serca częściej tra-
fiają ludzie o  tzw. typie „D” – twierdzi Johan Danollet, psycholog z  Tilbur-
ga w  Holandii. Są to na ogół pesymiści, niezadowoleni z  życia i  z  niską 
samooceną, łatwo wpadający w  gniew, ale starający się go nie okazy-
wać przez tłumienie własnych emocji. Śmiertelność wśród takich osób 
jest cztery razy większa niż u  pozostałych chorych 32. Według Hansa 
Eysencka, przywołani pesymiści często też wpadają w  złe nawyki, co 
pogarsza ich stan zdrowia. Nadużywają alkoholu, tytoniu i  trudniej po-
zbywają się nałogu. Niechętnie przestrzegają właściwej diety i    rzadko 

28 J.F. Terelak, Psychologia stresu, Wyd. Branta, Warszawa 2001, s. 278-321.
29 J.K. Kiecolt-Glaser, W. Garner, C.E. Speicher, Psychosocial modifiers of immuno – 
competence in medical students, „Psychosom Med” 1984 nr 46, s. 7-14.
30 R. Glaser, J.K. Kiecolt-Glaser, R. Bonneau, Stress – induced modulation of the immune 
response to recombinant hepatitis B vaccine, „Psychosom Med” 1992 nr 54, s. 22-29.
31 B. McEven, The end of stress as we know it, National Academy Press, D.C., Washing-
ton 2002, s. 239.
32 M. Mrozkowiak, Edukacja zdrowotna. Teoria stresu, http://wadypostawy.republika.pl/
biomedyka95.htm. Wydruk z  dnia 12.02.2008 roku.
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uprawiają sporty, co prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego 
i  miażdżycy. Stres może u  nich spowodować wzrost poziomu fibryno-
genu (białko zwiększające krzepliwość krwi), efektem czego mogą być 
skrzepy blokujące przepływ krwi w  naczyniach wieńcowych 33.
 Ilan Wittestein, kardiolog z  Johns Hopkins University w  Baltimore, 
odkrył, że pod wpływem silnego stresu u  niektórych osób aż trzydzie-
ści cztery razy wzrasta stężenie adrenaliny i  noradrenaliny, osłabiają 
się skurcze mięśnia sercowego, zaburza praca ośrodków mózgowych, 
powodując zaburzenia pamięci i  zwiększając w  starszym wieku ryzyko 
demencji 34. Negatywne skutki stresu częściej dotykają kobiet niż męż-
czyzn. Dzieje się tak dlatego, że pracujące kobiety mają inny cykl do-
bowy hormonów stresowych, to jest adrenaliny i  noradrenaliny, niż pra-
cujący mężczyźni. Wprawdzie zarówno kobiety jak i  mężczyźni mają 
szczyt poziomu reakcji tych hormonów po południu, jednak u  mężczyzn 
ich poziom spada do zera po powrocie do domu, a  u  kobiet utrzymuje 
się aż do momentu snu 35. 
 Stres jest więc naturalną reakcją na codzienne wyzwania i  życiowe 
zmiany nie tylko negatywne, ale i  pozytywne. To nie sam stres jest nie-
bezpieczny dla człowieka, ale sposób reakcji na stresora 36. Każdy czło-
wiek przypisuje nadmiernie negatywne znaczenia wielu fizjologicznie obo-
jętnym, choć niepożądanym bodźcom jak: deszczowa pogoda, kolejka 
w  sklepie, korek uliczny i  tym podobne. Jeżeli więc każda nowa czy trudna 
sytuacja interpretowana jest słowami „na pewno sobie nie poradzę”, wte-
dy istnieje znacznie mniejsza szansa na efektywne zadziałanie. Indywi-
dualna reakcja zakłada istnienie specyficznej reakcji fizjologicznej czy też 
emocjonalnej dla danego człowieka. Powstałe objawy psychosomatycz-
ne zależne są więc nie od rodzaju bodźca, lecz od rodzaju afektywnej re-
akcji na stres. W  życiu współczesnym niepokój jest najczęściej niepropor-
cjonalny do rozgrywających się wydarzeń i  nieuzasadniony. Pojawia się 
on w  sytuacjach, z  którymi musimy żyć albo które sobie wyimaginowa-
liśmy, a  nie w  obliczu rzeczywistych niebezpieczeństw, z  którymi musi-
my się zmierzyć 37. Także bodźce środowiskowe 38 (świadome i  nieświa-

33 H. Eysenck, Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zacho-
wują?, Wyd. GWP, Sopot 2003, s. 23-78.
34 M. Mrozkowiak, Edukacja zdrowotna. Teoria stresu, art. cyt.
35 W. Cywiński, Stres niszczący, http://www.resmedica.pl/zdart12007.html. Wydruk z  dnia 
26.01.2008 roku.
36 A. Kolańczyk, Funkcje i  struktura mechanizmów obronnych reinterpretacyjnych, „Prze-
gląd Psychologiczny” 1978 nr 21, s. 249-271.
37 J. Reykowski, O  niektórych formach integracyjnych i  regulacyjnych funkcji osobowości, 
„Psychologia Wychowawcza” 1971 nr 14, s. 285-300.
38 Najczęstszymi generatorami stresu w  ujęciu społecznym są tłok, ograniczone poczucie 
prywatności, niewystarczająca przestrzeń życiowa lub przestrzeń niezbędna do pracy, 
hałas, bałagan, nieporządek, zanieczyszczenie środowiska czy zła organizacja w  miej-
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dome), odbierane jako stresowe, powodują uczucie  dyskomfortu. Są one 
jednak w  rzeczywistości zależne od człowieka, a  nie od typu  stresora. 

4. Techniki redukcji stresu jako uwarunkowania zdrowia 

Stres pojmowany jest najczęściej jako reakcja organizmu na nagły lub 
chroniczny stan zaburzenia równowagi pomiędzy obciążeniami, którym 
jesteśmy poddawani a  zasobami energii, siły i  odporności, jakie posia-
damy 39. Ten sposób myślenia rodzi pozytywne skutki praktyczne. Je-
śli stres jest rozumiany jako relacja między obciążeniem a  zasobami, to 
znaczy, że można wpływać na jego poziom nie tylko ograniczając obcią-
żenia, ale także zwiększając poziom własnych możliwości radzenia so-
bie w  trudnych sytuacjach 40. A. Antonovsky czynniki, od których zależy 
radzenie sobie ze stresem, nazwał „uogólnionymi zasobami odpornoś-
ciowymi”. Według niego są to fizyczne i  biochemiczne (odporność), ma-
terialne (pieniądze), poznawcze i  emocjonalne (wiedza, intelekt, osobo-
wość), związane z  wartościami, postawami i  relacjami interpersonalnymi 
oraz makro- i  socjokulturowymi właściwościami jednostki (przynależność 
do grupy czy społeczności), które umożliwiają  skuteczne unikanie lub 
przezwyciężanie wielu różnych stresorów 41.  Czynnikiem  wspólnym dla 

scu pracy. Rzadko uświadamiamy sobie, że źródłem nieprzyjemnych doznań mogą być 
produkty żywnościowe, które spożywamy. Kofeina podnosi poziom hormonu stresu, 
utrudnia sen i  może zwiększać drażliwość; „zastrzyk” węglowodanów dostarczony pod 
postacią czekoladek czy innych słodyczy to zwiększony poziom cukrów, na który orga-
nizm reaguje wydzieleniem zwiększonej ilości insuliny. W  konsekwencji nagły przypływ 
energii ustępuje miejsca osłabieniu, które pojawia się wskutek działania insuliny ukierun-
kowanego na obniżenie poziomu cukru we krwi. Z  kolei nadmiar soli wywołuje wzrost ci-
śnienia krwi i  uczucie stresu. Źródłem stresu, poza wymienionymi, może być ponadto nie-
zrównoważona dieta, obfitująca w  pewne składniki, zaś pozbawiona innych. Natomiast 
w  przypadku otyłości organizm doświadcza dwojakiego rodzaju stresu o  charakterze fi-
zycznym, obciążającego narządy wewnętrzne oraz emocjonalnego, który wynika z  braku 
zadowolenia z  obrazu siebie. Wielokrotnie źródłami stresu są codzienne zdarzenia, m.in.: 
nadmiar lub brak zajęć, konieczność sprostania wymaganiom, które przewyższają moż-
liwości czy umiejętności, konieczność sprostania nieprzewidzianym trudnościom, presja 
czasu, zmiany pewnych procedur, brak niezbędnych informacji, pomocy czy wsparcia, 
brak jasno określonego celu, niejasne oczekiwania szefa czy współpracowników, odpo-
wiedzialność za ludzi, budowanie kariery zawodowej, ingerowanie innych osób w  naszą 
pracę, problemy finansowe oraz nieporozumienia w  relacjach z  partnerem czy problemy 
zdrowotne. Por. I. Heszen-Niejodek, K. Wrzesiński, Udział psychologii w  rozwiązywaniu 
problemów zdrowia somatycznego, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, pr. zb. 
pod red. J. Strelau, Wyd. GWP, Gdańsk 2002, s. 444-464.
39 S.E. Hobfoll, Conservation of Resources. A  new attempt at conceptualizing stress, 
„American Psychologist” 1989 nr 44, s. 513-516.
40 R.L. Silver, C.B. Wortman, Radzenie sobie z  krytycznymi wydarzeniami w  życiu, „No-
winy Psychologiczne” 1984 nr 4-5, s. 29-95.
41 I. Jelonkiewicz, Model Antonovsky’ego – odniesienie do wybranych koncepcji psycho-
logicznych, „Nowiny Psychologiczne” 1994 nr 3, s. 55-66. 
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tych właściwości, ułatwiającym utrzymanie się w  pobliżu bieguna zdro-
wia jest poczucie koherencji pojęte jako określony sposób postrzega-
nia świata jako zrozumiałego, sterowalnego i  sensownego. Taki spo-
sób widzenia świata kształtuje się w  toku doświadczenia życiowego, 
które z  kolei zależy od dostępnych jednostce ogólnych rezerw odpor-
nościowych. Im większe ogólne zasoby odpornościowe, tym bardziej 
spójne i  korzystne doświadczenia życiowe i  tym silniejsze poczucie 
koherencji. 
 Składnikiem poczucia koherencji jest na przykład poczucie zrozu-
mienia, które odnosi się do stopnia spostrzegania bodźców, z  którymi 
się styka osoba. Mogą to być napływające ze środowiska zewnętrz-
nego i  wewnętrznego uporządkowane, spójne, ustrukturowane i  jasne 
informacje, a  nie „szum”, czyli informacje chaotyczne, nieuporządko-
wane, losowe, przypadkowe czy niewytłumaczalne. Człowiek o  silnym 
poczuciu zrozumienia spodziewa się, że bodźce, z  którymi zetknie się 
w  przyszłości, będą przewidywalne. W  najgorszym przypadku oczeku-
je, że jeśli w  którymś momencie jakiś bodziec go zaskoczy, będzie go 
mógł do czegoś przyporządkować i  wyjaśnić. Nie zachodzi więc tu za-
leżność, czy dany bodziec jest pożądany czy nie. Nawet jeśli jest to wy-
jątkowo bolesne przeżycie, człowiek potrafi w  nim dostrzec sens 42.
 W  literaturze spotkać można wiele autorskich klasyfikacji stylów czy 
metod radzenia sobie ze stresem. Można je podzielić na dwie grupy ro-
dzajowe. Pierwsza z  nich polega na zdiagnozowaniu i  rozwiązaniu pro-
blemu, druga natomiast na regulacji emocji. Typ pierwszy jest bardziej 
przydatny, gdy jednostka ma wpływ na bodźce i  może coś zmienić. 
Wspomniana powyżej próba zmiany niekorzystnych zdarzeń, dokony-
wana jest najczęściej poprzez: ucieczkę z  trudnej sytuacji (nie zawsze 
możliwą) lub przez przygotowanie się do mogących zajść nieprzyjem-
nych wydarzeń. Można tego dokonać poprzez przewidywanie możli-
wych skutków sytuacji i  psychiczne przygotowanie się na nie lub po-
przez realne działanie. Typ drugi stosuje się wówczas, gdy osoba nie 
ma wpływu na sytuację zewnętrzną, tylko stara się zmienić sposób my-
ślenia o  niej i  tonować emocje przez nią wywołane. Ta próba osłabia-
nia wpływu stresu odbywa się poprzez zaprzeczanie zaistniałym trud-
nościom lub intelektualizację, czyli odcięcie się emocjonalne od trudnej 
sytuacji, by uniknąć przeżywania smutku czy lęku, który ją powoduje 43. 

42 H. Sęk, Salutogeneza i  funkcjonalne właściwości poczucia koherencji, w: Zdrowie – 
stres – zasoby. O  znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia, pr. zb. pod red. H. Sęk 
i  T.  Pasikowskiego, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 23-42.
43 H. Makowska, R. Poprawa, Radzenie sobie ze stresem w  procesie budowania zdrowia, 
w: Podstawy psychologii zdrowia, pr. zb. pod red. G. Dolińskiej-Zygmunt, Wyd. Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 71-102. 
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 Gdy nie ma możliwości wyeliminowania stresującej sytuacji, należy 
opracować sposób na walkę ze stresem. Dobór techniki radzenia sobie 
zależy od przyczyny, która wywołała stres oraz od sytuacji, w  jakiej to 
nastąpiło 44. Jeżeli przyczyną narastającego nieprzyjemnego napięcia 
(stresu) jest mające nadejść wkrótce określone zdarzenie, dysponuje-
my mniej lub bardziej skutecznymi technikami, które pozwalają przy-
gotować się psychicznie na tę sytuację, a  tym samym poddać kontro-
li towarzyszący temu stres. Odbywa się to zazwyczaj poprzez zmianę 
sposobu myślenia o  problemach lub poprawienie relacji z  innymi ludź-
mi. Kontrolę poziomu stresu możemy osiągnąć dzięki:
−  powtarzaniu – uczestnicząc w  pewnym zdarzeniu wiele razy, może-

my osiągnąć określony poziom swobody, pewności siebie, który po-
zwoli na pełną ekspresję naszych możliwości 45; 

−  planowaniu – dokonując analizy wyimaginowanych przyczyn wywo-
łujących stres, możemy dokonać również analizy możliwych sposo-
bów odpowiedzi, reakcji na te zdarzenia 46;

−  zarządzaniu czasem – to zestaw praktycznych umiejętności, które 
pozwalają efektywnie i  produktywnie wykorzystywać czas. Sprzyjają 
one kontrolowaniu swoich aktywności i  dzięki temu pomagają mię-
dzy innymi zredukować poziom stresu wywołanego pracą. Nadrzęd-
ną zasadą, wokół której ogniskuje się tu całe myślenie, jest koncen-
trowanie się na rezultatach działań, a  nie na samych działaniach 47;

−  ćwiczeniom umiejętności komunikacji, asertywności 48, znajdowania 
wsparcia 49 w  innych oraz czasu tylko dla siebie, swoich zaintereso-
wań czy przyjemności 50;

−  obniżaniu rangi zdarzenia oraz stopnia niepewności; racjonalnemu 
i  pozytywnemu myśleniu, właściwemu dystansowi oraz stosunku do 
otaczającego świata 51;

44 R. Schwarzer, S. Taubert, Radzenie sobie ze stresem: Wymiary i  procesy, „Promocja 
Zdrowia. Nauki Społeczne i  Medycyna” 1999 nr 17, s. 72-92.
45 I. Kickbusch, Life-styles and Heath, „Social Science and Medicine” 2(1986)22, 
s.  117-124.
46 E. Boenish, C.M. Haney, Twój stres. Sens życia, równowaga i  zdrowie, dz. cyt., 
s.  98-105.
47 Tamże, s. 159-169.
48 H. Sęk, Rola asertywności w  kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia terminolo-
giczne i  metodologiczne, „Przegląd Psychologiczny” 1988 nr 31, s. 787-807. 
49 J. Pommersbach, Wsparcie społeczne a  choroba, „Przegląd Psychologiczny” 1988 
nr  31, s. 183-191.
50 W. Nash, Jak opanować stres? W  stronę pełni, dz. cyt., s. 95-105.
51 H. Wrona-Polańska, Zmiany obrazu samego siebie u  pacjentów z  chorobą białaczko-
wą, „Zeszyty Naukowe UJ” (Prace Psychologiczne) 1984 nr 1, s. 137-161; por. także: 
M.  Staś-Romanowska, Próba interpretacji nieadekwatnego oceniania siebie w  terminach 
teorii poznawczych, „Przegląd Psychologiczny” 1975 nr 18, s. 311-320.
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−  uruchamianiu wyobraźni, zwłaszcza kiedy jest połączona z  fizyczną 
relaksacją, na przykład poprzez metodę głębokich oddechów poma-
gającą odzyskać kontrolę nad swoim ciałem i  życiem; wyciszenie 
poprzez czytanie, słuchanie muzyki, medytacje 52; 

−  zdrowemu stylowi życia, utrzymaniu kontaktu z  naturą, diecie 
i  ćwiczeniom 53.

 Dla tych, którym bliski jest świat wirtualny, kanadyjscy naukowcy 
z  Uniwersytetu McGill w  Montrealu, zaprojektowali grę komputerową 
pomagającą w  zredukowaniu poziomu hormonu stresu. Gra miała po-
móc w  złagodzeniu fobii społecznej poprzez zmianę jej postrzegania 
oraz w  odbudowaniu poczucia pewności siebie. Psycholodzy zapro-
jektowali serię gier określonych nazwą „Matrix”, które stawiają przed 
graczem zadania będące odpowiednikiem codziennych relacji społecz-
nych. Zmuszają w  niej do ćwiczeń koncentracji na pozytywnych stro-
nach różnych sytuacji i  zdarzeń oraz na związanych z  nimi emocjach. 
Gracze uczą się nie myśleć o  swoich negatywnych uczuciach i  oba-
wach związanych z  krytyką ze strony innych.
 Jedna z  gier polega na kliknięciu tak szybko, jak to możliwe, na 
uśmiechniętą twarz, która pojawia się na ekranie pośród wielu nieza-
dowolonych twarzy. Zdaniem naukowców, dzięki wielokrotnemu powta-
rzaniu tego ćwiczenia, uczymy się skupiać swój umysł na pozytywnych 
aspektach życia społecznego. Badani grali codziennie rano przez ty-
dzień. Kwestionariusze na temat stresu i  samooceny poświadczały po-
prawę ich stanu emocjonalnego. Ponadto okazało się, że zmniejszeniu 
o  17% uległ u  nich poziom hormonu stresu (kortyzolu).

Można znaleźć wiele możliwych zastosowań tego typu gier. Począwszy 
od pomocy ludziom w  radzeniu sobie z  lękiem społecznym w  sytuacjach 
wystąpień publicznych czy poznawania nowych ludzi, aż po pomaganie 
sportowcom w  koncentracji na zadaniu, które mają wykonać, a  nie na 
obawach, że źle wypadną 54.

52 W. Nash, Jak opanować stres? W  stronę pełni, dz. cyt., s. 115-128; por. także: E. Bo-
enish, C.M. Haney, Twój stres. Sens życia, równowaga i  zdrowie, dz. cyt., s. 153-158.
53 E. Boenish, C.M. Haney, Twój stres. Sens życia, równowaga i  zdrowie, dz. cyt., 
s.  130-152.
54 M. Baldwin, Gra komputerowa redukuje poziom stresu, http://www.eduskrypt.pl/
gra_komputerowa_redukuje _poziom_hormonu_stresu-info-10753.html; por. także: 
http://www.gry.gildia.pl/news/2007/10/gra_redukujaca_hormon_stresu. Wydruk z  dnia 
15.02.2008 roku.
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Zakończenie 

Zdrowie jest wartością nadrzędną. Świadomość tego jednak nie wy-
starczy, by je zachować. Jako proces o  określonej dynamice czaso-
wej zdrowie zmienia się odpowiednio do zaistniałych wymagań zarów-
no zewnętrznych, jak i  wewnętrznych. Konieczne jest więc podjecie 
działań zmierzających do podniesienia poziomu świadomości jego za-
grożeń. Z  perspektywy psychologicznej odwrotnością zdrowia rozu-
mianego jako dynamiczny proces równowagi zachodzącej pomiędzy 
zewnętrznymi i  wewnętrznymi zasobami oraz możliwościami człowie-
ka 55 jest stres jako jedno z  jego głównych zagrożeń. Homeostaza zdro-
wotna zakłada, iż organizm ludzki może prawidłowo funkcjonować tylko 
w  granicach, w  jakich zdolny jest do szybkiej adaptacji tak, aby za-
chować ład swojego wewnętrznego środowiska w  ściśle określonych 
ramach. Zmiany środowiska muszą tym samym pozwalać mu właści-
wie funkcjonować w  zmienionych warunkach, w  innym przypadku stres 
im towarzyszący doprowadzi do powstania zaburzeń funkcjonowania 
układu immunologicznego określanych mianem choroby. W  procesie 
zdrowienia każdy człowiek znajduje najbardziej odpowiedni dla siebie 
sposób na walkę ze stresem, budując tym samym własny styl czy też 
metodę radzenia sobie z  sytuacjami zagrożenia. 
 Istnieją zdrowe i  naturalne sposoby radzenia sobie ze stresem, ta-
kie jak umiejętność właściwego odpoczynku, uprawianie sportu, uda-
ne życie towarzyskie czy właściwa dieta. Jednak w  przypadku poważ-
niejszych zaburzeń, takich jak zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania 
się, utrzymujące się stany depresyjne, napadowe lęki, należy skorzy-
stać z  pomocy specjalistów: lekarza psychiatry, psychologa, psycho-
terapeuty. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w  sposób nieprawidłowy 
radzą sobie ze stresem: nadużywają alkoholu, zażywają narkotyki czy 
inne substancje chemiczne w  celu poprawy swego stanu fizycznego 
i  psychicznego. 
 Dokonany powyżej przegląd opracowań poświęcony problematy-
ce zagrożeń zdrowia, jakie niesie za sobą działanie czynników streso-
gennych zwraca uwagę na to, by podejście do procesu radzenia sobie 
jako zdrowienia miało charakter holistyczny, by wziąć w  nim pod uwa-
gę swoje preferencje, odnaleźć „swoją czasoprzestrzeń”, ale także, by 
mieć świadomość, że nie jest się pozostawionym samemu sobie, że ma 
się wsparcie społeczne ludzi z  podobnymi problemami oraz specjali-
stów (lekarzy, terapeutów, trenerów), którzy służą pomocą i  wsparciem 
w  chwili kryzysu. 

55 Tamże, s. 32.
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A.  Antonovsky’ego

Prowadząc rozważania na temat pojęcia zdrowia, różnorodnego jego 
rozumienia zarówno na przestrzeni dziejów, jak i  kultur, nie sposób za-
pomnieć o  koncepcji salutogenezy A. Antonovsky’ego, która w  swej 
istocie wskazuje na szczególną potrzebę poszukiwania czynników 
wzmacniających poczucie koherencji, a  przez to chroniących zdrowie. 
Za podstawę przybliżenia zaproponowanego przez Antonovsky’ego 
modelu zdrowia i  choroby przyjmuje się podaną przez Światową Orga-
nizację Zdrowia (WHO) w  1946 roku definicję, według której zdrowie 
określono jako

stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i  so-
cjalnego, a  więc stan, w  którym budowa i  czynność wszystkich tkanek 
i  narządów są nie tylko prawidłowe, ale zapewniają również wewnętrz-
ną równowagę i  zdolność przystosowania do otaczających warunków  – 
również społecznych. Nie jest to jednak tylko brak choroby czy ułomno-
ści, ale pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i  społeczny 1.

Do definicji tej w  roku 1947 WHO dodała czwarty aspekt opisanego 
i  koniecznego dobrostanu – wymiar duchowy.
 Takie rozumienie problemu uwydatnia potrzebę stworzenia nowego 
modelu podejścia do zjawiska choroby 2. G.D. Bishop 3 postuluje stwo-

1 Cytuję za: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 19.
2 V. Krawczyk-Wasilewska, AIDS. Studium antropologiczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkie-
go, Łódź 2000.
3 G.D. Bishop, Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i  ciało, Wyd. Astrum, Wrocław 
2000, s. 45.
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rzenie modelu biopsychospołecznego, który łączyłby w  sobie zarówno 
pożądane cechy modelu biomedycznego, jak i  integrację umysłu i  ciała. 
Model taki miałby opierać się na ogólnej teorii systemów i  kłaść nacisk 
na postrzeganie chorego człowieka w  kontekście zarówno jego ciała fi-
zycznego, jak i  psychiki, grupy społecznej, kultury, w  której się wychował 
i  żyje. Postulat Bishopa wydaje się idealnym rozwiązaniem dla postrze-
gania kwestii choroby. Można uznać go za najbardziej humanistycz-
ny i  najmocniej odzwierciedlający potrzebę holistycznego postrzegania 
problemu. A. Antonovsky zauważa jednak, że każdy z  przedstawionych 
modeli posiada u  swoich podstaw błędne założenie, w  dodatku poczy-
nione nieświadomie. Tą błędną przesłanką dalszych rozważań każde-
go z  przedstawionych stanowisk jest dychotomia „zdrowie” – „choroba”. 
Na mocy tegoż założenia każda z  powstałych koncepcji zakłada a  priori 
istnienie dychotomii, według której jednostka może zostać zaliczona do 
jednej z  dwóch kategorii: osób zdrowych lub osób chorych. Antonovsky 
proponuje całkowicie odmienny punkt widzenia, który zmienia nie tyle 
brzmienie przedstawionych powyżej definicji, ile raczej samo założenie 
tkwiące u  jej podstaw 4. 
 Według Antonovsky’ego pojęcia zdrowia i  choroby są jedynie dwo-
ma krańcowymi punktami jednego kontinuum, a  każdy człowiek może 
odnaleźć się w  którymś miejscu owego kontinuum bliżej jednego bądź 
drugiego jego końca. Dlatego też podstawowe zadanie klinicysty pole-
ga na sprzyjaniu przesuwaniu się jednostek, za które jest odpowiedzial-
ny, w  kierunku krańca pożądanego. Stwierdza również, że nikt nie jest 
absolutnie zdrowy, natomiast objawem absolutnej choroby jest śmierć. 
Pomiędzy tymi krańcami istnieje, według niego, właściwa przestrzeń, 
w  której różnych punktach można umieścić każdą indywidualną osobę 
w  zależności od tego, jaki jest jej stan fizyczny, psychiczny, duchowy 
i  społeczny. Antonovsky twierdzi, że dostrzeganie samej choroby, nie 
zaś człowieka z  chorobą jest błędem nie tylko ze względu na warto-
ści humanistyczne, ale, co najważniejsze, uniemożliwia to zrozumienie 
w  pełni przyczyn jego stanu zdrowia 5.
 Taka perspektywa teoretyczna implikuje konieczność uznania wagi 
holistycznego postrzegania chorego człowieka w  jego sytuacji życio-
wej, kondycji psychicznej i  duchowej. W  „historii życia” pacjenta tkwią 
ważne czynniki zdrowotne, jak również czynniki ryzyka zachorowania. 
Biorąc pod uwagę czynniki zdrowotne, którymi mogą być: wyobraźnia, 
miłość, zabawa, sens, wola, relacje społeczne 6, nie sposób nie zauwa-

4 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i  nie zacho-
rować, Wyd. PWN, Warszawa 1995, s. 20.
5 Tamże, s. 22.
6 Tamże, s. 26.
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żyć, że odpowiadają one teoriom, według których skuteczne radze-
nie sobie ze stresem oraz utrzymywanie optymalnego funkcjonowania 
w  obszarze relacyjnym, psychicznym i  duchowym, pozwala na wzmac-
nianie zdrowia somatycznego 7.
 Zdaniem Antonovsky’ego głównym czynnikiem, który pozwala na 
utrzymanie dotychczasowej pozycji na kontinuum zdrowie – choroba 
lub przesunięcie się w  kierunku krańca „zdrowie” jest poczucie koheren-
cji. Pozwala ono nie tyle na unikanie stresu (głównej przyczyny przesu-
nięcia na kontinuum w  stronę choroby), ale raczej na skuteczne sobie 
z  nim radzenie 8. Pojęcie to definiowane jest w  literaturze jako globalna 
orientacja, która wyraża stopień, w  jakim jednostka posiada trwałe, do-
minujące i  dynamiczne uczucie pewności, że wewnętrzne i  zewnętrzne 
środowiska są przewidywalne, że sprawy potoczą się tak, jak można to 
sensownie przewidzieć, a  w  trakcie realizacji zadań dostępne będą za-
soby, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym przez bodźce. 
Wymagania te są natomiast dla człowieka wyzwaniem wartym wysiłku 
i  zaangażowania 9. Antonovsky dowodzi, iż tak rozumiana koherencja 
nie tylko pozwala unikać zagrożeń jeszcze przed zachorowaniem, ale 
też pomaga wykorzystać potencjalne zasoby odpornościowe i  działa-
niowe w  procesie przystosowywania się do choroby. Osoby z  wysokim 
poczuciem koherencji wytrwale szukają bowiem potencjalnie dostęp-
nych środków do poradzenia sobie, odrzucają uparcie możliwość włą-
czenia ich do kategorii inwalidów i  mają tendencję do postrzegania sie-
bie jako osoby posiadające wiele różnych właściwości, z  których tylko 
jedną (i  wcale nie najważniejszą) jest choroba 10. Osoby te będą podej-
mowały więcej działań sprzyjających zdrowiu, takich jak prowadzenie 
zdrowego stylu życia, udział w  grupach samopomocowych, uruchomie-
nie wiary (umożliwiając skuteczne działanie placebo) czy samospełnia-
jących się przepowiedni 11.
 Z  pierwotnie niezróżnicowanej definicji poczucia koherencji A. Anto-
novsky wyodrębnił trzy składniki. Są to: poczucie zrozumiałości, zarad-
ności i  sensowności. Komponent zrozumiałości odnosi się do  zakresu, 

7 Teorie psychoneuroimmunologiczne. Por. C. Simonton, R. Henson, Jak żyć z  rakiem 
i  go pokonać, Wyd. Ravi, Łódź 2003; por. także: M. Wirga, Zwyciężyć chorobę, Wyd. 
KOS, Poznań 1992.
8 B. Mroziak, A. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i  poczucia koherencji (SOC), 
„Nowiny Psychologiczne” 1994 nr 1, s. 7-8.
9 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i  nie za-
chorować, dz. cyt., s. 34; tenże, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, w: Psy-
chologia zdrowia, pr. zb. pod red. I. Heszen-Niejodek i  H. Sęk, Wyd. PWN, Warszawa 
1997, s. 214.
10 A. Antonovsky, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, art. cyt., s. 218-222.
11 B. Mroziak, A. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i  poczucia koherencji (SOC), 
art. cyt., s. 12.
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w  jakim jednostki odbierają świat i  napotykane w  nim bodźce jako 
zrozumiałą, jasną, spójną informację. Osoby z  wysokim poczuciem 
 zrozumiałości odbierają świat jako uporządkowany i  strukturalizowany. 
Mają pewność, że w  każdej sytuacji można znaleźć sens i  porządek 12. 
B.  Mroziak 13 zwraca uwagę, że w  tej koncepcji nie ma mowy o  tym, czy 
zdarzenia są pożądane czy nie, ale raczej, czy dana osoba ma zdol-
ność do trafnej oceny rzeczywistości i  czy rozwój wypadków nie jest dla 
niej zaskoczeniem.
 Z  problematyką trudności napotykanych w  chorobie przewlekłej 
ściśle wiąże się poczucie zaradności jako kolejny komponent poczu-
cia koherencji. A. Antonovsky rozumie je jako zakres, w  jakim ludzie 
spostrzegają, że mają do swej dyspozycji odpowiednie środki do spro-
stania wymaganiom stawianym przez bodźce, że cokolwiek się zda-
rzy, będą w  stanie sobie poradzić 14. Pojęcie poczucia zaradności różni 
się od koncepcji wewnętrznego umiejscowienia poczucia kontroli Rot-
tera 15 czy przeciwieństwa poczucia bezsilności H. Seemana tym, że 
w  przypadku tych pojęć autorzy za warunek skutecznego i  satysfak-
cjonującego radzenia sobie z  rzeczywistością i  jej wyzwaniami uznają 
wykorzystanie własnego potencjału jednostki 16. W  przypadku poczucia 
zaradności wystarczy natomiast, że człowiek po prostu wie, do kogo 
może zwrócić się o  skuteczną pomoc. B. Mroziak podaje tutaj przykład 
osoby znaczącej, lekarza, Boga czy przyjaciół 17.
 Trzeci z  komponentów poczucia koherencji – poczucie sensowno-
ści, to przekonanie, że życie ma sens, a  problemy i  wymagania przezeń 
stawiane warte są inwestowania energii, poświęcenia i  zaangażowa-
nia 18. Osoba o  silnym poczuciu sensowności posiada ważne dla siebie 
dziedziny życia, coś, na czym jej zależy i  – w  związku z  tym – to, co się 
zdarza, jest dla niej raczej pożądanym wyzwaniem, aniżeli zbędnym 
obciążeniem 19. Jak wskazuje Antonovsky 20, niezależnie od możliwości 

12 A. Antonovsky, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, art. cyt., s. 215.
13 B. Mroziak, A. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i  poczucia koherencji (SOC), 
art. cyt., s. 10.
14 A. Antonovsky, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, art. cyt., s. 215.
15 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i  nie za-
chorować, dz. cyt.
16 K. Kmiecik-Baran, HIV/AIDS. Alienacja oraz wsparcie i  odrzucenie społeczne, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995, s. 48.
17 B. Mroziak, A. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i  poczucia koherencji (SOC), 
art. cyt., s. 10.
18 A. Antonovsky, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, art. cyt., s. 216.
19 B. Mroziak, A. Antonovsky’ego koncepcja salutogenezy i  poczucia koherencji (SOC), 
art. cyt., s. 10.
20 A. Antonovsky, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, art. cyt., s. 220-221.
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unikania zagrożeń i  inwestowania energii w  zachowania prozdrowotne, 
życie konfrontuje nas ciągle ze stresorami. Poczucie sensowności nie 
tylko wpływa na nasze zdrowie poprzez zachowania z  niego wynikają-
ce. Według Solomona 21, możemy mówić o  bezpośrednim jego wpływie 
na system odpornościowy. Może być to spowodowane faktem, że lu-
dzie obdarzeni silną wolą, wiarą w  słuszność zasad, którymi się kierują, 
posiadają spójny obraz świata, przez co lepiej znoszą sytuacje streso-
we. Również Simonton 22, czyniąc centralnym punktem swojego progra-
mu poczucie sensowności i  harmonii świata oraz wizję swojego życia, 
wskazuje na ich niezwykły wpływ na organizm człowieka.
 Przy tak rozumianej koherencji niezbędne jest, zdaniem A. Antonov-
sky’ego, poza ustaleniem poziomu poszczególnych jego komponen-
tów, także zbadanie zachodzących pomiędzy nimi związków. Wyróżnił 
on osiem typów ogólnej orientacji życiowej, zależnych od poziomu jej 
składników 23:
1.  Dwa typy stabilne (wszystkie składniki poczucia koherencji wysokie 

lub wszystkie niskie);
2.  Dwa typy rzadko występujące (typ o  niskim poczuciu zrozumiało-

ści oraz wysokich komponentach zaradności i  sensowności oraz 
typ o  niskim poczuciu zrozumiałości i  sensowności, a  wysokim 
zaradności);

3.  Dwa typy z  tendencją do podwyższenia (o  wysokim poczuciu zrozu-
miałości i  niskim sensowności lub niskiej zarówno zrozumiałości, jak 
i  zaradności, ale za to zawsze z  wysokim poczuciem sensowności);

4.  Dwa typy z  tendencją do obniżenia (wysokie poczucie zaradności 
i  zrozumiałości lub wysoka tylko zrozumiałość, ale niskie poczucie 
sensowności).

 Poczucie koherencji jest związane ze świadomością posiadania 
pewnych potencjałów pozwalających na radzenie sobie ze stresem. 
Człowiek może dzięki nim najkorzystniej ustosunkować się w  sytu-
acjach nawet skrajnego stresu. One pozwalają na wybór elastycznego 
zachowania najbardziej odpowiedniego do określonych sytuacji oraz 
warunków 24. Trzeba jednak pamiętać, że wzmacnianie potencjałów, 
które pozwalają na radzenie sobie ze stresem jest niezwykle istotne 
nie tylko ze względu na profilaktykę chorób somatycznych. Stres jest 
przyczyną także wielu niepożądanych społecznie zjawisk, takich jak na 

21 Tamże, s. 150-151.
22 C. Simonton, R. Henson, Jak żyć z  rakiem i  go pokonać, dz. cyt.
23 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i  nie za-
chorować, dz. cyt., s. 35.
24 H. Sęk, I. Ścigała, Stres i  radzenie sobie w  modelu salutogenetycznym, w: Człowiek 
w  sytuacji stresu, pr. zb. pod red. I. Heszen-Niejodek i  Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 1996, s. 138.
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przykład uzależnienia, agresja, problemy wynikające z  niepowodzeń 
szkolnych, wychowywania się w  rodzinach uzależnieniowych i  innych. 
Odnalezienie sensu życia, silne jego poczucie mogłoby znacząco po-
móc w  eliminowaniu tych zjawisk i  rozwijaniu zdrowego stylu życia.
 Takie rozumienie problemu ma istotne znaczenie zarówno dla prak-
tyki, jak i  teorii. W  praktyce umożliwia bowiem stworzenie sprawnego 
systemu pomocy człowiekowi choremu, w  nauce zaś uwydatnia potrze-
bę prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę badań. Dla pedagogiki 
czy psychologii niezmiernie istotne staje się badanie wpływu choroby 
somatycznej na funkcjonowanie człowieka oraz w  praktyce pedago-
gicznej łagodzenie i  kompensacja wpływów negatywnych na kondycję 
psychiczną, relacje w  grupie czy zaspokajanie wyższych potrzeb. Dla 
medycyny natomiast ważne będzie zastanowienie się nad wpływem 
czynników socjopsychicznych na zdrowie somatyczne człowieka. Udo-
wodniono na gruncie nauki, że wsparcie ze strony otoczenia okazu-
je się skuteczną pomocą w  walce z  różnego rodzaju chorobami. Na-
stawienie psychiczne może ułatwiać lub utrudniać leczenie, a  nawet 
prowadzić do niewytłumaczalnej na gruncie medycyny śmierci. Przy-
kładem może być tu chociażby opisywane przez G.D. Bishopa 25 zjawi-
sko „śmierci voodoo”, gdzie sama wiara w  to, że jest się skazanym na 
śmierć po prostu ją powoduje. Wiadomo również, że praca z  umysłem 
w  postaci wizualizacji i  afirmacji w  ośrodkach simontonowskich daje za-
skakująco dobre rezultaty w  leczeniu nowotworów 26.

Zakończenie

Salutogenetyczny model zdrowia i  choroby A. Antonovsky’ego pozwa-
la na bardziej adekwatne podejście do problematyki pomocy osobom 
przewlekle chorym niż model dychotomiczny. W  przypadku wielu cho-
rób przewlekłych, kliniczny ich przebieg wyznaczał bowiem koniecz-
ność swoistego doboru kryteriów przypisania do kategorii choroby lub 
zdrowia. W  podejściu tym kryteria takie nie są jednak możliwe do stwo-
rzenia, a  każdy konstrukt teoretyczny w  tym względzie jest sztuczny 
i  nie odpowiada rzeczywistości. Przyjęcie istnienia kontinuum zdrowie  – 
choroba pozwala na umieszczenie konkretnej jednostki bliżej jedne-
go lub drugiego końca. Pozwala to nie tylko na dywersyfikację podej-
ścia edukacyjnego, wspierającego i  terapeutycznego w  zależności od 
stanu zdrowia, ale również – w  przypadku niemożności całkowitego 

25 Por. G.D. Bishop, Psychologia zdrowia. Zintegrowany umysł i  ciało, dz. cyt., s. 64.
26 C. Simonton, R. Henson, Jak żyć z  rakiem i  go pokonać, dz. cyt.; M. Wirga, Zwyciężyć 
chorobę, dz. cyt.
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wyleczenia – czyni wszelkie działania medyczne i  pomocowe sensow-
nymi. Zadaniem ich będzie bowiem pomoc w  przesuwaniu się bliżej 
końca zdrowia. Przyjmując za Antonovsky’m, że żadna jednostka nie 
jest w  stanie osiągnąć jednego ani drugiego końca, a  jedynie zbliżyć się 
do niego, można uznać, że poprawiając stan zdrowia organizmu, jak 
również funkcjonowanie w  sferze mentalnej, emocjonalnej, duchowej 
i  relacyjnej, osoba chora przewlekle może utrzymywać się na tym swoi-
stym kontinuum bliżej krańca zdrowie niż niejedna osoba, która takiego 
problemu nie posiada. Jest to istotny wniosek, który powinien wpłynąć 
na ideologię systemów pomocowych.

Maria BRODZIKOWSKA – magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Ukończyła 
studia podyplomowe „Profilaktyka HIV/AIDS” w  Wyższej Szkole Filozoficz-
no-Pedagogicznej „Ignatianum” w  Krakowie. W  Instytucie Pedagogiki UJ 
prowadziła dwa warsztaty dla studentów: Pedagogiczne aspekty życia osób 
zakażonych HIV oraz Metodyka pracy z  osobami zakażonymi HIV i  ich ro-
dzinami. Jest współautorką programu pierwszego warsztatu oraz autorką 
programu drugiego. Jest członkiem stowarzyszeń takich jak: Stowarzysze-
nie MONAR – Małopolska, Stowarzyszenie artystów „Sztuka Bez Granic” 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Żyjących z  Wirusem HIV, Chorych na 
AIDS i  ich Bliskich „Jeden Świat” w  Krakowie. Aktualnie pracuje na rzecz 
środowiska osób zakażonych HIV, realizując działania pomocowe.

SŁOWA KLUCZOWE – MYŚLENIE PATOGENETYCZNE, MYŚLENIE SALUTOGENE-
TYCZNE, POCZUCIE KOHERENCJI
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Część III.
Zdrowie

w  aspekcie społecznym
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Janusz Krysztofik
Instytut Zarządzania Wiedzą

Kraków

Zdrowie i  choroba jako problem
wiedzy i  niewiedzy

Celem niniejszej publikacji jest prezentacja problematyki z  zakresu 
czterech kategorii, jakimi są: zdrowie, choroba, wiedza i  niewiedza. Tak 
utworzona grupa kategorii może być, po spełnieniu dodatkowych wa-
runków, podstawą do utworzenia zbioru zdań orzekających o  doniosłej 
dla człowieka ważności egzystencjalnej. Zdrowie i  choroba oraz doty-
cząca tych kategorii wiedza i  niewiedza są czynnikami determinujący-
mi nie tylko biologiczną i  psychiczną kondycję jednostki, lecz również 
rozumienie zdrowia i  choroby w  kategoriach społecznych i  ogólnoludz-
kich. Zdrowie i  choroba, jeżeli przyjąć, że zdrowie 1 jest nieobecnością 
choroby, zaś choroba jest nieobecnością zdrowia, wpisują się w  binar-
ny charakter poznania, którego fundamentem jest wiedza i  niewiedza. 
Wiedza i  niewiedza w  klasycznym rozumieniu tworzy wykluczającą się 
parę, to znaczy, że wiedza jest stanem poznania charakteryzującym 
się nieobecnością niewiedzy, zaś niewiedza jest stanem nieobecno-
ści wiedzy. Powstaje przy tym szereg zasadniczych pytań, które bynaj-
mniej nie posiadają charakteru wyłącznie akademickiego.
 Pytanie o  zdrowie wpisane jest w  antropologię i  psychologię czło-
wieka. Zainteresowanie własnym zdrowiem to powszechna właściwość 
każdego człowieka, rodziny, grupy odniesienia, grupy etnicznej, grupy 
narodowościowej, mieszkańców państwa, kontynentu, w  końcu całej 
ludzkości. Centralne zainteresowanie własnym zdrowiem nie wyklucza 

1 J. Bogusz, usiłując zdefiniować zdrowie, powołuje się na Arystotelesa, który mówi: „My 
nie chcemy wiedzieć, czym jest zdrowie, my wolimy raczej być zdrowi, aniżeli dowiedzieć 
się, czym zdrowie jest”. Podobnie, cytowany przez J. Bogusza, Schopenhauer stwierdza, 
że: „Zdrowie na pewno nie jest wszystkim, lecz bez zdrowia wszystko jest niczym”. Por. 
J. Bogusz, Lekarz i  jego chorzy, Wyd. PZWL, Warszawa 1884, s. 100.

Edukacyjne...8
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przy tym pewnej, zdawałoby się „desperackiej”, inwersji wartościowa-
nia własnego i  cudzego zdrowia, powodowanej wartościami aksjolo-
gicznymi lub uczuciami (np. gotowość do skrajnych poświęceń, w  tym 
własnego zdrowia i  życia na rzecz dziecka itp.). 
 Zainteresowanie zdrowiem i  życiem innych jest również aspektem 
towarzyszącym konfliktom oraz agresji. Przestępczość kryminalna 
w  znaczącym stopniu nakierowana jest na wyrządzenie szkody zdro-
wotnej innego podmiotu lub pozbawienie go życia. Pozbawienie drugie-
go człowieka przytomności wskutek uderzenia lub pobicia jest ograni-
czeniem jego wolności i  służy uzyskaniu celu przestępstwa, jakkolwiek 
byłby on racjonalny lub nieracjonalny. Człowiek z  urazami zaistniałymi 
wskutek napadu, pobicia, znęcania się, tortur jest dysfunkcjonalny i  nie 
może, nie chce lub nie potrafi przeciwdziałać dążeniom podmiotu okre-
ślanego przez prawo karne mianem przestępcy. Działanie na rzecz 
dysfunkcji głównych systemów organizmu ofiary posiada przy tym cha-
rakter związany z  działaniem przestępczym podmiotu, zaś szkodzenie 
zdrowiu lub życiu jest intencjonalne.
 Inny jakościowy charakter szkodzenia zdrowiu i  życiu innych ludzi 
posiadają konflikty zbrojne lub wojny. Efektywność operacyjna wojska 
jest funkcją sprawności w  unieszkodliwianiu przeciwnika. Eufemistycz-
ne określenie „unieszkodliwianie” jest zadawaniem śmierci lub powodo-
waniem kalectwa podmiotów uznanych za wrogie w  celu zapewnienia 
własnej przewagi i  w  efekcie tego, zwycięstwa. Uśmiercanie w  sytuacji 
wojennej członków wrogiego wojska lub ludności cywilnej posiada wy-
miar prakseologiczny polegający na nieodwracalności tego działania. 
Nieodwracalność śmierci biologicznej jednostki wpisuje się w  kalkula-
cję podmiotową po stronie pasywów strony tracącej żołnierza/cywila 
i  po stronie aktywów strony powodującej tę śmierć.
 Odrębnym tematem do rozważań na temat uzasadnień w  ranieniu 
lub zabijaniu jest kwestia obrony koniecznej, co znajduje wyraz w  im-
peratywie moralnym obrony siebie i  innych przed niebezpieczeństwem 
i  agresją 2. W  podobnym nurcie rozważań znajduje się idea tak zwa-
nej wojny sprawiedliwej, za którą uważa się wojnę obronną. Na prze-
ciwległym krańcu rozważań o  uzasadnieniach zabijania lub zadawania 
cierpienia psychosomatycznego znajdują się konflikty lub wojny, któ-
rym towarzyszą idee etniczne, narodowościowe lub rasowe. Antysemi-
tyzm został podniesiony w  okresie II wojny światowej do rangi doktry-

2 W  refleksje te wpisuje się fragment rozważań Prezesa Sądu francuskiego F. Romerio: 
„(…) wszyscy jesteśmy śmiertelni, a  kara śmierci skraca trwanie życia komuś, kto mógłby 
go jeszcze użyć do czynienia zła. (…) Społeczeństwo ma obowiązek się chronić. Używa 
do tego takich środków, jakimi rozporządza. W  czasach wojny również musi się w  tym 
celu uciec do śmierci wrogów”. Por. Śmierć, kres czy początek?, Wyd. PAX, Warszawa 
1987, s. 135. 
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ny państwowej III Rzeszy, co spowodowało powstanie przemysłowych 
form organizacyjnych oraz technologii masowego zabijania lub reali-
zacji trwałych zmian fizjologicznych znaczącej części populacji wroga, 
które korelowały z  celami ideologii 3.
 Parze kategorii zdrowie – choroba towarzyszy trzeci termin – 
śmierć. Choroba może, lecz nie musi być przyczyną śmierci. Diagno-
za choroby nowotworowej do niedawna była w  świadomości potocznej 
równoznaczna z  wyrokiem śmierci. Jednakże śmierć może posiadać 
przyczyny leżące poza chorobą, na przykład wypadek komunikacyjny, 
kataklizm przyrodniczy itp. Do osobnej kategorii przyczyn śmierci na-
leżą motywy samobójcze, które można interpretować jako zabójstwo 4 
własnej osoby. Niezależnie od konotacji kulturowych śmierć jest głów-
nym punktem inspiracji eschatologicznej każdej religii. Samobójstwo 
jako próba przyspieszenia poznania eschatologicznego nie wnosi jed-
nak w  jednostkowe lub zbiorowe rozumienie zdrowia lub choroby wiele 
nowego.
 Problematyka zdrowia i  choroby jest jednakże bardziej złożona niż 
zero-jedynkowe rozważania na temat życia i  śmierci, dlatego że moż-
na żyć bez wiedzy o  własnej chorobie, która nie musi być śmiertel-
na, tak jak też można umrzeć od choroby innej niż ta, która była tre-
ścią diagnozy. Powstaje przy tym konieczność zdefiniowania zdrowia 
i  choroby jako kategorii wyznaczających demarkację między stanem 
oczekiwanym i  nieoczekiwanym. Łatwo przy tym zauważyć, że zdefi-
niowanie stanu zdrowia nie wnosi wiele do rozumienia choroby, albo-
wiem sy tuacja zdrowia nosi znamiona charakterystyki całościowej, zaś 
sytuacja chorobowa wynika z  przesłanek konkretnych, szczegółowych 
lub wręcz molekularnych. Stwierdzenie stanu choroby jest najczęściej 
wskazaniem lokalizacyjnym i  funkcjonalnym. Choroba w  wymiarze eks-
planacyjnym jest zbiorem zdań orzekających na podstawie zdań obser-
wacyjnych. Ten wielowątkowy opis wpisuje się w  system wiedzy z  za-
kresu medycyny, biologii, fizyki, psychologii, socjologii, matematyki itp. 
 Współczesna wiedza medyczna posiada kilkusetletnią tradycję ba-
dawczą, zaś podstawy jej filozofii i  deontologii mają korzenie w  okresie 
starożytności. Diagnoza medyczna odnosi się explicite lub implicite do 

3 Np. eksperymenty medyczne prof. dr C. Clauberga prowadzone pod patronatem Rudol-
fa Hössa na młodych Żydówkach w  obozie zagłady Auschwitz-Birkenau mające na celu 
„znalezienie taniej i  prostej metody masowej sterylizacji”. Por. M. Deselaers, Bóg a  zło, 
Wyd. WAM, Kraków 1999, s. 182-183.
4 Klasyfikacja samobójstwa według J.A. Meerloo obejmuje m.in. interpretację samobój-
stwa jako magicznego zabicia i  jako magicznego morderstwa. Por. B. Pilecka, Osobo-
wościowe korelaty prób samobójczych u  młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2005, s. 40.
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istniejącej wiedzy medycznej 5. Poprawność diagnozy posiada przy tym 
dwa wymiary. Pierwszy polega na zgodności między rozpoznaniem 
a  wiedzą medyczną przy założeniu, że jednostka chorobowa posiada 
dostatecznie bogate umocowanie w  istniejącej wiedzy medycznej. Dru-
ga zgodność ma charakter odniesień głębszych, albowiem jest oceną 
źródeł tej wiedzy. Może być bowiem tak, co we współczesnej medycy-
nie nie jest sytuacją rzadką, że jakaś jednostka chorobowa posiada nie-
dostateczną reprezentację w  istniejącym piśmiennictwie medycznym, 
co skrajnie utrudnia lub uniemożliwia zbudowanie jakiejkolwiek hipote-
zy na temat choroby. Poprawność diagnozy rozciąga się więc między 
błędem rozpoznania a  błędem niewiedzy. 
 O  ile status wiedzy o  chorobach wydaje się oczywisty i  naturalny, 
bowiem tę wiedzę kreują subdziedziny medycyny, to powstaje zasadne 
pytanie o  umocowanie nauki o  zdrowiu rozumianym jako stan nieobec-
ności choroby. Zdrowie jako kategoria funkcjonalna lub statystyczna 
odnosi się do innej klasy opisów niż choroba i  z  tego też powodu dia-
gnoza zdrowia wydaje się bardziej figurą stylistyczną lub metaforą niż 
rzeczywistym opisem funkcjonowania biologicznego człowieka. Można 
przy tym zdefiniować zdrowie jako sumę cząstkowych stanów zdrowia 
odnoszących się do wszystkich części i  funkcji ludzkiego organizmu lub 
jako nieobecność jakiejkolwiek choroby w  jakimkolwiek obszarze tego 
organizmu. Zdrowie definiowane jako nieobecność choroby jest w  swo-
jej istocie związane z  patofizjologią, albowiem bez niej traci swój sens. 
 Istotną, wymienioną wyżej własnością zdrowia jest syntetyczny cha-
rakter tej kategorii. Zdrowie całkowite (lub po prostu „zdrowie”) jest sumą 
własności tych wszystkich części, które składają się na organizm ludz-
ki. Kategorię „zdrowy” można również odnieść do organów lub funkcji 
szczegółowych i  wówczas kategoria ta posiada charakter lokalny i  naj-
częściej oznacza nieobecność choroby. Dysfunkcjonalność organizmu 
nie musi przy tym wynikać z  zaistnienia określonej lub nieokreślonej 
jednostki chorobowej może bowiem wynikać z  urazu, który nie spełnia 
kryterium choroby. Jeżeli przez uraz rozumieć będziemy gwałtowne ze-
wnętrzne oddziaływanie fizyczne powodujące naruszenie integralności 
biologicznej jednostki (zranienie, złamanie, oparzenie itp.), chorobę na-
leży definiować nie tylko ze względu na objawy, ale również ze względu 
na przyczyny. Najczęściej noszą one charakter bakteryjny, wirusowy, 
pasożytniczy i  inny. W  znaczącym stopniu ich przyczyny mogą leżeć po 

5 A.M. Mellinkoff stwierdza, że „zdrowy rozsądek podpowiada, że wiedza podręcznikowa 
jest niezbędna w  praktyce klinicznej i  odwrotnie – kontakt z  pacjentem pozwala utrwalić 
wiadomości teoretyczne. Nabyte w  rezultacie doświadczenie kliniczne, zarówno własne, 
jak i  kolegów, buduje mądrość lekarską”. Por. Słowo wstępne, w: P.M. Healey, E.J. Ja-
cobson, Diagnostyka różnicowa w  chorobach wewnętrznych. Algorytmy, Wyd. Medyczne 
Via Medica, Gdańsk 2002.
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stronie genetycznej lub mieć uwarunkowania prenatalne, albo okołopo-
rodowe (na przykład dziecięce porażenie mózgowe związane z  urazem 
okołoporodowym kreuje gorszą jakość rodzącego się życia i  związane 
z  tym późniejsze trudności rehabilitacyjne, wychowawcze, finansowe 
ze strony rodziców i  państwa) i  tym podobne. 
 Wiedza i  niewiedza o  zdrowiu i  chorobie posiada przy tym kilka wy-
miarów, które w  istotny sposób uzupełniają się. Podstawą propono-
wanej taksonomii będzie tabela, w  której wymiar epistemiczny obej-
muje nagłówki kolumn, zaś sytuację zdrowotną kategoryzują nagłówki 

wierszy.

Wiedza Niewiedza
Zdrowie (a) (b)
Choroba (c) (d)

 Powyższa taksonomia nie zawiera jednak szczegółowej informa-
cji, która ujawnia fundamentalne aspekty relacji poznania do sytuacji 
zdrowotnej. W  rzeczywistości bowiem istnieje konieczność wyróżnienia 
dwóch planów powyższych relacji i  jest nim odniesienie subiektywizują-
ce i  obiektywizujące. W  uproszczeniu można założyć, że pierwszy plan 
jest perspektywą pacjenta, który doświadcza sytuacji choroby, a  na-
stępnie remisji i/lub pełnego wyleczenia. Zakończona remisja oznacza 
zmianę kategorii byłego pacjenta oraz relacji z  lekarzem. Drugi plan 
odnosi się do relacji racjonalizującej poznanie i  oddziaływanie wobec 
pacjenta. Elementami pośredniczącymi między pacjentem a  lekarzem 
jest wiedza medyczna, kompetencje 6 lekarza oraz zasoby materialne, 
informacyjne i  organizacyjne związane z  całokształtem procesu lecze-
nia. Uwzględnienie tych czynników prowadzi do utworzenia tabeli re-
prezentującej rozszerzoną taksonomię: 

Wiedza Niewiedza
Pacjent Lekarz Pacjent Lekarz

Zdrowie (a1) (a2) (b1) (b2)
Choroba (c1) (c2) (d1) (d2)

6 Wyróżnienie kompetencji zawodowych lekarza nie jest bynajmniej przypadkowe, albo-
wiem sama tylko wiedza medyczna nie daje gwarancji skutecznego leczenia. Istnieje 
wiele definicji kompetencji, w  tym kompetencji lekarskich. Jedna z  ogólnych definicji kom-
petencji autorstwa Montmollina de M. stwierdza, że to „ustalone zbiory wiedzy i  umie-
jętności, typowych zachowań, standardowych procedur, sposobów rozumowania, które 
można zastosować bez nowego uczenia się”. Por. C. Levy-Leboyer, Kierowanie kompe-
tencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Wyd. Poltext, Warszawa 1997, s. 19.
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 Szczegółowa analiza powyższej tabeli pozwala wyróżnić szereg 
interesujących sytuacji, które wymagają uszczegółowionego opisu. 
Z  analizy tych zależności wynikają następujące uwagi:
1.  Wysoki poziom czynnika (a1) i  niski poziom czynnika (c1) charakte-

ryzuje sytuacje jednostki przekonanej o  własnym zdrowiu i  nieobec-
ności choroby. Kombinacja tych czynników sprzyja minimalizacji od-
niesień terapeutycznych ze strony lekarzy i  innych osób biorących 
udział w  procesie leczenia.

2.  Niski poziom czynnika (a1) i  wysoki poziom czynnika (c1) charakte-
ryzuje sytuację dużego przekonania pacjenta wynikającego z  wie-
dzy, że proces chorobowy istnieje w  stopniu pewnym. W  oparciu o  tę 
wiedzę jednostka jest w  stanie dokonać racjonalnego opisu własnej 
choroby oraz dokonać rokowania, to jest prognozy dynamiki proce-
su chorobowego. Wzajemne relacje czynnika (a1) i  czynnika (c1) 
są odwrotne, to znaczy przekonaniu o  własnym zdrowiu towarzyszy 
przekonanie zmniejszające równoczesne przekonanie o  istnieniu 
choroby. Istnieją jednakże typy osobowości preferujące tendencje 
spostrzegania u  własnej osoby procesu chorobowego (hipochondria 
i  inne). Jednostki charakteryzujące się powyższymi tendencjami są 
stosunkowo mało zależne od wiedzy lekarzy i  terapeutów, to jest 
czynników (a2) i  (c2). Wprost przeciwnie, osoby te wykazują nad-
wrażliwość interpretacyjną na deklarowaną lub niedeklarowaną nie-
wiedzę lekarzy, to jest czynniki (b2) i  (d2). 

3.  Pesymistyczną sytuację terapeutyczną prezentuje spotkanie pa-
cjenta posiadającego wiedzę o  własnej chorobie z  lekarzem, któ-
ry posiada niską wiedzę o  tej chorobie i  rozległą niewiedzę wyni-
kłą bądź to z  braku dostatecznej diagnozy, bądź to z  nieobecności 
szczegółowej wiedzy medycznej w  obszarze, do którego przynale-
ży choroba – wysoki poziom czynnika (c1) i  czynnika (d2) oraz niski 
poziom czynnika (c2). Wysoki poziom niewiedzy u  lekarza może po-
siadać, jak wyżej stwierdzono, dwojakie źródła – w  niezrealizowa-
nej diagnostyce lub w  ograniczeniu nauk medycznych i  innych sto-
warzyszonych nauk podstawowych, szczegółowych, technicznych 
i  tym podobnych. Nagłówek w  tabeli uszczegółowiającej te zależno-
ści przyjąłby więc następującą postać:

Wiedza Niewiedza

Pacjent Lekarz Pacjent
Lekarz

Brak diagnostyki Ograniczenia
wiedzy medycznej

 Przez brak diagnostyki należy przy tym w  powyższych rozważa-
niach rozumieć na przykład opóźnienie w  wykonaniu badań diagno-
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stycznych zaistniałe z  powodów organizacyjnych (deficyt czasu z  po-
wodu presji czasu wynikającego z  dynamiki choroby lub urazu, konflikt 
procedur diagnostycznych, niedostępność zaawansowanych technolo-
gicznie urządzeń diagnostycznych i  tym podobnych). Niewiedza leka-
rza wynikająca z  ograniczeń wiedzy medycznej sugeruje konieczność 
historycznego spojrzenia na rozwój medycyny jako procesu kumula-
cji wiedzy o  biologii człowieka, jego chorobach, sposobach zapobie-
gania i  leczenia. To również kompleks nauk biologicznych, technicz-
nych, matematycznych stowarzyszonych w  różnym stopniu z  naukami 
medycznymi 7. Rozwój współczesnej medycyny powoduje, że znacząco 
wzrastają możliwości współczesnej terapii, zaś obszary dotychczaso-
wej niewiedzy ustępują nowoczesnym metodom diagnostyki i  leczenia. 
Nowa wiedza powoduje jednak powstanie nowych obszarów niewiedzy 
medycznej, które oczekują na swoje odkrycie. Odrębnego komentarza 
wymaga niewiedza medyczna wynikająca z  losowego charakteru zja-
wisk biologicznych, skutków interwencji terapeutycznych, zróżnicowa-
nej osobniczo efektywności farmakoterapii, stochastycznego charakte-
ru choroby, procesu zdrowienia itp. 
4.  W  obszarze choroby istnieje naturalna tendencja do powiększania 

wiedzy o  chorobie i  zdrowiu oraz  odpowiednio zmniejszania nie-
wiedzy. Tendencja ta nosi charakter uniwersalny i  wynika zarów-
no z  przesłanek filozoficznych, psychologicznych, antropologicz-
nych jak i  z  przesłanek sprawnościowych, które w  procesie leczenia 
odgrywają znaczenie zasadnicze. Tendencja ta nie jest bynajmniej 
uniwersalną, albowiem istnieją systemy „diagnostyczno-lecznicze” 
wywodzące się z  subkultur różnej orientacji nieformalnej, ignorują-
ce wiedzę racjonalną na rzecz oddziaływań pozaracjonalnych, irra-
cjonalnych, rytualnych itp. Wiedza i  niewiedza konkurują ze sobą 
w  świadomości człowieka chorego w  takim samym stopniu jak ra-
cjonalność i  nieracjonalność 8. Wszystkie one odgrywają istotną rolę 
w  budowaniu systemu nadziei, który moderuje zachowania lękowe, 
a  tym samym jakość zachowania człowieka chorego. Zdrowie jest 

7 Zaawansowane technologicznie urządzenia diagnostyczne i  terapeutyczne takie jak to-
mografia komputerowa, rezonans magnetyczny i  cyklotron, to przykład kooperacji współ-
czesnej fizyki, informatyki, elektroniki itp. (przyp. J.K.).
8 J. Ratajczak-Kurowicka pisze, że: „Człowiek błąka się więc po świecie, w  którym odbija-
ją się nierealne i  nieistotne fragmenty, np. reklamujące leki na różne choroby i  ułomności, 
balsamy czyniące cuda, proroctwa długowłosej Sybilli itp. Poszukiwanie Księgi natomiast 
pozostaje tylko tęsknotą do świata, w  którym człowiek, natura i  kultura stanowią jedność. 
Świat ten minął bezpowrotnie oddzielając to, co materialne i  duchowe, realne i  mitologicz-
ne, religijne i  świeckie”. Zob. J. Ratajczak-Kurowicka, Książka artystyczna i  nie tylko, w: 
Świat człowieka w  perspektywie wiedzy humanistycznej. (Józef Rusiecki – pro memoria), 
pr. zb. pod red. W. Tulibackiego i  A. Moździerza, Wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. 
J.  Rusieckiego, Olsztyn 2005.
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w  chorobie teleologicznym odniesieniem jednostki, kierunkiem remi-
sji, w  końcu marzeniem na powrót do zdrowia. 

 Problem wiedzy i  niewiedzy w  zdrowiu i  chorobie wydaje się prze-
kraczać tradycyjne granice rozważań z  zakresu psychologii ogólnej, kli-
nicznej, teorii informacji czy też psychiatrii. To również zagadnienie nie-
mieszczące się w  klasycznie rozumianym obszarze filozofii poznania 
lub socjologii wiedzy. Dzieje się tak dlatego, że choroba jest sytuacją 
pewnego naznaczenia psychobiologicznego o  konsekwencjach rozcią-
gających się od ignorancji wskutek braku widocznych objawów aż do 
maksymalnego lęku egzystencjalnego powodowanego zagrożeniem 
chorobą lub urazem śmiertelnym. Wiedza i  niewiedza nabierają zna-
czenia tym większego, im zagrożenie wynikające z  choroby jest bar-
dziej dotkliwe i  prawdopodobne. Przykładowe pytania, które czekają na 
szersze rozwinięcie, to kwestie z  pogranicza psychologii emocji, antro-
pologii kulturowej, teorii informacji i  zarządzania wiedzą:
− ból i  cierpienie jako elementy stygmatyzacji wiedzy o  chorobie;
− nadzieja wyzdrowienia jako czynnik prognozy pozytywnej; 
− wiedza i  niewiedza w  budowaniu nadziei człowieka chorego; 
− lekarz jako hermeneuta samowiedzy człowieka chorego;
−  choroba jako dialog optymistyczny w  sytuacji wiedzy i  niewiedzy  i  in.
 Wiedza i  niewiedza jest też dominującym obszarem napięcia po-
znawczego 9 lekarza i  wszystkich osób związanych z  leczeniem cho-
roby. Interakcje wiedzy i  niewiedzy człowieka chorego i  jego lekarza 
oraz otoczenia społecznego powodują powstanie złożonych zależno-
ści 10 w  postaci emocji, procesów poznawczych i  decyzyjnych wszyst-
kich bohaterów społecznych bezpośrednio lub pośrednio związanych 
z  chorobą i  jej leczeniem.

9 Poznanie lekarskie jest bliskie lub tożsame poznaniu naukowemu, albowiem spełnia 
trzy klasyczne postulaty metodologiczne: 
1.1.  Jest intersubiektywnie komunikowalne (każdy lekarz powinien identyfikować chorobę 

w  tym samym języku opisowym i  w  tych samych jednostkach nozologicznych);
1.2.  Jest intersubiektywnie sprawdzalne, to znaczy, że każdy odpowiednio przeszkolo-

ny i  nieuprzedzony lekarz jest w  stanie właściwie rozpoznać i  zrozumieć mechanizm 
choroby; 

2.  Dąży do wyjaśnienia, to znaczy eksplantacja jest integralną częścią diagnozy, roko-
wania i  leczenia;

3.  Dąży do przewidywania, to znaczy, że dąży do przewidywania rozwoju choroby, 
przewidywania skutków leczenia itp.

 Por. m.in. J. Broda, A. Polewczyk, J. Rąb, Podstawy metodologii nauk, Wyd. Poli-
techniki Śląskiej, Gliwice 2001, s. 12. 
10 Medycyna, która w  swoich racjonalnych podstawach jest nauką empiryczną, zawiera 
na poziomie niektórych subdziedzin odniesienia do sztuki, albowiem jakość i  perfekcjo-
nizm lokują działanie w  sferze, gdzie wymagany jest talent, uzdolnienia, wyobraźnia (np. 
kardiochirurgia, chirurgia plastyczna i  in.) (przyp. J.K.).
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Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Zastosowanie terapii środowiskowej
w  procesie „zdrowienia” dzieci

z  rodzin z  problemem alkoholowym

Nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od niego jest jednostką cho-
robową występującą w  Międzynarodowej klasyfikacji chorób i  pro-
blemów zdrowotnych ICD-10 1. Choroba ta, oprócz drastycznych dla 
zdrowia konsekwencji u  osoby uzależnionej, jest także przyczyną po-
jawiania się wielu innych zaburzeń występujących wśród osób z  naj-
bliższego otoczenia alkoholika. Mowa tu o  rodzinie, czyli o  osobach 
najczęściej powiązanych z  osobą uzależnioną więziami emocjonalny-
mi, uczuciowymi. I  właśnie ten wskaźnik relacji opartej na konkretnych 
uczuciach stanowiących o  powiązaniu alkoholika z  bliskim mu otocze-
niem, a  także wspólnym zamieszkiwaniu czy życiu, stanowi o  częstym 
występowaniu problemów w  prawidłowym funkcjonowaniu pozosta-
łych członków rodziny. W  artykule interesować nas będzie znaczenie 
metody terapii środowiskowej w  zdrowieniu dzieci z  rodzin z  proble-
mem alkoholowym. Proces ten uwarunkowany jest diagnostycznymi 
aspektami zaburzeń funkcjonowania dzieci z  rodzin z  problemem al-
koholowym w  sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej, a  nawet 
somatycznej, fizycznej.
 Rodzina z  problemem alkoholowym jest rodziną dysfunkcyjną. 
Spośród czterech funkcji, jakie powinna pełnić (prokreacyjna, ekono-
miczna, wychowawczo-socjalizująca i  biopsychiczna), w  rodzinie alko-
holowej pewnym można być realizacji jedynie pierwszej z  nich. Pozo-
stałe trzy, a  szczególnie dwie ostatnie, są w  przeważającej większości 

1 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i  problemów zdrowotnych ICD-10, F 10.0-F 10.07, 
Fundacja Zdrowia Publicznego.
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 nierealizowane właściwie, bądź w  ogóle 2. Dla dzieci oznacza to brak 
zaspokajania podstawowych potrzeb rozwojowych 3. W  praktyce rzutu-
je to na braki i  poważne zakłócenia rozwoju psychospołecznego w  wie-
ku dziecięcym, a  także w  procesie samorozwoju w  wieku adolescencji 
i  dorosłości 4. 
 Praca z  dziećmi z  rodzin z  problemem alkoholowym ma na celu wyj-
ście z  nieprawidłowych mechanizmów funkcjonowania młodego czło-
wieka, jakie powstały w  wyniku urazów na skutek patologizacji natural-
nego środowiska rozwojowego, jakim jest rodzina. Działania te zaliczyć 
można do dziedziny pracy resocjalizacyjnej, ale nie tylko. Resocjaliza-
cja jako powtórna próba wychowania, socjalizowania, rozwijania pod-
stawowych umiejętności współżycia społecznego po nieudanych dzia-
łaniach w  tej materii na polu rodzinnym ma tu absolutne zastosowanie. 
W  pracy z  dziećmi alkoholików konieczne są także działania skierowa-
ne na odbudowę konstrukcji psychicznej. Mowa tu o  deficytach w  sferze 
osobowości, objawiających się między innymi w  postaci braku poczu-
cia bezpieczeństwa czy poczucia własnej wartości. Praca w  tej dzie-
dzinie ma charakter terapeutyczny. Terapia środowiskowa jest metodą 
bardziej spopularyzowaną w  pracy z  osobami uzależnionymi. Jednak 
jej założenia wydają się równie zasadne i  przydatne w  pracy z  dziećmi 
alkoholików. 
 Zastosowanie terapii środowiskowej w  pracy z  dziećmi z  rodzin al-
koholowych może mieć miejsce głównie w  warunkach pracy z  młodzie-
żą w  placówkach stacjonarnych takich jak: młodzieżowe ośrodki wy-
chowawcze czy młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Spowodowane jest 
to założeniem pracy grupowej tworzącej tak zwane społeczności tera-
peutyczne. Nie wyklucza to jednak faktu, że pewne elementy terapii 
mogą mieć również zastosowanie w  pracy w  innych placówkach wspar-
cia dziennego czy poradniach młodzieżowych. 

1. Charakterystyka dzieci alkoholików

Braki i  zaburzenia rozwojowe dzieci alkoholików dotyczą sfery emocjo-
nalnej, uczuciowej, zachowania, sfery poznawczej. Niekiedy dołączają 
do tego zaburzenia somatyczne w  wyniku długotrwałego stresu w  po-
staci nerwicy, wrzodów żołądka, anoreksji, bulimii i  inne. Jak wobec 

2 A. Krasnodębska, Dorosłe dzieci alkoholików, w: Strategie rozwiązywania problemów 
uzależnień, pr. zb. pod red. S. Badory, I. Mudreckiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 
Opole 2006, s. 115.
3 W. Sztander, Dzieci z  rodziny z  problemem alkoholowym, Wyd. PARPA, Warszawa 
2006, s. 5.
4 Tamże, s. 6.
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tego przedstawia się psychospołeczne funkcjonowanie dzieci wycho-
wujących się w  rodzinach z  problemem alkoholowym?

1.1. Sfera poznawcza

Jedną ze sfer, która może zostać upośledzona w  wyniku nadużywania 
alkoholu przez jednego z  rodziców, jest sfera poznawcza. W  obrębie 
tej sfery myślenie dziecka warunkujące zaburzone procesy poznawcze 
najlepiej charakteryzuje patogenna zasada „nie mów”. Oznacza ona 
zmowę milczenia panującą w  rodzinie na tematy dotyczące głównych 
problemów rodziny. Poruszanie tych tematów naturalnie nie jest przy-
jemne i  wiązać się może z  „nowymi” trudnościami na przykład w  komu-
nikacji lub przykrością, złością, ciężarem ze strony któregoś z  człon-
ków rodziny. Efektem takiego, poniekąd słusznego przekonania, jest 
już niesłuszne, bo niezdrowe dla rozwoju dziecka, ale i  całej rodzi-
ny przekonanie o  braku konieczności rozmawiania na tematy ważne. 
Przekonanie takie i  jego realizacja zmierza do całkowitego zaprzecza-
nia istotności problemu, jak i  prób zacierania jego śladu, przynajmniej 
w  zewnętrznym wizerunku dziecka. Brak rozmów z  dzieckiem o  trud-
nościach związanych z  trudną sytuacją w  rodzinie wiąże się z  zaprze-
czaniem i  zacieraniem rzeczywistości jego przeżyć, odczuć, a  także 
z  problemami prawidłowego odbierania rzeczywistości zewnętrznej. 
Zaburzone mechanizmy postrzegania wewnętrznych problemów skut-
kują negatywnie, bo na zasadzie podobieństwa, w  postrzeganiu rze-
czywistości. Podobne zaprzeczanie faktom oraz zjawiskom mającym 
miejsce w  świecie wewnętrznym dziecka zachodzi w  odbiorze i  identyfi-
kowaniu problematyki otaczającego je świata. Zniekształcone postrze-
ganie rzeczywistości jest zatem naznaczone patogennym, a  wyuczo-
nym do perfekcji, mechanizmem przetwarzania 5. 

1.2. Sfera społeczna

Deficyty sfery psychicznej dzieci z  rodzin alkoholowych dotyczą tak-
że braku zaufania i  nadmiernego dystansu w  kontaktach interperso-
nalnych 6. Zawód, rozczarowania, niespełniane obietnice ze  strony ro-
dziców są urazami dzieci, które niosą one ze sobą w  dorosłe życie. 
Dzieci te padają także ofiarą nadużyć w  sferze seksualnej, przemocy 

5 W. Sztander, Rodzina z  problemem alkoholowym, Wyd. PARPA, Warszawa 2006, 
s.  18.
6 Tamże, s. 14.
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fizycznej czy psychicznej. Oczywiście nie tylko w  rodzinach z  proble-
mem alkoholowym takie sytuacje się zdarzają. Lecz alkohol w  rodzi-
nie sprzyja, wyostrza i  dramatyzuje takie zdarzenia, urazy 7. Ponadto, 
dzieci doświadczają różnorodnych zdarzeń traumatycznych, takich jak 
oszukiwanie, niesprawiedliwe traktowanie, porzucenie czy nadmierny 
krytycyzm rodziców. Najczęściej wymieniane są jednak doświadczenia 
związane z  przemocą 8. 
 Zaburzenia w  sferze społecznej, przejawiające się w  powyższych 
urazach, powodują brak zaufania do osób starszych, do otoczenia. 
Wyuczona postawa zgodna z  zasadą „nie ufać” jest wynikiem braku 
oparcia w  rodzicach, zagubienia, niespójności ich działań i  niekonse-
kwencji wychowawczych. Prowadzi to do przyjęcia postawy obronnej, 
gdyż dzieci nie uznają otaczającej ich rzeczywistości za coś stałego, 
bezpiecznego, w  czym mogą znaleźć dla siebie miejsce, odnaleźć się. 
Chaos, który w  niej istnieje sprawia, że rzeczywistość jest dla nich nie-
stabilna 9. Nie chcą takiej rzeczywistości, bo kojarzą ją jako źródło zła 
i  niepewności. Odrywają się zatem od rzeczywistości, uciekają od niej. 
Szukają dla siebie bezpiecznych miejsc. Niestety, nie zawsze dobrze 
wybierają. Trafiają do różnych grup, subkultur młodzieżowych, które 
z  pozoru wydają się im bezpieczne, bo obiecują to, czego brakowało im 
najbardziej w  rodzinie: miłość, wsparcie, bezpieczeństwo, uwagę 10.
 Konsekwencją zaburzeń w  sferze społecznej jest to, że dzieci boją 
się prawdy, gdyż uważają, że jest ona bolesna. Wstydzą się mówić 
prawdę, a  zarazem boją się opinii osób, które ich słuchają. Prawda nie 
jest ich sprzymierzeńcem, gdyż odkrywa najbardziej intymne i  bolesne 
sprawy, nieprzyjemne wspomnienia. Dzieci z  rodzin alkoholowych czę-
sto żyją w  kłamstwie i  przeświadczeniu, że tak jest lepiej, bezpiecz-
niej. Osoby współuzależnione, tak jak osoba uzależniona, minimalizu-
ją problematykę alkoholizmu i  związanych z  nim destrukcji. Oszukują 
w  ten sposób samych siebie, jak i  własne dzieci. Zmowa milczenia, któ-
ra panuje w  rodzinie, powoduje wypieranie nieprzyjemnych uczuć do 
podświadomości. Niemówienie o  nich skutkuje głębokimi zaburzeniami 
w  emocjonalności i  rozwoju osobowości dzieci 11.

7 W. Sztander, Dzieci z  rodziny z  problemem alkoholowym, dz. cyt., Warszawa 2006, 
s.  7-10.
8 Tamże, s. 7.
9 Tamże, s. 11.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 12.
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1.3. Sfera emocjonalna

Trudne i  traumatyczne przeżycia z  okresu dzieciństwa mają również 
wpływ na problemy emocjonalne w  późniejszym życiu. Problemy te 
można podzielić głównie na dwie grupy: nadwrażliwości emocjonalnej 
oraz blokady, zamrożenia emocjonalnego, uczuciowego 12. W  pierw-
szym przypadku chodzi o  wysoką reaktywność emocjonalną na sła-
be bodźce. Mało znaczące pobudki emocjonalne wywołują bolesne 
odczucia, a  zarazem odruchowe tłumienie uczuć oraz obawę przed 
bardziej intensywnym zaangażowaniem emocjonalnym. Tym samym 
utrudnione staje się rozpoznanie, zidentyfikowanie uczuć, emocji obec-
nych w  tych sytuacjach. Owe trudne do rozpoznania i  przeżywania 
emocje to: wstyd, poczucie winy, lęk, gniew, smutek, strach 13. Drugi 
rodzaj problemów emocjonalnych to ogólne znieczulenie emocjonal-
ne, charakteryzujące się zmniejszeniem intensywności różnorodności 
przeżywanych uczuć. Mówi się tu o  zobojętnieniu, odrętwieniu, które 
zubaża uczuciową sferę życia człowieka, zmniejszając jego bogactwo 
i  sens życia 14.
 Oba problemy emocjonalne, oba modele reaktywności emocjonal-
nej charakteryzuje w  konsekwencji brak utożsamiania się z  przeżywa-
nymi uczuciami. Kolejna patogenna zasada obecna w  życiu dziecka 
„nie odczuwać” przynosi pozorne poczucie bezpieczeństwa, gdyż po-
zwala unikać kontaktu z  bolesną rzeczywistością. Postawa obronna 
i  odcinanie się od świata własnych emocji, może jednak rodzić zafał-
szowanie wewnętrznej rzeczywistości, niezbędnej w  dalszym życiu do 
orientacji w  świecie i  w  sobie samym. Zafałszowanie emocji i  ich ode-
pchnięcie grozi utratą prawdy, w  tym utratą kontaktu z  samym sobą 15.

1.4. Sfera somatyczna

Inną sferą, w  obrębie której mogą występować problemy w  wyniku nad-
używania alkoholu w  rodzinie, jest sfera somatyczna. Życie w  chronicz-
nym stresie, któremu towarzyszy poczucie bezsilności, upośledza bo-
wiem funkcjonowanie systemu immunologicznego i  powoduje choroby 

12 A. Krasnodębska, Dorosłe dzieci alkoholików, art. cyt., s. 118.
13 J. Mellibruda, Pułapka niewybaczonej krzywdy, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 
Warszawa 1995, s. 46-47.
14 Tamże, s. 44-45.
15 W. Sztander, Dzieci z  rodziny z  problemem alkoholowym, dz. cyt., s. 12-13.
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somatyczne 16. Dzieci alkoholików, w  porównaniu z  dziećmi ze zdro-
wych rodzin, mają więcej problemów zdrowotnych z  powodu obniżenia 
odporności biologicznej. Częściej cierpią z  powodu bólu głowy, bez-
senności, osłabienia, nudności, nerwobólów, bólów zębów czy proble-
mów związanych z  odżywianiem (bulimia lub anoreksja). Niekiedy do-
łączają do tego zaburzenia somatyczne w  wyniku długotrwałego stresu 
w  postaci nerwicy i  wrzodów żołądka 17.

2. Metoda terapii środowiskowej

W  stosowanych technikach i  formach przeważa socjoterapia, terapia 
indywidualna, grupowa, warsztaty, treningi interpersonalne czy ćwicze-
nia umiejętności. Pozostaje pytanie o  metodę pracy. Jaką ogólną po-
stać, koncepcję mogłaby przyjąć praca z  dziećmi alkoholików? Za jedną 
z  takich metod w  pracy z  osobami uzależnionymi od środków psycho-
aktywnych, których działalność opiera się na metodzie społeczności 
terapeutycznej jest metoda terapii środowiskowej. Jak zauważa G. de 
Leon 18, społeczność terapeutyczna jest metodą, którą jest stosunkowo 
łatwo zaadaptować do potrzeb osób z  różnymi problemami. Społecz-
ność terapeutyczna korzysta bowiem z  wielu różnych form i  technik 
pracy z  wychowankami, takich jak indywidualna i  grupowa terapia, pra-
ca, zajęcia warsztatowe, kulturo- i  socjotechniki. 
 Terapia środowiskowa wprowadzona przez Jonesa w  1953 roku 
opiera się na założeniu konieczności zmiany środowiska społeczne-
go pacjenta w  celu poprawy jego stanu psychicznego. Terapia ta dzie-
li się na dwa rodzaje. Pierwszy obejmuje terapię w  naturalnym środo-
wisku klienta. Polega na bezpośredniej pracy w  środowisku chorego, 
udzielaniu porad psychoedukacyjnych oraz koordynowaniu współpracy 
z  różnymi ośrodkami leczenia i  wsparcia. Drugi rodzaj terapii to terapia 
środowiskiem. Praca ta polega na tworzeniu i  manipulowaniu środowi-
skiem terapeutycznym. Terapia ta opiera się na tworzeniu wspólnot te-
rapeutycznych, mini społeczności, gdzie istnieje podział obowiązków, 
ról i  zadań dla wszystkich członków grupy. Pacjenci podejmują decy-
zje kształtujące życie grupy, pod okiem terapeutów podczas wspól-
nych spotkań. Taka forma pracy terapeutycznej sprzyja kształtowaniu 

16 J. Brycka, Jak reagują dzieci na pijących rodziców?, „Świat Problemów” 1996 nr 1, 
s.  48-49; por. także: W. Bugajny, Rodzinne skutki pijaństwa, „Problemy Alkoholizmu” 
1996 nr 8/9, s. 7-8.
17 J. Brycka, Jak reagują dzieci na pijących rodziców?, art. cyt., s. 48-49; W. Bugajny, Ro-
dzinne skutki pijaństwa, art. cyt., s. 7-8.
18 G. de Leon, Społeczność terapeutyczna. Teoria, model, metoda, Wyd. Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003, s. 45.
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poczucia odpowiedzialności, nauki podejmowania decyzji, umiejętno-
ści, obowiązków społecznych. Swoista integracja sprzyja zmniejszeniu 
instytucjalności 19.
 Terapie humanistyczne i  społeczno-kulturowe kładą nacisk na ak-
tywność pacjenta i  podkreślają umiejętność spojrzenia na siebie, dru-
giego człowieka i  świat z  punktu widzenia pacjenta. Rola terapeuty po-
lega na aktywnym słuchaniu, towarzyszeniu i  wspólnym z  pacjentem 
analizowaniu jego doświadczeń. Wgląd we własne doświadczenia, 
osobisty rozwój i  pogłębianie wiedzy o  sobie w  dużej mierze zależy od 
otwartości i  wolnej woli pacjenta. Tworzy się ku temu sprzyjające oto-
czenie w  postaci empatycznej i  szczerej postawy terapeuty oraz sprzy-
jającej społecznej atmosfery tworzonej przez pozostałych członków te-
rapii wspólnej, środowiskowej 20.
 Według teorii humanistycznych nurtów terapeutycznych, zaburze-
nie jest wynikiem blokowania potencjału człowieka. Terapia zatem ma 
na celu usunięcie blokad drogą poznawania prawdziwego „Ja”. Oto kil-
ka podstawowych cech terapii:
–  kładzie nacisk na znaczenie subiektywnego doświadczenia, które-

go szukać można w  myślach, uczuciach i  wszelkich procesach fi-
zycznych. Owo doświadczenie ma holistyczny charakter, pochodzą-
cy i  obejmujący jednostkę w  sposób całościowy (sygnały z  całego 
ciała);

−  uświadamia istnienie uniwersalnych zdolności rozwoju osobistego 
i  osobistego działania poprzez dokonywanie wyborów i  branie od-
powiedzialności za własne czyny;

−  rozwija świadomość wartości życia i  konieczności nadania mu zna-
czenia przez kreatywne działania, doświadczenia estetyczne i  związ-
ki oparte na miłości;

−  docenia rolę odpowiednich warunków w  rozwoju tożsamości;
−  wskazuje potrzebę samoaktualizacji, wykorzystania własnego po-

tencjału i  znaczenie momentów oświecenia oraz odmiennych stanów 
świadomości (takich jak medytacja) w  osiąganiu samoaktualizacji;

−  podkreśla znaczenie radości jako części naszego emocjonalnego 
doświadczenia;

−  rozwija autentyczność w  poznaniu i  rozumieniu samego siebie i  śro-
dowiska, w  którym się żyje oraz pomaga w  znalezieniu własnego 
celu w  życiu 21.

19 S. Cave, Terapie zaburzeń psychicznych, Wyd. GWP, Gdańsk 2005, s. 99-100.
20 Tamże, s. 102-103.
21 Tamże, s. 91.
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3. Zastosowanie terapii środowiskowej

Jedna z  najbardziej rozpowszechnionych form pomocy z  dziedziny te-
rapii środowiskowej opiera się na metodzie społeczności terapeutycz-
nej. Pierwsza taka społeczność terapeutyczna Synanon była założona 
przez Charlesa Dedericha w  1958 roku w  Santa Monica w  USA. W  Pol-
sce pierwszy ośrodek, wykorzystujący metodę społeczności terapeu-
tycznej, powstał z  inicjatywy Marka Kotańskiego w  1978 roku i  nazywał 
się Monar.
 Działalność wspólnoty terapeutycznej opiera się na zasadach wy-
pracowanych przez Synanon, a  później modyfikowanych w  zależno-
ści od potrzeb i  możliwości danej społeczności. Najprościej metodę tę 
można określić jako wzajemne leczenie się przez samych pacjentów 
połączonych tym samym problemem 22. W  przypadku dzieci alkoholi-
ków elementem wspólnym jest przede wszystkim syndrom dzieci al-
koholików: podobne trudności rozwojowe widoczne w  relacjach, sa-
moocenie, a  także trudności adaptacyjne, będące wynikiem głównie 
braku poczucia bezpieczeństwa i  niskiego poczucia własnej wartości. 
Istota działania społeczności terapeutycznej opiera się na założeniu, 
że uczestnicy przy pomocy wyspecjalizowanej kadry sami rozwiązują 
własne problemy i  rozumieją, że nikt oprócz nich samych nie potrafi tak 
szybko i  trafnie wychwycić wszystkich pojawiających się w  procesie te-
rapii trudności 23, jak na przykład złamanie zasady dyskrecji.
 Społeczność terapeutyczna, z  którą jednostka czuje się zintegrowa-
na, umożliwia naukę pełnienia odpowiedniej dla siebie roli. Sens pra-
cy w  społeczności terapeutycznej opiera się na założeniu, że grupa 
przebywająca razem tworzy reprezentację społecznej rzeczywistości, 
w  której jej uczestnicy stopniowo uczą się pożądanych form zachowa-
nia 24. Ponadto celem terapii jest nie tylko wyeliminowanie zachowań 
destrukcyjnych, lecz także wzmocnienie pozytywnych sposobów życia 
i  nauczenie mieszkańców – wychowanków konstruktywnych sposobów 
radzenia sobie z  problemami i  trudnościami. Terapia ma na celu spo-
łeczny, intelektualny, fizyczny i  twórczy rozwój wychowanków. Tak sze-
roki, wszechstronny rozwój ma szczególne znaczenie w  pracy reso-
cjalizacyjno-wychowawczej z  dziećmi i  młodzieżą z  uwagi na jej wiek 
i  potrzeby rozwoju osobowego. Deficyty bowiem i  urazy diagnozowane 
powyżej wynikają z  braku zaspokajania większości potrzeb osobowych 

22 E. Karpuszenko, Profilaktyka i  terapia uzależnień w  Polsce, art. cyt., s. 146.
23 Tamże, s. 145.
24 Tamże, s. 146.
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człowieka i  wskazują na konieczność wszechstronnej pracy terapeu-
tycznej i  resocjalizacyjnej 25.
 Działalność społeczności terapeutycznej opiera się ponadto na za-
sadzie demokracji. Jest to forma współżycia, w  której każdy jej uczest-
nik bierze pełny i  aktywny udział we wszystkim, co dzieje się w  ośrodku, 
współdecyduje o  organizacji życia i  o  innych ważnych sprawach. W  spo-
łeczności terapeutycznej panują jasne i  przejrzyste zasady, do których 
przestrzegania zobowiązani są wszyscy jej mieszkańcy 26. Wśród dzieci 
z  rodzin alkoholowych takie podejście, dzięki stawianiu jasnych granic 
postępowania, jest w  stanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa w  spo-
łeczności terapeutycznej. 
 Aktywny udział wychowawców i  terapeutów w  życiu wspólnoty 
zmniejsza dystans pomiędzy nimi a  wychowankami. Zadaniem wycho-
wawców jest wspomaganie wychowanków w  przełamaniu samoświa-
domości, poczucia własnej wartości i  barier komunikacyjnych, głównie 
poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju, a  także dostarcze-
nie wzorów osobowych, które mogłyby być przykładem dla wychowan-
ków. Znaczące w  pracy nad budowaniem poczucia własnej wartości 
są doświadczenia z  wypełniania odpowiedzialnych lub/i reprezentatyw-
nych zadań, mających znaczenie dla ogółu społeczności. Dzieci z  ro-
dzin alkoholowych są w  stanie wykazać się swoimi zdolnościami oraz 
zaistnieć pozytywnie w  grupie. Daje im to ogromną satysfakcję, wzmac-
nia samoświadomość, poczucie wartości oraz mobilizuje do dalszego 
samorozwoju.
 Inną zasadą pracy terapeutyczno-pedagogicznej jest zasada reali-
zmu, wyrażająca się w  „możliwie najpełniejszym wyeliminowaniu me-
chanizmów obronnych z  zachowania członków społeczności” 27. Ta 
zasada w  pracy z  dziećmi alkoholików polega na zmuszaniu poszcze-
gólnych członków wspólnoty do prawdziwego przeżywania silnych 
emocji i  nauce radzenia sobie z  nimi. Zaprzestanie usprawiedliwiania 
swoich zachowań i  kamuflowania wewnętrznych problemów oraz  ku-
mulowania negatywnych emocji jest warunkiem powodzenia terapii. 
 Czynnikiem wspomagającym oddziaływania terapeutyczne jest od-
powiednia organizacja i  baza mieszkaniowo-materialna placówki. Sto-
sowanie tej metody wymaga warunków umożliwiających stałe interak-
cje w  ramach utworzonej społeczności. Zapewnia to lepsze poznanie 
się uczestnikom terapii oraz poczucie bezpieczeństwa. Efektywność 

25 M. Kooyman, Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Bliskość, rola rodziców 
i  skuteczność terapii, Wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 
2002, s. 146.
26 E. Karpuszenko, Profilaktyka i  terapia uzależnień w  Polsce, art. cyt., s. 146.
27 K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów od-
działywań, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998, s. 93.
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terapii jest większa, gdy grupa ma możliwość egzystowania w  formie 
całodobowej przez pewien okres czasu. Z  uwagi na te uwarunkowa-
nia z  pewnością terapia środowiskowa miałaby zastosowanie w  pracy 
w  wychowawczych placówkach stacjonarnych.

4. Planowanie pracy z  dzieckiem

Społeczność terapeutyczna to swoiste mikro-społeczeństwo, w  którym 
istnieje podział ról i  zadań, stanowiska i  szczeble kariery, prawa, obo-
wiązki i  przywileje, organy władzy wykonawczej, ustawodawczej i  są-
downiczej. I  choć taki opis społeczności terapeutycznej daleko odbiega 
od tradycyjnego medycznego modelu leczenia, jest nim niewątpliwie. 
Społeczność terapeutyczna stwarza niepowtarzalną okazję zaistnienia 
różnorodnych interakcji społecznych, w  których każdy członek społecz-
ności ma możliwość swobodnego wyrażania siebie i  własnych dążeń. 
Gwarantuje też optymalne możliwości społecznego uczenia się, tzn. 
dostarcza pacjentowi takich doświadczeń, dzięki którym może on przy-
swoić nowe sposoby zachowań, niezbędnych w  przyszłych, rzeczywi-
stych sytuacjach życiowych.
 Poniżej zaprezentowane zostaną propozycje pracy z  dziećmi z  ro-
dzin alkoholowych, które mogą okazać się pomocne w  procesie zdro-
wienia i  prawidłowego rozwoju. Zdiagnozowane urazy psychiczne 
dziecka, wynikające z  problematyki funkcjonowania intrerperonalnego 
i  intrapsychicznego, wskazują na następujące zadania: kształtowanie 
właściwego wyrażania emocji w  środowisku zapewniającym poczucie 
bezpieczeństwa, podnoszenie poczucia własnej wartości, kształtowa-
nie umiejętności radzenia sobie ze stresem, kształtowanie poczucia 
sprawiedliwości społecznej, kształtowanie umiejętności przyjmowania 
i  wyrażania krytyki, kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji 
społecznych, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb 
i  przekonań. Podstawową formą aktywności pacjentów jest praca, co-
dzienne czynności gospodarskie oraz nauka i  zabawa. Oprócz tego 
każdy członek społeczności zobowiązany jest do uczestniczenia w  te-
rapii (indywidualnej i  grupowej), spotkaniach społeczności oraz w  ak-
tywnych formach spędzania czasu wolnego 28.
 Spotkania społeczności polegają na wspólnej pracy wychowanków 
wraz z  terapeutami – wychowawcami. Spotkania te tworzą niepowta-
rzalną okazję do swobodnego wyrażania się i  wzajemnej wymiany au-
tentycznych uczuć, spostrzeżeń, myśli. W  tym miejscu proces zdrowie-

28 G. de Leon, Społeczność terapeutyczna. Teoria, model, metoda, dz. cyt., s. 62.
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nia zmierza do wyeliminowania stanu napięcia i  lęku w  konfrontacji ze 
stresogenną rzeczywistością społeczną. Wyraża się to w

możliwie najpełniejszym wyeliminowaniu mechanizmów obronnych z  za-
chowania członków społeczności 29.

Odbywa się to tak, że wychowankowie pochodzący ze środowisk alko-
holowych są nakłaniani do prawdziwego przeżywania silnych emocji 
i  nauki radzenia sobie z  nimi, zaprzestania usprawiedliwiania swoich 
zachowań, kamuflowania wewnętrznych problemów i  kumulowania ne-
gatywnych emocji. Dla wychowanków może to mieć przełomowe zna-
czenie w  nabywaniu umiejętności wyrażania własnych potrzeb. Pod-
czas tych spotkań wychowankowie biorą pełny i  aktywny udział we 
wszystkim, co dzieje się w  ośrodku, współdecydują oraz biorą odpo-
wiedzialność za organizację życia wspólnoty. Taka forma aktywności 
dziecka z  rodziny alkoholowej przeciwstawia się dysfunkcjonalnemu 
systemowi rodzinnemu, w  którym dziecko najczęściej czuło się samot-
ne, pozbawione możliwości aktywnego udziału w  decydowaniu i  wpły-
waniu na własne życie. 
 W  procesie zdrowienia dzieci z  rodzin alkoholowych pomaga też 
fakt, że mają one możliwość ustanawiania zasad funkcjonowania rze-
czywistości społecznej, a  tym samym stają się za ich przestrzeganie 
odpowiedzialne. Egzekwowanie reguł zachodzić może nie tylko ze 
strony wychowawcy – terapeuty, lecz także z  inicjatywy wychowanków. 
Z  diagnostycznego punktu widzenia dzieci te mają okazję, nierzadko 
po raz pierwszy, ustalania zasad współżycia społecznego oraz sądów 
i  egzekwowania ich z  wymiernym skutkiem od siebie samych i  innych. 
W  tym celu podczas spotkań społeczności wybierany jest samorząd, 
który reprezentować powinien interesy wszystkich wychowanków. Pod 
kontrolą wychowawców – terapeutów podejmuje on problemy związane 
z  łamaniem przez jednostki zasad regulaminu społeczności oraz inne 
ważne dla społeczności wnioski. Taka forma współżycia społecznego 
jest w  stanie dać dzieciom z  rodzin alkoholowych okazję do kształtowa-
nia świadomości sprawiedliwości społecznej.
 Kolejnym celem pracy z  dziećmi alkoholików, prowadzącej do pro-
cesu zdrowienia, jest budowanie poczucia odpowiedzialności za sie-
bie i  drugiego człowieka. Społeczność terapeutyczna daje możliwość 
wychowankom wypełniania odpowiedzialnych lub/i reprezentatyw-
nych ról i  zadań, mających znaczenie dla ogółu społeczności. Jest 
nią między innymi funkcja opiekuna dla nowicjusza, czyli osoby nowo-
przyjętej do społeczności. Opiekun taki pomaga nowicjuszowi przejść 

29 K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów od-
działywań, dz. cyt., s. 93.
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pomyślnie przez okres adaptacji poprzez zapoznanie go z  obowiązu-
jącymi zasadami i  nabycie podstawowych umiejętności społecznego 
funkcjonowania. 
 Innym elementem planowania pracy wspierającej proces zdrowienia 
dziecka, jest praca nad adaptacją społeczną jednostki. Zmierzać ona 
powinna ku połączeniu umiejętności przystosowawczych, socjalizacyj-
nych z  emancypacyjnymi, czyli odzyskiwaniem własnej tożsamości. 
Wychowanek powinien internalizować zasady współżycia społecznego 
z  umiejętnym zaznaczaniem i  poszanowaniem własnej indywidualno-
ści. Społeczność terapeutyczna korzysta ponadto z  czynnika pozytyw-
nej presji społecznej. Dzięki niej wychowankowie mogą mieć motywa-
cję do podejmowania wolnych i  własnych decyzji pomimo społecznego 
zdeterminowania. W  tym przypadku można mówić o  pewnym „pozy-
tywnym nacisku” grupy rówieśniczej, który jest w  pełni akceptowany 
przez jednostkę. W  bezpiecznych warunkach wspólnoty terapeutycz-
nej wychowankowie ci mają okazję uczestniczyć w  zdrowej konkurencji 
w  zdążaniu ku dobru, rozwojowi.
 Proces zdrowienia ma ukierunkowywać i  wspomagać indywidual-
na praca wychowanka z  wychowawcą. Każdy nowoprzyjęty wycho-
wanek powinien otrzymywać od wychowawcy – terapeuty kryteria do 
pracy nad sobą. Są to obszary pracy terapeutycznej, nad którymi każ-
dy wychowanek pracuje przez okres około trzech/czterech tygodni. Po 
tym okresie kryteria są zmieniane na nowe. Wychowanek zapisuje je 
w  zeszycie terapeutycznym, gdzie po każdym dniu dokonuje ewaluacji 
dotyczącej realizacji poszczególnych kryteriów. Ponadto, wieczorami, 
po zakończonym dniu następuje ustne podsumowanie w  formie terapii 
grupowej. Podczas tego zebrania każdy wychowanek dzieli się z  inny-
mi swoimi sukcesami i  porażkami w  pracy nad sobą. Jego wypowie-
dzi konfrontowane są ze zdaniem pozostałych wychowanków na temat 
jego poczynań i  wizerunku, jaki powstaje w  ich oczach. Dzięki temu wy-
chowankowie uczą się rozmawiać o  sobie, nazywać swoje stany emo-
cjonalne oraz mają świadomość swoich postępów i  porażek. Ta forma 
terapii grupowej buduje wsparcie społeczne u  wychowanka poprzez 
tworzenie i  umacnianie więzi społecznych w  grupie. Udzielanie wspar-
cia społecznego jest warunkiem odzyskiwania zdrowia psychicznego 
wychowanka pochodzącego z  rodziny z  problemem alkoholowym.
 Istotnym elementem planowania pracy z  dzieckiem jest rozpozna-
wanie zaburzeń stresowych pourazowych 30, które charakteryzują zabu-
rzenia członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Zaburzenia te 
powstają jako opóźniona lub przedłużająca się reakcja na zagrożenie. 

30 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i  problemów zdrowotnych ICD-10, F43.1, Funda-
cja Zdrowia Publicznego.
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Objawami są uporczywe i  powracające przeżywanie urazu wbrew woli 
dziecka (wspomnienia, marzenia, koszmary senne). Występuje przy-
tępienie, odsunięcie od ludzi, brak lub małe zainteresowanie otocze-
niem, utrata zdolności do przeżywania przyjemności, unikanie działań 
oraz sytuacji, które przypominają uraz. Występuje nadmierne pobudze-
nie układu wegetatywnego (np. czujność, bezsenność). Często dzieci 
z  zaburzeniami stresowymi pourazowymi odczuwają lęk oraz depresję 
w  wyniku znacznie zaniżonego poczucia własnej wartości. 
 W  społeczności terapeutycznej wychowankowie są w  stanie wyka-
zać się swoimi zdolnościami oraz zaistnieć pozytywnie w  grupie. Daje 
im to ogromną satysfakcję, wzmacnia samoświadomość, poczucie wła-
snej wartości oraz mobilizuje do dalszego samorozwoju. Wychowanko-
wie pełnić mogą różnorakie funkcje w  obszarze: kulturalnym, gospodar-
czym, artystycznym, sportowo-rekreacyjnym. Są to formy aktywności, 
kształtujące praktyczne umiejętności społeczne i  rozwijające zaintere-
sowania, a  zarazem dostarczające doświadczeń z  zakresu społecz-
nych interakcji. W  obszarze gospodarczym są to zadania polegające 
na kształtowaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego 
jak: zajęcia porządkowe, kulinarne, gospodarowanie finansami, pra-
ce remontowo-konserwatorskie. W  zakresie artystycznym znaleźć się 
może terapia przez sztukę, psychodrama, muzykoterapia, teatr. Zaję-
cia kulturalne dotyczyć mogą organizowania przez wychowanków róż-
norakich uroczystości i  świąt. Natomiast osoby zaangażowane w  dzia-
łalność sportowo-rekreacyjną rozwijać mogą swoje zainteresowania 
i  umiejętności dzięki zawodom sportowym czy wspólnym wycieczkom. 
Dzieci w  rodzinie z  problemem alkoholowym w  większości nie mają wa-
runków do nabywania umiejętności społecznych. W  małej społeczności 
terapeutycznej jest okazja wejścia w  interakcje umożliwiające zaistnie-
nie, wykazanie się i  pełnienie ról, które przyniosą satysfakcję oraz więk-
sze samopoznanie.

Zakończenie

Proces zdrowienia uzależniony jest od wielu czynników natury psycho-
społecznej. Realizowany jest przez różnorodne metody i  formy, których 
efektem ma być (w  przypadku niniejszego artykułu) zdrowie psychoso-
matyczne dzieci z  rodzin z  problemem alkoholowym. Dlatego też jedną 
z  form realizacji powyższych założeń jest metoda terapii środowisko-
wej. Można w  niej bowiem szukać terapii zaburzeń rozwojowych, po-
wstałych w  wyniku urazów, będących efektem patologizacji środowi-
ska rodzinnego. Udział w  terapii środowiskowej jest w  stanie umożliwić 
prace w  dziedzinie aktywności interpersonalnej, jak i    intrapersonalnej. 
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Pierwsza kładzie nacisk na kształtowanie umiejętności kierowania sobą 
w  społeczności, a  druga na kierowanie sobą w  sobie, w  świecie we-
wnętrznych przeżyć, myśli. Rozwijanie umiejętności społecznych od-
bywa się tutaj poprzez warsztaty, treningi czy ćwiczenia kształtujące 
m.in. asertywność, umiejętność wyrażania własnych emocji, rozwiązy-
wania konfliktów, wyrażania krytyki, przyjmowania komplementów,  na-
wiązywania kontaktów, a  nawet bliskich relacji. W  dziedzinie pracy in-
trapersonalnej wychowankowie mają możliwość pracy nad własnymi 
potrzebami oraz umiejętnością ich zaspokajania. Efektem tego jest pro-
ces samopoznania się, zwiększania samoświadomości. Działania po-
mocowe obejmować tu mogą nazywanie własnych emocji, oczekiwań, 
obaw, nabywanie umiejętności radzenia sobie w  trudnych (emocjonal-
nie) sytuacjach. Dzięki temu wychowankowie mogą racjonalnie, świa-
domi siebie i  swoich dążeń, planować swoje działania, swoje życie oraz 
kształtować umiejętności dochodzenia do zamierzonych celów. Dzia-
łania na polu interpersonalnym, jak i  intrapersonalnym, owocować po-
winny wzmacnianiem poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeń-
stwa i  samorealizacji. 
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Wydział Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Oni nie są chorzy... Oni tylko nie słyszą... – 
czyli głusi i  ich pragnienie „normalności”

Czy można wyobrazić sobie społeczność składającą się 
tylko z  ludzi głuchych? Jeśli tak, to czy postrzegalibyśmy 
tych ludzi jako gorszych, mniej inteligentnych i  nieumieją-
cych się ze sobą porozumiewać? Z  pewnością używali-
by oni języka migowego, który mógłby okazać się bogat-
szy niż nasz język. Ich język byłby jednoznaczny, zawsze 
umożliwiając pełne i  dokładne wyrażanie myśli i  uczuć. 
Czy w  takim razie możnaby uznać ową społeczność za 
ludzi bez kultury i  cywilizacji? Dlaczego nie mieliby two-
rzyć prawa, wybierać rządu i  mieć policji, i  czy wszyst-
kie te aspekty funkcjonowania społecznego byłyby gor-
sze niż nasze? 1

(Roch-Ambroise Sicard)

Zdrowie jest wartością uniwersalną, ważną zarówno dla jednostki, jak 
i  dla całego społeczeństwa. Potwierdzają to eksperci Europejskiego 
Biura WHO (World Health Organization), definiując zdrowie jako „war-
tość, dzięki której jednostka lub grupa mogą z  jednej strony realizo-
wać swoje aspiracje i  potrzebę satysfakcji, a  z  drugiej strony zmieniać 
się lub radzić sobie ze środowiskiem” 2. Zdrowie jest zatem wartością, 
o  którą należy zabiegać. W  oparciu o  powyższe stwierdzenie warto 
podjąć rozważania dotyczące osób, które ową wartość chcą promować 
i  przyjąć za nadrzędną, ale w  podejmowanych przez siebie działaniach 
napotykają barierę uprzedzeń i  stereotypów. Nie potrafią przy tym jej 
pokonać, gdyż żyją w  „mniejszości”. Mowa o  głuchych, którzy pomimo 
uszkodzenia słuchu mają wszelkie warunki „umożliwiające człowiekowi 

1 Cytuję za: O. Sacks, Zobaczyć głos, Wyd. Zysk i  S-ka, Poznań 1998, s. 55-56.
2 H. Kuński, Promowanie zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 9.
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odpowiednią jakość życia i  czerpanie z  niego satysfakcji” 3. Pozostaje 
do rozstrzygnięcia wątpliwość, dlaczego społeczeństwo osób słyszą-
cych od wieków traktuje głuchych jak chorych? Czy dlatego, że ich nie 
zna? Czy dlatego, że nie słyszy lub nie chce usłyszeć (zobaczyć), co 
głusi o  sobie mówią? 

1. Pojęcie „głuchoty”, rozmiar i  skala zjawiska

Poglądy na temat głuchoty ewoluowały na przestrzeni wieków 4. Wspól-
noty pierwotne, dla których podstawowym środkiem komunikacji był 
gest, przejawiały pozytywny stosunek do osób niesłyszących. W  sta-
rożytności, w  Egipcie i  w  Persji, głuchota postrzegana była jako wy-
jątkowy dar od bogów, a  niesłyszącym oddawano cześć. Z  kolei Rzy-
mianie udzielali głuchym tylko niektórych przywilejów obywatelskich, 
a  w  Grecji i  w  Sparcie (według prawa Likurga, praw obowiązujących za 
Karola  V  i  Maksymiliana I, które nakazywały pozbawiać życia wszyst-
kich kalekich) głuchych traktowano jak umarłych lub ich uśmiercano 5. 
W  średniowieczu głuchych pozostawiano samym sobie 6, ale już wtedy 
pojawiały się pierwsze próby ich edukacji. Nie były to jednak działania 
zinstytucjonalizowane, a  jedynie próby indywidualnego nauczania pis-
ma i  mowy 7. Opieka w  systemie zorganizowanym pojawiła się dopiero 
w  renesansie. Jednakże nawet XVIII i  XIX wiek, pomimo intensywnego 
rozwoju szkolnictwa dla głuchych, obfitował w  poglądy „odmawiające 
niesłyszącym posiadania inteligencji (Immanuel Kant, Artur Schopen-
hauer, Thomas Huxley i  inni)” 8. O  podmiotowości osób głuchych zaczę-
to mówić dopiero w  drugiej połowie XX wieku i  dopiero dzięki zmianom 
poglądów nastąpił rozwój form działalności na rzecz głuchych 9.
 Liczba osób głuchych jest trudna do ustalenia. Z  badań aktywno-
ści ekonomicznej ludności przeprowadzonych przez Główny Urząd 

3 Tamże.
4 Por. B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, 
Wyd. WSiP, Warszawa 1999, s. 11; A. Korzon, Totalna komunikacja jako podejście 
wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych, Wyd. Akademii Pedago-
gicznej, Kraków 2001, s. 20.
5 Por. tamże.
6 Por. B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, dz. 
cyt., s. 11.
7 Por. E. Nurowski, Surdopedagogika polska. Zarys historyczny, Wyd. PWN, Warszawa 
1983, s. 20.
8 B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, dz. cyt., 
s. 12.
9 Por. tamże.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



Oni nie są chorzy... Oni tylko nie słyszą... 141

Statystyczny (BAEL GUS) wynika, że w  Polsce żyje ok. 6,3% osób 
z  wadą słuchu 10. Wynik ten dotyczy osób powyżej 15. roku życia. Uwa-
ża się jednak, że te dane nie są miarodajne, ponieważ w  badaniach 
nie uwzględniono osób niesłyszących czy słabosłyszących, które prze-
bywają w  różnego typu placówkach (np. w  internatach, w  ośrodkach 
szkolno-wychowawczych), jak również osób głuchoniemych, które sła-
bo posługują się językiem polskim 11. Jest więc prawdopodobne, że 
w  Polsce liczba osób z  uszkodzonym słuchem wynosi kilka milionów 12. 
Także wyniki badań prowadzonych przez Instytut Fizjologii i  Patologii 
Słuchu w  Warszawie potwierdzają, że co trzeci Polak ma problemy ze 
słyszeniem przynajmniej na jedno ucho na poziomie 30 dB, a  ok. 20% 
populacji odczuwa tak zwane szumy uszne, które mogą stanowić po-
czątkowe stadium niedosłuchu 13. Oczywistym jest, że w  miarę upływu 
lat zmniejsza się sprawność podstawowych zmysłów, w  tym zmysłu 
słuchu. Stąd starsze osoby ogłuchłe i  słabosłyszące zawyżają dane 
statystyczne. 
 Podjęty w  tytule problem nie dotyczy jednak osób, które tracą czy 
utraciły słuch z  racji podeszłego wieku, lecz tych, które urodziły się głu-
che lub utraciły słuch w  dzieciństwie lub wczesnej młodości. Celem ni-
niejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na odczucia głuchych, 
wynikające z  niewłaściwego postrzegania ich przez społeczeństwo sły-
szących. Wsłuchanie się – „wpatrzenie się” w  treści, które przekazu-
ją o  sobie sami głusi, z  pewnością będzie pomocne w  zweryfikowaniu 
prezentowanych względem nich postaw i  opinii 14. To z  kolei może oka-
zać się pomocne w  ich prawidłowym rozwoju i  przyczynić się do proce-
su zdrowienia w  sferze zarówno psychicznej, jak i  społecznej.
 Problemem uszkodzenia słuchu interesuje się wiele dyscyplin na-
ukowych: medycyna, psychologia, socjologia, pedagogika, logopedia, 
językoznawstwo, glottodydaktyka i  inne. Nie dziwi więc wieloznacz-
ność  definicji oraz brak ujednolicenia terminów określających osoby, 

10 Cytuję za: P. Albińska, Problemy życia społecznego i  zawodowego osób niedosłyszą-
cych i  głuchych, w: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, pr. zb. pod red. E. Woź-
niackiej, Wyd. Polski Związek Głuchych. Oddział Łódzki, Łódź 2007, s. 169.
11 Por. B. Szczepankowski, Wyrównywanie szans osób niesłyszących: optymalizacja ko-
munikacji językowej, Wyd. Uczelniane WSRP, Siedlce 1998, s. 41-47.
12 Por. B. Szczepankowski, Komunikowanie się z  osobami z  uszkodzonym słuchem, 
Wyd. SADY, Warszawa – Krapkowice 2000, s. 4.
13 Por. M. Florek-Moskal, Słuchawki Głuchoty, „Wprost” 2006 nr 16, s. 85; P. Szymczak, 
Atakowani przez dźwięki, „Focus” 2001 nr 6, s. 58-59, K. Werszka, K. Bieńkowska-Ro-
bak, Problemy ze słuchem, „Integracja” 2002 nr 6, s. 79.
14 Warto zauważyć, że problem funkcjonowania osób z  uszkodzonym słuchem w  społe-
czeństwie jest niezwykle złożony i  uzależniony od wielu czynników (chodzi tu między in-
nymi o  stopień upośledzenia percepcji słuchowej, indywidualne predyspozycje – cechy 
osobowe jednostki, czynniki środowiskowe, takie jak dom, środowisko rówieśnicze, kręgi 
towarzyskie, szkoła).
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które nie słyszą. W  medycynie najczęściej stosowane jest określenie 
„głuchota” (z  uzupełnieniem „całkowita” lub „częściowa”) 15, spotyka 
się także termin „niedosłuch” 16 oraz „upośledzenie słuchu”, „zaburze-
nie słuchu” 17. W  pedagogice początkowo posługiwano się określeniem 
„głuchoniemy” 18, ale po drugiej wojnie światowej pojawiły się określe-
nia: „dziecko głuche”, „dziecko z  resztkami słuchu”, „dziecko niedosły-
szące” 19. W  latach sześćdziesiątych używano terminu „inwalida słuchu” 
i  „inwalida narządu słuchu” 20. Jednakże te sformułowania nie przyję-
ły się, zostały odrzucone przez środowisko osób z  uszkodzonym słu-
chem. Następnie stosowano pojęcia „głuchy” i  „niesłyszący” (przy okre-
ślaniu osób o  znacznym i  głębokim stopniu uszkodzenia słuchu) oraz 
„niedosłyszący” i  „słabosłyszący” (przy określaniu osób z  umiarkowa-
nym stopniem uszkodzenia słuchu) 21.

2. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu

Współcześnie istnieje wiele klasyfikacji uszkodzeń słuchu. Najpo-
wszechniejsza wydaje się propozycja Międzynarodowego Biura Audio-
fonologii (BIAP). W  powyższej klasyfikacji wyróżniono cztery poziomy 
upośledzenie percepcji słuchowej 22:
1.  Lekki – próg wrażliwości zawarty pomiędzy 20-40 dB (niektóre ele-

menty mowy potocznej nie są poprawnie identyfikowane);
2.  Umiarkowany (ubytek średniego stopnia) – próg wrażliwości za-

warty pomiędzy 40-70 dB (znaczna część mowy potocznej nie jest 
słyszana);

3.  Znaczny (ubytek poważnego stopnia) – próg wrażliwości zawar-
ty pomiędzy 70-90dB (słyszane są tylko dźwięki mowy o  dużym 
natężeniu);

15 Cytuję za: K. Plutecka, Kompetencje zawodowe surdopedagoga z  wadą słuchu, Wyd. 
IMPULS, Kraków 2006, s. 9.
16 Tamże.
17 H. Skarżyński, M. Muller-Malesińska, W. Wojnarowska, Klasyfikacja zaburzeń słuchu, 
„Logopedia” 2000 tom 28, s. 50.
18 Cytuję za: K. Plutecka, Kompetencje zawodowe surdopedagoga z  wadą słuchu, dz. 
cyt., s. 9.
19 K. Kirejczyk, Głusi, Wyd. PZWS, Warszawa 1957, s. 15; B. Hoffman, Surdopedago-
gika w  teorii i  praktyce, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001, 
s.  24-25.
20 B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, dz. cyt., 
s.  23.
21 Tamże, s. 20-21.
22 Cytuję za: K. Krakowiak, Szkice o  wychowaniu dzieci z  uszkodzeniami słuchu, Oficyna 
Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL, Stalowa Wola 2003, s. 31.
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4.  Głęboki (ubytek głębokiego stopnia) – próg wrażliwości jest większy 
niż 90 dB (mowa nie jest słyszana).

 Według B. Szczepankowskiego, uszkodzenie słuchu w  stopniu lek-
kim „nie stanowi znaczącego utrudnienia w  wypełnianiu ról społecz-
nych” 23. Osoby o  takim ubytku słuchu nie korzystają z  żadnych pomocy 
technicznych. Nie jest też konieczna interwencja medyczna. Osoby z  ta-
kim uszkodzeniem słuchu określa się mianem „lekko niedosłyszących”. 
Z  kolei przy stopniu umiarkowanym słyszenie i  rozumienie mowy możli-
we jest tylko w  sprzyjających warunkach akustycznych. Wskazane jest 
korzystanie z  aparatów słuchowych oraz innych pomocy technicznych. 
Osoby z  tego rodzaju uszkodzeniem określane są „słabosłyszącymi” 
i  „niedosłyszącymi”. Przy ubytku w  stopniu znacznym niezbędne jest 
korzystanie z  aparatu słuchowego. Niestety, niejednokrotnie pomimo 
zastosowania właściwie dobranych aparatów konieczne jest posiłko-
wanie się tak zwanym odczytywaniem mowy z  ust. Głęboki ubytek słu-
chu przekreśla szanse na rozumienie mowy nawet przy wspomaganiu 
aparatami słuchowymi. Osoba z  takim uszkodzeniem tylko częściowo 
słyszy dźwięki. Nie może ich jednak w  pełni identyfikować. Szczątkowy 
odbiór dźwięków wspomaga odczytywanie mowy z  ust, które przy tego 
rodzaju ubytku może pełnić najważniejszą rolę w  komunikacji. O  oso-
bach, których słuch uszkodzony jest w  stopniu znacznym i  głębokim, 
mówi się „głusi” lub „niesłyszący”. 
 Poza klasyfikacją BIAP w  pedagogice stosuje się jeszcze inne kla-
syfikacje. Jedna z  nich związana jest z  momentem powstania uszko-
dzenia słuchu 24. Wyróżnia się tu:
1.  Głuchotę prelingwalną, powstałą przed okresem opanowania języka 

(2-3 rok życia);
2.  Głuchotę perilingwalną (inaczej interlingwalną), powstałą w  okresie 

opanowywania języka (3-5 lat);
3.  Głuchotę postlingwalną, powstałą w  okresie, gdy dziecko opanowa-

ło język (po 5. roku życia).
 Przy pierwszym i  drugim typie głuchoty mowa nie rozwija się samo-
dzielnie, a  dziecko potrzebuje psychologicznej i  pedagogicznej opie-
ki. O  osobach z  uszkodzeniem postlingwalnym mówi się: ogłuchłe. 
W  tych przypadkach kompetencje językowe i  zdolność mowy zostaje 
zachowana.
 Obecnie w  surdopedagogice wykorzystywana jest jeszcze klasyfi-
kacja funkcjonalna, która wyróżnia dwie grupy 25:

23 B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, dz. cyt., 
s.  31-34.
24 Por. tamże, s. 38.
25 Por. U. Eckert: Pedagogika niesłyszących i  niedosłyszących – surdopedagogika, w: 
Pedagogika specjalna, pr. zb. pod red. W. Dykcika, Wyd. UAM, Poznań 2005, s. 151.
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1.  Dzieci niesłyszące (głuche) – z  uszkodzonym słuchem w  stopniu 
uniemożliwiającym w  sposób naturalny odbieranie mowy za pomo-
cą słuchu; niemożność opanowania mowy ustnej drogą naturalną, 
tzn. przez naśladownictwo;

2.  Dzieci słabosłyszące (niedosłyszące) – z  uszkodzonym słuchem 
w  stopniu ograniczającym odbiór mowy drogą słuchową, możliwość 
opanowania mowy dźwiękowej w  sposób naturalny, za pośrednic-
twem słuchu.

 Natomiast środowisko Polskiego Związku Głuchych 26 przyjmuje pro-
pozycję B. Szczepankowskiego, który klasyfikuje osoby z  uszkodzo-
nym słuchem w  następujący sposób 27:
1.  Słabosłyszący – osoby, które mają trudności ze zrozumieniem 

mowy bez aparatów słuchowych, lecz rozumieją ją wyłącznie drogą 
słuchową w  sprzyjających warunkach, za pomocą aparatów lub bez 
nich;

2.  Głusi – osoby, które bez pomocy wzroku nie są w  stanie zrozumieć 
mowy nawet przy wspomaganiu aparatami, ale mają zachowaną lub 
ukształtowaną mowę czynną;

3.  Głuchoniemi – osoby, które na skutek głuchoty nie są w  stanie rozu-
mieć mowy i  posługiwać się nią.

 Nieco bardziej precyzyjny wydaje się podział przedstawiony za 
A.  Kołodziejczyk 28:
1.  Głuchoniemy – osoba, która nie posiada żadnych resztek słucho-

wych, nie identyfikuje mowy, posługuje się naturalnym językiem 
migowym;

2.  Głuchy – nie odbiera mowy lub odbiera ją częściowo za pomocą 
aparatu słuchowego, mówi niezrozumiale dla otoczenia, posługuje 
się naturalnym językiem migowym;

3.  Niesłyszący – częściowo słyszy za pomocą aparatów słuchowych, 
ma trudności z  identyfikacją np, niektórych wyrazów, głosek. Może 
komunikować się ze słyszącymi, ale pojawia się tu bariera języko-
wo-komunikacyjna. Może znać język migowy lub nie, dominuje od-
czytywanie mowy z  ust (nie zawsze perfekcyjnie);

26 Organizacja działająca od 1946 roku, której celem jest zrzeszanie osób niesłyszących 
i  innych osób z  wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życio-
wych. Związek działa na terenie całej Polski, otacza swoją opieką i  udziela pomocy około 
100  000 członkom i  podopiecznym.
27 Por. B. Szczepankowski, Problemy rehabilitacji inwalidów słuchu, Wyd. PZG, Warsza-
wa 1973, s. 7.
28 Por. A. Kołodziejczyk, Pomiędzy dwoma światami – problem tożsamości społecznej 
wybranej grupy niesłyszących, w: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, dz. cyt., 
s. 25.
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4.  Słabosłyszący – odbiera mowę głównie drogą słuchową, przeważ-
nie nie nosi sprzętu wspomagającego słuch. Nie posługuje się języ-
kiem migowym, przez innych traktowany jest jak słyszący;

5.  Niedosłyszący – korzysta więcej ze zmysłu słuchowego niż wzro-
kowego, ma mniejsze trudności z  identyfikacją wyrazów, sprawnie 
komunikuje się z  otoczeniem słyszących, może funkcjonować jako 
osoba słysząca. Z  reguły nie zna języka migowego.

 Do tego podziału dochodzi jeszcze grupa osób zaimplantowanych 
w  dzieciństwie lub w  wieku dorosłym. Tak zwani „implantowcy” są trak-
towani jak słabosłyszący.
 W  niniejszym opracowaniu używane będzie określenie ogólne „oso-
ba z  uszkodzonym słuchem”, określenie precyzujące ubytek: „głuchy”, 
„niesłyszący” (w  odniesieniu do osób ze znaczym i  głębokim niedosłu-
chem), jak również „niedosłyszący”, „słabosłyszący” (w  odniesieniu do 
osób z  lekkim i  umiarkowanym ubytkiem słuchu). Pojawi się jeszcze 
określenie „Głuchy”, pisane przez duże „G”, a  zasadność takiej pisowni 
zostanie wyjaśniona w  dalszej części artykułu.

3. Specyfika uszkodzenia słuchu

Uszkodzenie jednego z  podstawowych zmysłów utrudnia osobie peł-
ne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach: poznawania cech przed-
miotów i  zjawisk (brak możliwości odbioru dźwięków z  otoczenia, które 
są nośnikiem określonych informacji); doświadczenia przeżyć estetycz-
nych (brak możliwości odbioru na przykład muzyki, która jest źródłem 
uczuć i  przeżyć); realizacji działań praktycznych (brak możliwości od-
bioru dźwięków wydawanych przez urządzenia mechaniczne); orienta-
cji przestrzennej i  poruszania się (brak możliwości odbioru dźwięków 
ostrzegawczych i  zachowania równowagi w  ciemności) 29. Utrudnienia 
te mają też określone konsekwencje. Uważa się, że u  osób dotkniętych 
tym brakiem pojawiają się

zaburzenia w  zachowaniu, mające charakter psychologiczny i  społecz-
ny. Nie upośledzając sprawności fizycznej, a  potencjalnie także i  umy-
słowej człowieka, uszkodzenie narządu słuchu utrudnia i  ogranicza jego 
kontakty społeczne, stwarzając na ogół sytuację, w  której osoba dotknię-
ta tą niesprawnością zostaje częściowo wyizolowana ze środowiska 30. 

29 Por. J. Sowa, Pedagogika specjalna w  zarysie, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów 
1997, s.  174.
30 B. Szczepankowski, Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, dz. cyt., 
s. 77.

Edukacyjne...10

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



Anna Grzebinoga146

 Skutki uszkodzenia słuchu uzależnione są między innymi od wieku, 
w  jakim ono nastąpiło, od stopnia uszkodzenia, od protezowania (ko-
rzystania z  aparatów słuchowych i  innych urządzeń wspomagających 
odbiór dźwięków), od możliwości wykorzystania pozostałych resztek 
słuchu, od tzw. czynników środowiskowych okresu dzieciństwa (głu-
chota w  rodzinie, działania rewalidacyjne, pomoc logopedyczna i  inne), 
od czynników środowiskowych wieku szkolnego (rodzaj szkoły/placów-
ki, kontakt z  rówieśnikami), od warunków rodzinnych (głuchota współ-
małżonka lub innych członków rodziny, metoda porozumiewania się, 
kontakty z  przyjaciółmi), od metod porozumiewania się z  otoczeniem 
(język migowy, odczytywanie mowy z  ust, mowa dźwiękowa i  inne) oraz 
od indywidualnych cech osobowości (poziom inteligencji, zdolność do 
kompensacji, motywacje i  możliwości integrowania się) 31.
 Nie ulega wątpliwości, że jednym z  największych problemów, z  któ-
rymi przychodzi borykać się osobom niesłyszącym, są trudności ko-
munikacyjne. To one stanowią zasadniczą trudność codziennego funk-
cjonowania. Dla osób głuchych i  niesłyszących, u  których uszkodzenie 
słuchu występuje od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, często je-
dynym środkiem porozumiewania się z  otoczeniem jest język migowy. 
Nie jest to problemem, o  ile dziecko wychowuje się w  rodzinie, w  której 
głuchota jest zjawiskiem dziedzicznym, a  język migowy naturalnym  – 
podstawowym środkiem porozumiewania się. W  o  wiele trudniejszej sy-
tuacji znajdują się głuche dzieci słyszących rodziców, dla których głu-
chota dziecka może być trudna do zaakceptowania, a  przyswojenie 
języka migowego – niełatwe.

4. Głusi jako mniejszość kulturowa

Głuchota jest specyficzną, bo niewidoczną „niepełnosprawnością”. Do-
póki Głusi nie zaczną porozumiewać się między sobą, nie zdradzają 
swojej odmienności. To właśnie „język [migowy] jest elementem iden-
tyfikującym przynależność do tej wspólnoty. Oznacza zgodę na bycie 
po prostu głuchym. Język migowy dla Głuchych jest wartością” 32, na 
bazie której budują silne poczucie solidarności grupowej. W  środowi-
skach osób niesłyszących, zwłaszcza niesłyszących od urodzenia, ist-
nieje silne negatywne nastawienie do ujmowania głuchoty jako cho-
roby, niepełnosprawności czy ułomności. Takie ujęcie odbierane jest 
przez Głuchych jako stygmatyzujące. Dopóki Głusi przebywają w  swo-

31 Por. tamże, s. 77-78.
32 M. Czajkowska-Kisil, A. Klimczewska, Rola języka migowego w  kształtowaniu tożsa-
mości Głuchych w  Polsce, w: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, dz. cyt., s. 72.
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im gronie, nie odczuwają skrępowania (z  powodu ubytku słuchu). Po-
przez swobodę komunikowania się, a  co za tym idzie – nawiązywania 
kontaktów, wspólne doświadczenia, poczucie przynależności do grupy 
zaspokajają potrzebę poczucia bezpieczeństwa, którego nie odnajdują 
przebywając wśród słyszących. W  niektórych krajach (w  Stanach Zjed-
noczonych, w  Szwecji) akcentuje się istnienie tak zwanej „kultury Głu-
chych”, a  więc grupy społecznej o  odrębnym języku, własnych obycza-
jach i  tradycjach. Jeśli więc mówimy o  osobach pozbawionych słuchu 
w  kategorii „mniejszości językowej” czy „mniejszości kulturowej”, okre-
ślamy ich Głuchymi (przez duże „G”). Wynika z  tego, że to słyszący 
powinni zrobić krok do przodu i  dostrzec potrzeby komunikacyjne Głu-
chych, podejmując trud zaakceptowania języka migowego jako pełno-
prawnego środka komunikowania się Głuchych. Język ten jest dla nich 
takim samym językiem jak foniczny dla słyszących 33. Tak na ten temat 
wypowiadają się sami Głusi:

Notę tą piszę oburzona po raz kolejny stwierdzeniem, że my, Głusi, je-
steśmy niepełnosprawni. Chciałabym więc przedstawić nasz, Głuchych, 
punkt widzenia na temat naszej wady narządu słuchu. Otóż jedyny nasz 
problem ze światem słyszących polega na ograniczonej, albo braku ko-
munikacji. (…) Problem nasz jest taki sam więc jak mają cudzoziemcy 
w  Polsce. Przyjeżdżają, nie znając naszego [polskiego] języka. Jednak 
to nie znaczy, że są niepełnosprawni, nie? Po prostu trzeba poznać ich 
język i  można z  nimi się dogadać! Tak samo jest z  nami, Głuchymi... 34.

 Oprócz przeszkody komunikacyjnej, Głuchych oddziela od społe-
czeństwa jeszcze bariera stereotypów 35. Wynikają one ze zbyt małej 
wiedzy na temat osób z  uszkodzonym słuchem i  ich problemów. Nikt ze 
słyszących nie jest w  stanie wyobrazić sobie, jak funkcjonuje się w  tzw. 
„świecie ciszy”, gdyż nigdy tego nie doświadczył. H. Lane, amerykań-
ski psycholog, sporządził listę cech przypisywanych osobom głuchym. 
Zauważył, że lista jest niekonsekwentna (ukazuje głuchych jako agre-
sywnych i  uległych, naiwnych i  przenikliwych, obojętnych i  pasjonatów, 
wybuchowych i  nieśmiałych, itp.), a  także w  całości negatywna 36. Do-
datkowo Głuchym często przypisuje się niepełnosprawności, których 

33 Por. tamże.
34 Czy głuchota jest niepełnosprawnością?, blog z  dnia 02.09.2007 roku; http://
glusi.blox.plglusi.blox.pl/2007/09/Czy-gluchota-jest-niepelnosprawnoscia.html (Wydruk z  dn. 14.04. 
2008 roku).
35 Zob. W. Pietrzak, Głusi – mity i  fakty, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i  Zawodo-
wej” 135-136(1993)1-2, s. 45-51; P. Albińska, Problemy życia społecznego i  zawodowe-
go osób niedosłyszących i  głuchych, w: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, dz. 
cyt., s. 172-175.
36 Zob. H. Lane, Maska dobroczynności, deprecjacja społeczności głuchych, Wyd. WSiP, 
Warszawa 1996, s. 60.
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nie posiadają, na przykład niepełnosprawność intelektualną. Sytuację 
tę Głusi tak oceniają:

…a  jeśli chodzi o  kontakt ze słyszącymi, to powiem szczerze, że mam 
bardzo słaby kontakt, z  nikim właściwie się nie przyjaźnię, wszyscy uwa-
żają, że jestem niedorozwinięta 37; 
 …osobie głuchej nie jest łatwo w  świecie słyszących, ciągle ludzie 
bazują na stereotypach (…), kiedy załatwiałem sprawy notarialne, zapy-
tano mnie wprost, czy umiem czytać (…), odpowiedziałem, że (..) ukoń-
czyłem studia, (…). Podczas przygotowania uroczystości ślubnej, chcia-
łem załatwić samochód na ślub, no i  już na wstępie, pan mi oznajmił, 
że głuchym aut nie pożyczają (…). Gdy poszedłem do biura architekto-
nicznego (…), pani widząc, że jestem głuchy, nie chciała mnie wpuś-
cić…(…)... upokarzające 38;
 jestem normalnie rozwijającą się dziewczyną, podobną do was. (…). 
Rozumiem was, że musicie się dużo uczyć, ale czy naprawdę nigdy nikt 
nie ma czasu dla mnie. Nie rozumiecie tego, że obojętność, lekcewa-
żenie bardzo boli. To prawda, że nie rozumiem czasem waszej rozmo-
wy, ale abym mogła rozumieć, wystarczyłoby tylko, abyście mieli twarz 
zwróconą w  moją stronę.(…). Jest mi smutno, gdy was widzę razem, 
a  ja ciągle jestem sama. Tak bardzo chciałabym z  wami pogadać o  ak-
torach, Big Brotherze, filmie. Przecież ja nie jestem głupia, zła, nie gry-
zę, ja tylko nie słyszę 39.

 Z  tego rodzaju odczuć osób niesłyszących można wnioskować, że 
postawy słyszących stanowią czynnik pogłębiający niepożądane za-
chowania Głuchych. Należy też uznać za słuszne oczekiwania niesły-
szących skierowane do słyszących:

musicie zrozumieć nasze poczucie izolacji, udrękę i  ból, jakie sprawia-
cie nam swoim zachowaniem. Widzimy to w  waszych oczach, w  sposo-
bach, w  jaki na nas patrzycie i  z  nami rozmawiacie, w  tematach rozmów, 
jakie z  nami poruszacie, w  sposobie, w  jaki nas unikacie, także w  tym, 
że (…) zdajecie się nigdy nie postrzegać nas jako zdolnych do przeka-
zania wam jakiejś wartości 40.

 Nie dziwi więc fakt, że Głusi chętnie tworzą własne społeczności, 
choćby ze względu na to, że dotykają ich ze strony słyszących nega-
tywne stereotypy. W  rzeczywistości są to jednak osoby sprawne inte-

37 Wypowiedź z  Forum dyskusyjnego z  dn. 17.01.2005 roku na temat: Co myślą niesły-
szący o  słyszących, http://forum.onsi.pl/ (Wydruk z  dnia 01.03.2005 roku).
38 T. Romanowski, Moja droga życiowa w  świecie osób słyszących, w: Tożsamość spo-
łeczno-kulturowa głuchych, dz. cyt., s. 230.
39 Judyta, Dlaczego? List Judyty, niedosłyszącej dziewczynki uczącej się w  szkole maso-
wej, „Słyszę” 51(2002)1, s. 12.
40 L. Długołęcka, Dlaczego przeciw? Świat Ciszy w  Internecie, http://www.pzg.org.pl/sc/
sc_op_geny.asp. Wydruk z  dn. 14.04.2008 roku.
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lektualnie i  fizycznie, zdolne do aktywności zawodowej i  społecznej, 
osoby, które nie tylko pogodziły się z  faktem swojej inności, ale tę „in-
ność” pokochały. Wyrażają to wielokrotnie:

Moja głuchota jest czymś wyjątkowym. Traktuję ją jak skarb i  nie chcia-
łabym jej stracić. Chcę zostać taka, jaka jestem (Evelyn Glennie) 41.

Ja kocham bycie Głuchą i  chcę uświadamiać nasze społeczeństwo, jacy 
jesteśmy wyjątkowi z  naszym językiem, pismem i  kulturą ogólnie 42.

Zakończenie

W  naszych czasach, gdy ciągle podkreśla się rolę dialogu i  komunika-
cji międzyludzkiej, uważanych za istotne czynniki rozwoju osobowości, 
odbiera się prawo do tegoż dialogu osobom, które preferują inny (migo-
wy) sposób komunikacji. Francuska aktorka Emmanuelle Laborit (zna-
na z  filmu „Tamta strona ciszy”) powiedziała w  jednym z  wywiadów:

między przedstawicielami różnych kultur – białymi i  czarnymi, głucho-
niemymi i  słyszącymi, kontakty są zawsze trudne. Jeśli niełatwo o  wza-
jemne porozumienie to dlatego, że wy, słyszący, nie chcecie nas wi-
dzieć takimi, jakimi jesteśmy, postrzegając nas jako upośledzonych, nie 
zdając sobie sprawy, że po prostu należymy do innej kultury. Podświa-
domie chcecie nas zmienić, ukształtować na własny obraz i  podobień-
stwo, chcecie, byśmy mówili tak jak wy i  tak jak wy słyszeli 43.

 Niełatwe wydaje się więc funkcjonowanie wśród słyszącej większo-
ści, obok świata dźwięków, osób pozbawionych tej właściwości. Choć-
by z  tych powodów osoby słyszące winny zweryfikować swoje postawy 
wobec Głuchych. Z  tych samych powodów słyszący winni mieć świado-
mość, że Głusi cierpiąc z  powodu swej izolacji

potrafią się stać częścią społeczności międzynarodowej, przekraczając 
bariery językowe i  kulturowe – coś, o  czym my, słyszący, możemy jedy-
nie marzyć. Być może od niesłyszących moglibyśmy się jeszcze wiele 
nauczyć 44.

41 P. Diehl, Niezwykły świat Evelyn Glennie, „Świat Ciszy” 1998 nr 8, s. 20-21.
42 Trudności Głuchych (nie) do pokonania, blog z  dnia 03.10.2007 roku, 
http://glusi.blox.pl/http://glusi.blox.pl/html/1310721, 262146,169,170.html?2,1 (Wydruk z  dnia 14.04.2008 
roku).
43 A. Orłowska, Przełamać schemat postrzegania osoby głuchej, „Świat Ciszy” 1998 nr  7, 
s.  11.
44 O. Sacks, Zobaczyć głos, dz. cyt., s. 223.
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Dlatego osób pozbawionych słuchu pod żadnym pozorem nie można 
uważać za inwalidów. Oni nie są chorzy. Oni tylko nie słyszą!
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Wydział Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Homoseksualizm – chorobą duszy?

Zdrowie określane jest jako „stan fizjologiczno-biologiczny organizmu 
umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie jako całości biologicz-
nej” 1. Taka definicja pomija zupełnie sprawności psychiczne i  społecz-
ne człowieka, które również świadczą o  jego zdrowiu. Właśnie o  takie 
elementy uzupełnia ją definicja Światowej Organizacji Zdrowia. „Ele-
mentami cząstkowymi zaproponowanej tam definicji są wyznaczone 
cele zdrowotne, dotyczące zarówno aspektu medycznego, jak również 
społecznego. W  odniesieniu do aspektu społecznego przyjmuje ona, że 
bycie zdrowym oznacza zdolność do prowadzenia życia sensownego 
i  twórczego, satysfakcjonującego danego człowieka. Postawą zdrowia 
jest więc w  tym kontekście prawidłowe zaspakajanie potrzeb psycho-
społecznych różnicowanych u  poszczególnych ludzi przez ich indywi-
dualną sytuację życiową” 2. 
 W  oparciu o  tę definicję określamy sylwetkę młodego mężczyzny. 
Jest on na pewno dobrze zbudowany i  wysportowany. Wszystkie jego 
organy pracują w  prawidłowy sposób. Jest osobą, która realizuje swoje 
aspiracje życiowe, jest kreatywny i  zadowolony z  siebie. Niektórzy psy-
chologowie i  psychiatrzy utożsamiają pojęcie zdrowia ze stanem doj-
rzałej osobowości. Wiążą ją z

1 A. Gaweł, Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2003, s. 15.
2 J. Sowa, F. Wojciechowski, Proces rehabilitacji w  kontekście edukacyjnym, Wyd. 
Oświatowe Fosze, Rzeszów 2001, s. 269. Cytuję za: A. Gaweł, Pedagodzy wobec war-
tości zdrowia, dz. cyt., s. 15.
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samokontrolą, spójnym i  hierarchicznym systemem wartości, umie-
jętnością stawiania długotrwałych zadań, odpornością na frustrację, 
umiejętnością zaspakajania potrzeb, umiejętnością komunikacji inter-
personalnej i  współdziałania, dążeniem do przekraczania aktualnego 
poziomu rozwoju w  kierunku wyższych form strukturalnych i  funkcjo-
nalnych, wykorzystaniem potencjałów rozwojowych, jednoczącą filozo-
fią życia, przyjmowaniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
i  działania, poszerzeniem wiedzy o  sobie i  świecie, poczuciem ciągłości, 
czyli tożsamości swego człowieczeństwa, ról rodzinnych, społecznych, 
zawodowych, narodowościowych czy wspólnotowych 3.

Zdrowy mężczyzna spełnia się zarówno w  życiu zawodowym, społecz-
nym jak i  rodzinnym. Ma kobietę, z  którą uprawia seks i  odczuwa z  nie-
go satysfakcję. 

1. Homoseksualizm chorobą?

Czy w  takim razie homoseksualista może mieć opinię zdrowego 
mężczyzny? Jest on wysportowany, spełniony i  zadowolony z  życia, 
a  wszystkie jego organy pracują w  jak najbardziej prawidłowy sposób: 
pracują jak u  heteroseksualnego mężczyzny. Różni go jedno – popęd 
płciowy, który jest skierowany do mężczyzn. Homoseksualista odczu-
wa znikomą, bądź nie odczuwa żadnej satysfakcji z  aktu seksualnego 
z  kobietą. Czy zatem homoseksualizmu nie należy uważać za choro-
bę, wynikającą z  tego, iż wybór obiektu seksualnego jest niezależny od 
wolnej woli jednostki i  że nie jest to jej swobodna decyzja, jak uważa 
K. Boczkowski 4? Dawniej zachowania homoseksualne uznawane były 
za przestępstwo. Oceny te wynikały z  przeświadczenia, że są one kon-
sekwencją wyboru hedonistycznego stylu życia. Z  kolei medyczne po-
dejście zakładało, że do wyboru partnerów tej samej płci, stanowiących 
obiekt pożądania, dochodzi na skutek zakłóceń rozwojowych. Mówiono 
o  odchyleniu lub zaburzeniu normy. Stąd właśnie wzięły się takie termi-
ny jak dewiacja czy zaburzenie seksualne. Skoro jednak sam człowiek 
decyduje o  wyborze orientacji seksualnej, to nie można mówić o  choro-
bie, a  raczej o  świadomym wyborze 5. 

3 K. Ostrowska, Zdrowie, wychowanie, osobowość, Wyd. Centrum Medyczne Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1998, s. 30.
4 Por. K. Boczkowski, Homoseksualizm, Wyd. PZWL, Warszawa 1988, s. 45.
5 Por. tamże.
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2. Homoseksualizm nie-chorobą

Ze sformułowanym wyżej poglądem zdecydowanie nie zgadza się – 
cytowany przez R. Cohen’a – nowojorski psychiatra Lawrence Hat-
terer, który uważa powyższe teorie wręcz za dziewiętnastowieczne 6. 
Jego zdaniem, z  prowadzonych badań wynika, że nie ma wrodzone-
go homoseksualizmu. Według R. Cohen’a tezę tę zdają się potwier-
dzać obserwacje J.D. Rainera. Autor ten zanalizował przypadki bliź-
niąt jednojajowych, z  których jedno okazywało się hetero-, a  drugie 
homoseksualistą. Pośród innych badań prowadzonych nad homosek-
sualizmem warto również przywołać poglądy W.H. Perloffa. Autor ten 
wykluczył, według R. Cohen’a, wpływ hormonów na powstawanie ho-
moseksualizmu, który uważa za zjawisko czysto psychiczne. Do po-
dobnych wniosków doszli również Karen Horney, Charles Socarides 
czy Marcel Eck. R. Cohen referuje te kwestie, zwraca też uwagę na 
to, że nawet tak życzliwi wobec ruchu gejowskiego seksuologowie jak 
Masters i  Johnson stwierdzili, że źródłem homoseksualizmu są nabyte 
preferencje. Raz na jakiś czas światową prasę obiega wiadomość, że 
właśnie odkryto „gen homoseksualizmu”, ale za każdym razem okazu-
je się to plotką 7. R. Cohen przytacza też wnioski kanadyjskiego leka-
rza Irving’a Bieber’a, który opiekował się wieloma gejami. Lekarz ten 
stwierdził, że nie spotkał wśród nich ani jednego przypadku normalnej 
relacji między synem a  ojcem. Środowisko naukowe w  kwestiach defi-
nicji homoseksualizmu oraz terapii osób o  tego typu skłonnościach jest 
głęboko podzielone. Kiedy w  1973 roku Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne usunęło hasło „homoseksualizm” z  Podręcznika zabu-
rzeń psychicznych, za decyzją tą opowiedziało się 58% członków tej in-
stytucji. Jednym z  największych zwolenników wykreślenia tego pojęcia 
z  rejestru zaburzeń był wówczas doktor, dziś profesor psychiatrii Ro-
bert Spitzer z  Uniwersytetu Columbia. Tymczasem w  roku 2000 pub-
licznie odżegnał się on od swego stanowiska z  roku 1973 i  stwierdził, 
że oświadczenie ATP było zbyt pochopne i  niepoprzedzone należy-
tymi badaniami. Prowadzone badania nad homoseksualizmem skłoni-
ły go do rewizji poprzedniego stanowiska i  do stwierdzenia, że homo-
seksualizm jest zaburzeniem seksualnym i  można go wyleczyć 8.
 Sam Richard Cohen, amerykański psychoterapeuta, w  swojej de-
finicji homoseksualizmu, podobnie jak wcześniej wymienieni twierdzi, 
że homoseksualizm nie jest wrodzony. Skłonność ta, według  niego, 

6 Por. R. Cohen, Wyjść na prostą. Rozumienie i  uzdrawianie homoseksualizmu, Wyd. 
 Światło  – Życie, Kraków 2002, s. 53.
7 Por. tamże, s. 55-62.
8 Por. tamże, s. 81.
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 uwarunkowana jest rodzinnie, środowiskowo i  społecznie. Uważa, że 
homoseksualizm jest zranieniem wyniesionym z  dzieciństwa, które 
spowodowało zaburzenie tożsamości płciowej. Uzdrowienie dokonuje 
się, według niego, w  momencie, gdy uzdrowi się rany z  przeszłości 9. 
Dowodzi również, że

kobiety potrzebują uleczenia ran zadanych przez matkę, mężczyźni po-
trzebują uleczenia ran zadanych przez ojca, bądź jakichkolwiek innych 
niewyleczonych ran zadanych przez ważną osobę tej samej płci. I  zno-
wu rany serca mogą być odkryte i  uleczone, a  potem zrealizowane po-
trzeby miłości zaspokojone w  zdrowych, nieseksualnych związkach 10.

Według niego homoseksualizm nie dotyczy seksu, jest oderwaniem się 
od siebie i  swojej seksualności. Według niego nie istnieje prawdziwy 
homoseksualizm. Jeżeli ktoś twierdzi, że ma skłonności do osób tej sa-
mej płci, to znaczy, że zatrzymał się po prostu na wczesnym etapie roz-
woju psychoseksualnego, a  w  rzeczywistości jest heteroseksualny 11. 
Na uwagę zasługuje również sposób rozumienia zjawiska homoseksu-
alizmu przez Małgorzatę Eichler, która w  procesie tworzenia się orien-
tacji seksualnej zwraca uwagę na kompleks Edypa. Powodów wystę-
powania tego kompleksu u  mężczyzn jest wiele. Między innymi jest nim 
identyfikacja z  matką, bierność ojca czy zaborczość matki 12.
 Powyżej przywoływane poglądy na temat homoseksualizmu moż-
na ułożyć w  pewne grupy. K. Boczkowski ujmuje je następująco. Po 
pierwsze homoseksualizm rodzi się z  przesytu seksualnego, lubieżno-
ści i  wynika z  chęci znalezienia nowych wrażeń seksualnych. Homo-
seksualizm rozwija się w  okresie dojrzewania, a  pierwszy stosunek 
seksualny jest właśnie homoseksualny. Jeśli dochodzi do zbliżenia 
z  kobietą, to dopiero w  późniejszym okresie życia. Homoseksualizm to 
nie tylko seks, ale osobowość, emocje, styl bycia. Pogląd ten świadczy 
o  bardzo wąskim spojrzeniu na zachowanie się jednostki 13. Drugi po-
gląd, jaki prezentuje autor to: homoseksualizm jako choroba.

Stwierdzono, że homoseksualiści są podatni na załamania nerwowe, 
mają większą skłonność do samobójstw i  alkoholizmu, do popadania 
w  stany depresyjne i  lękowe. Występowanie tych objawów spowodo-

9 Por. R. Cohen, Wyjść na prostą. Rozumienie i  uzdrawianie homoseksualizmu, dz. cyt., 
s.  77.
10 Tamże, s. 25.
11 Por. tamże, s. 54.
12 Por. M. Eichler, Psychoanaliza a  homoseksualizm. W  oku edypalnego cyklonu, w: Zro-
zumieć płeć. Studia interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. A. Kuczyńskiej, Wyd. Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 12.
13 Por. K. Boczkowski, Homoseksualizm, dz. cyt., s. 15.
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wane jest warunkami, w  jakich żyją i  negatywną postawą otoczenia. Nie 
wypływa samo przez się z  ich skłonności homoseksualnych 14.

Trzeci pogląd mówi o  tym, że homoseksualizm jest zaburzeniem zacho-
wania adaptacyjnego. Gej, pomimo wzorców kulturowych, jakie wpaja-
ne są mu od wczesnego dzieciństwa, nie przyjmuje roli ojca i  męża.

U  homoseksualistów popęd płciowy kształtuje się niezgodnie z  hetero-
seksualnym nastawieniem społeczeństwa 15.

Z  kolei czwarty pogląd mówi, iż homoseksualizm jest stanem mieszczą-
cym się w  granicach normalnego zachowania płciowego. Homoseksu-
alizm nie jest patologią, każdy człowiek w  pewnym okresie swojego ży-
cia przechodzi fazę homoseksualną. Utrwalenie tej fazy powoduje, że 
pozostaje homoseksualistą 16.

3. Trendy w  uznawaniu homoseksualizmu
za świadomy wybór człowieka

W  świetle dotychczasowej wiedzy dzieli się przyczyny homoseksuali-
zmu na dwie grupy. Pierwsza z  nich wskazuje na nieprawidłową lub 
niedostateczną czynność hormonalną w  okresie płodowym lub/i nowo-
rodkowym, co wywiera wpływ na ośrodki mózgowe podwzgórza. Druga 
grupa przyczyn związana jest z  czynnikami psychicznymi i  emocjonal-
nymi. Czynniki te przejawiają się zasadniczo głównie w  okresie dzie-
ciństwa i  dojrzewania. Wywierają one wpływ na późniejsze preferencje 
seksualne. Za główny powód powstawania orientacji homoseksualnej 
podaje się nadmiernie silny uczuciowo kontakt z  matką i  identyfikację 
z  nią lub wzmożoną awersję. Brak męskiego wzorca jest równie waż-
nym czynnikiem. Zarówno podłoże biologiczne, jak i  psychologiczne 
ma ogromne znaczenie w  procesie rozwoju zaburzeń seksualnych 17. 
Uważa się także, że w  rodzinie kształtuje się osobowość człowieka, 
w  tym także relacje interpersonalne. Na tej podstawie można zauwa-
żyć, że to rodzice wywierają wpływ na kształtowanie się całej osobowo-
ści, a więc również seksualności młodego mężczyzny 18. 

14 Tamże, s. 16.
15 Tamże. 
16 Por. tamże, s. 17.
17 Por. A. Zwoliński, Seksualność w  relacjach społecznych, Wyd. WAM, Kraków 2006, 
s.  161.
18 Por. M. Ziemska, Rodzina współczesna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-
wa 2005, s. 15.
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3.1. Wpływ i  znaczenie roli ojca w  kształtowaniu się
orientacji homoseksualnej młodych mężczyzn

Z  przeprowadzonych badań wynika, że „ojcowie homoseksualistów 
są zwykle nieobecni w  rodzinie, nie tylko fizycznie z  powodu śmierci 
lub rozwodu, lecz również często emocjonalnie, mimo swojej fizycz-
nej obecności w  domu. 84% homoseksualistów i  jedynie 18% hetero-
seksualistów badanych przez Saghira i  Robinsa stwierdziło, że ich oj-
cowie byli obojętni i  nie interesowali się nimi w  okresie dzieciństwa” 19. 
Uniemożliwiało to wzorowanie się na ojcach, gdyż synowie nie mie-
li z  nimi kontaktu. Ojcowie w  stosunku do swoich synów byli obojętni, 
wrogo nastawieni i  mieli lekceważący stosunek. Widoczne braki powo-
dują, że homoseksualiści u  swoich partnerów szukają ciepła, życzliwo-
ści oraz kontaktu.
 Brak ojca we wczesnym dzieciństwie może powodować to, że syn 
pozostaje zbyt blisko związany z  matką, co wywołuje trudności w  roz-
wijaniu swojej własnej osobowości. Wyraża się to w  niepewności towa-
rzyszącej określeniu, co to znaczy być mężczyzną, w  niepowodzeniach 
w  nauce, niewłaściwym sposobie wyrażania gniewu i  złości. Rozbudo-
wana agresja może też wywoływać chęć zbliżenia się do innych męż-
czyzn po to, by choć po części doznać namiastki ojca, co może dopro-
wadzić do rozczarowań lub pozostawić trwały uraz. Na etapie szkoły 
występują takie same możliwości. Syn może nie odstępować matki lub 
też unikać bliskości z  inną kobietą, wywołując w  sobie lęk przed zbliże-
niem z  kobietami. W  późniejszym wieku może oczekiwać zbyt dużo od 
starszych mężczyzn lub oderwać się od rzeczywistości i  stracić zainte-
resowanie dla swojej pracy. 
 Skutki braku ojca nasilają się w  wieku dojrzewania. Syn może wów-
czas walczyć z  władzą i  jej przejawami, nie być w  stanie związać się 
z  kobietą ze względu na lęk przed zdominowaniem, pozostać wiecznym 
niedorostkiem w  postawie wobec życia i  w  zachowaniu, nie przykładać 
się do nauki i  pracy, osiągać mniej niż się od niego oczekuje, dać się 
ponieść emocjom i  popaść w  narkomanię, hazard, uzależnienie od sek-
su. Tacy mężczyźni jako dorośli przepychają się przez życie, borykają 
się, dążą do osiągnięcia doskonałości, stają się pracoholikami, współ-
zawodniczą zagorzale – głównie z  samym sobą – i  tym samym powie-
lają wzór jeszcze jednego nieobecnego ojca w  ich własnym domu 20. 
A  ponadto pozbawionym ojca dzieciom trudniej jest rozwinąć w  sobie 
umiejętność wczucia się w  swoje role społeczne, trudniej jest kierować 

19 Cytuję za: K. Boczkowski, Homoseksualizm, dz. cyt., s. 44.
20 Por. H.N. Wright, Mamusiny syneczek. O  niezwykłym wpływie matki na osobowość 
syna i  jego małżeństwo, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1997, s. 77.
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swoimi zachowaniami. Proces kształtowania się sumienia jest zupełnie 
inny niż u  dzieci wychowujących się w  pełnych rodzinach. Osoby wy-
chowujące się bez ojca są często rozkojarzone, niedojrzałe i  nie mają 
poczucia bezpieczeństwa. Wykazują one duże trudności w  kontaktach 
z  rówieśnikami 21.
 Dawniej uważano, że do zjawiska homoseksualizmu prowadzą za-
burzone kontakty matki z  synem. Dziś wiadomo już, że ojciec jest rów-
nie istotnym ogniwem w  tym procesie. Ojcowie homoseksualistów są 
zazwyczaj nieobecnymi członkami rodziny. Ojciec względem swojego 
syna ma do spełnienia wiele funkcji i  zadań, które tylko on może wy-
pełnić. To na podstawie kontaktów syna z  ojcem kształtuje się osobo-
wość tego pierwszego. To ojciec sprawia, że syn wie, kim winna być 
kobieta w  jego życiu. Nie wszyscy ojcowie jednak czują się ważnymi 
osobami w  życiu swoich synów. Często zdradzają ich i  niszczą na róż-
ne sposoby. Ojcowie homoseksualistów jawią się jako osoby powścią-
gliwe w  okazywaniu uczuć, obojętne lub wręcz agresywne w  stosunku 
do swych synów. Brak ojca potrafi również w  bardzo dotkliwy sposób 
wywołać różnego rodzaju dewiacje.
 Z drugiej strony, samotny ojciec, nawet gdyby dołożył wszelkich sił, 
nie potrafiłby stworzyć dla swojego dziecka całkiem zdrowego środowi-
ska dla rozwoju. Do tego potrzebna jest kobieta – matka.

3.2. Wpływ i  znaczenie roli matki w  kształtowaniu się
orientacji homoseksualnej młodych mężczyzn

Znaczenie roli matki w  wychowaniu jest ogromne i  znane od lat. To 
przecież kobieta najpierw nosi pod sercem swoje dziecko, potem rodzi 
je i  opiekuje się nim. Na tym jednak jej zadanie się nie kończy. Kobieta 
ma do spełnienia bardzo ważną rolę w  wychowaniu swojego dziecka. 
Należy jednak pamiętać, że

miłość macierzyńska to tylko ludzkie uczucie. Jak każde uczucie jest nie-
pewna, krucha i  niedoskonała. Wbrew przyjętym poglądom, być może 
nie jest głęboko wpisana w  naturę kobiecą. Obserwując postawy macie-
rzyńskie stwierdzamy, że zainteresowanie dzieckiem i  oddanie mu, albo 
się manifestują, albo nie. Czułość, albo jest, albo jej nie ma. Rozmaite 
sposoby wyrażania miłości macierzyńskiej rozciągają się od „więcej” do 
„mniej” z  uwzględnieniem tego, co nazywa się „nic”, albo „prawie nic” 22.

21 Por. S. Głaz, Rodzina a  jednostka, Wyd. WAM, Kraków 1998, s. 61-62.
22 E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, Oficyna Wydawnicza Wolumen Liga Re-
publikańska, Warszawa 1998, s. 17. 
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 Zupełnie inaczej miłość macierzyńska jest przedstawiona przez 
księdza A. Zwolińskiego, który twierdzi, że

macierzyństwo jest z  pewnością najważniejszą możliwą funkcją czło-
wieka na świecie. Wymaga od kobiety – matki poświęcenia dla rozwoju 
dziecka, wyrażającego się jej czułością i  wrażliwością. Jest najważniej-
szym celem popędu seksual nego człowieka, który obejmuje nie tylko akt 
współżycia, lecz także zachowania związane z  macierzyństwem. Nie 
można macierzyństwa sprowadzić jedynie do sfery biologicznej, gdyż 
łączy się i  wynika z  głębokiego zaangażowania duchowego kobiety 23.

Matka w  każdej rodzinie winna być ostoją ciepła i  spokoju, tą, która 
rozwiązuje, a  nie prowokuje konflikty rodzinne. To matka powinna być 
wzorem kobiecości i  to ona ma wszystkie te cechy, które młody męż-
czyzna cenić będzie w  innych kobietach najbardziej. Bardzo źle jest, 
gdy zamiast męża to syn staje się jej partnerem emocjonalnym. Spycha 
ona wówczas swojego męża i  ojca swoich dzieci na drugi plan, a  w  jego 
miejsce budują się nieprawidłowe relacje między nią i  synem 24. 
 Matki zaborcze, które wchodzą w  intymne stosunki ze swoimi sy-
nami, dla których syn jest najważniejszą osobą w  życiu, zwierzają się 
im i  przejawiają nadmierną troskliwość względem nich. Przez to opóź-
niają pojawianie się cech męskich u  swoich synów. Matka w  obawie 
o  swego synka nie pozwala mu wychodzić na podwórko, bo się pobru-
dzi, przeby wać z  kolegami, bo się od nich zarazi i  jeść czekolady, bo 
to przecież niezdrowe. Zabija w  nim w  ten sposób już na samym po-
czątku to, co w  jej dziecku męskie, zabija w  nim samodzielność, zaufa-
nie do siebie samego i  odporność na ból. Brak kontaktu z  rówieśnikami 
jest bardzo ryzykowny, gdyż kiedy potem przychodzi czas pójścia do 
przedszkola czy szkoły, chłopiec jest przerażony, ponieważ do tej pory 
jego całym światem była matka. Matki oczekują od swoich synów tak 
bardzo niewiele, chcą tylko, by nie byli tacy sami (w  domyśle źli) jak ich 
ojcowie. W  ten sposób wyrabiają w  ich świadomości negatywny obraz 
ojca. Syn nie chce przecież być taki zły jak on, a  przede wszystkim nie 
chce skrzywdzić matki. Bierze na swoje barki odpowiedzialność za jej 
szczęście. Takie ciągłe przebywanie z  matką uczy mężczyzn jak być 
z  kobietą, ale w  szczególny sposób pokazuje, jak znosić ją, tolerować, 
unikać, radzić sobie 25. Miłość macierzyńska niesie ze sobą ogromną 
odpowiedzialność. Relacje te mogą przybierać wiele postaci, zarów-
no pozytywnych, jak i  negatywnych Toksyczne matki swoim postępo-
waniem zabijają w  swoich synach to, co w  nich najpiękniejsze, to, co 

23 A. Zwoliński, Seksualność w  relacjach społecznych, dz. cyt., s. 79.
24 Por. tamże.
25 Por. W. Eichelberger, Zdradzony przez ojca, Wyd. Do, Warszawa 1990, s. 37.
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 męskie. Matki homoseksualistów sprawiają, że w  oczach swoich synów 
są idealnymi kobietami, kochającymi i  dbającymi o  nich mamusiami. Te 
negatywne relacje synów ze swoimi matkami mogą doprowadzić do 
różnego rodzaju zachowań dewiacyjnych.
 Ogromne znaczenie w  życiu rodzinnym mają również więzi panu-
jące między jej członkami. Zdecydowanie najkorzystniejsze warunki 
rozwoju psychicznego są w  pełnej rodzinie. Syn ma prawo do uczuć 
obojga rodziców i  każdego z  nich z  osobna. Relacje panujące między 
rodzicami mają nieoceniony wpływ na życie ich dziecka. To właśnie 
dzięki dobrym stosunkom między nimi dziecko czuje się bezpieczne. 
Bardzo ważnym sposobem wyrażania miłości wobec syna jest wzajem-
na miłość rodziców. To układy między małżonkami stanowią pierwsze 
doświadczenia życia i  pracy w  społeczeństwie. Rodzina jest środowi-
skiem, gdzie młody człowiek kształtuje swoją osobowość, a  w  tym rów-
nież seksualność.

Zakończenie

Powyższe rozważania zostały potwierdzone przeprowadzonymi ba-
daniami 26, z  których wynika, że 42% rodziców homoseksualistów nie 
żyło ze sobą w  zgodzie. Ich relacje były zdecydowanie negatywne. 
W  17,5% domach ankietowanych to matka była podporządkowana 
ojcu, a  w  12,5% ojciec zdominowany był przez swoją żonę. Jako war-
tość dominująca propagowana w  domach homoseksualistów wybrana 
została miłość (88%) oraz praca i  wykształcenie (84%). 53,7% bada-
nych bardzo negatywnie oceniło swoje relacje z  ojcem. Opisując ich, 
54,5% homoseksualistów użyło negatywnego określenia. Temat sek-
sualności nie był podejmowany w  ich wspólnych dyskusjach (87,8%). 
Ojcowie homoseksualistów byli niezaangażowani w  życie rodzinne 
(41,6%). Ogólna ocena relacji badanych z  ich ojcami jest negatywna, 
dlatego nie dziwi fakt, że 68,3% ankietowanych nie uznaje swych ojców 
za autorytet. Matki homoseksualistów natomiast odbierane są zdecy-
dowanie bardziej pozytywnie: 20,4% swoje relacje z  nimi określiło jako 
bardzo dobre. To właśnie one poświęcały im swój wolny czas i  dlate-
go w  oczach swoich synów są autorytetami (68%), idealnymi kobietami 
(27%) i  kochającymi mamusiami (27%). Warto zaznaczyć, że wypowie-
dzi, w  których ankietowani stwierdzili, że relacje między nimi i  ich mat-
kami były negatywne (31,3%) podkreślają, że zauważyli to dopiero po 

26 Badania przeprowadziła autorka na grupie 50 mężczyzn, deklarujących się jako 
homoseksualiści.

Edukacyjne...11
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opuszczeniu domu rodzinnego. Z  perspektywy czasu wiedzą, że były to 
wręcz niezdrowe układy.
 Z  powyższego wynika zatem, że zdecydowanie dominującą posta-
cią w  domach homoseksualistów jest matka, ich ojcowie są raczej nie-
obecnymi członkami rodziny. W  związku z  taką sytuacją młodzi męż-
czyźni nie mają wzoru męskości, seksualności. Takie patologiczne 
relacje między rodzicami, między matką a  synem, między ojcem a  sy-
nem sprawiają, że bardzo ciężko jest młodemu mężczyźnie zidentyfi-
kować swoją płciowość i  seksualność, dlatego nasuwa się wniosek, że 
postawy rodzicielskie mają wpływ na kształtowanie się orientacji sek-
sualnej młodych mężczyzn. A  skoro to one są bodźcem wywołującym 
zachowania homoseksualne, to można by postawić tezę, że ważną 
przyczyną homoseksualizmu są niezdrowe relacje pomiędzy członka-
mi danej rodziny, a  nie sam człowiek – homoseksualista.

Paulina SZYSZKOWICZ – magister pedagogiki w  zakresie pedagogiki opie-
kuńczo-wychowawczej i  pedagogiki resocjalizacyjnej. W  latach 2003/2004 
ukończyła szkolenie w  formie warsztatów z  zakresu profilaktyki uzależnień 
i  pracy z  dzieckiem z  rodziny dysfunkcyjnej. W  roku 2006 warsztaty: psycho-
logiczny obraz uzależnienia od alkoholu; interwencja wobec rodziny z  prob-
lemem alkoholowym; specyfika pomagania dziecku z  rodziny alkoholowej 
(syndrom DDA); zagadnienia profilaktyki uzależnień terapii osób ekspery-
mentujących z  substancjami psychoaktywnymi. W  latach 2006/2007 kurs 
z  zakresu analizy rysunku dziecka, 2007/2008 kurs kwalifikacyjny z  zakresu 
oligofrenopedagogiki. Pracuje w  Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w  Krakowie oraz pełni funkcję są-
dowego kuratora społecznego Sądu Rejonowego w  Krakowie (Wydział III 
ds. Rodziny i  Nieletnich). Zainteresowania naukowe autorki dotyczą proble-
matyki związanej z  wychowaniem do tolerancji w  różnych aspektach ludz-
kiego życia.
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Barbara Surma
Wydział Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Zdrowie człowieka
w  kontekście wychowania i  pokoju

w  poglądach pedagogicznych
Marii Montessori

Maria Montessori (1870-1952), określana jako wybitny pedagog, swo-
ją karierę zawodową rozpoczęła jako lekarz w  Klinice Psychiatrycznej 
Uniwersytetu Rzymskiego. W  roku 1898 podczas Kongresu w  Tury-
nie tłumaczyła, że przyczyną opóźnienia umysłowego dzieci, którymi 
się opiekowała w  tejże Klinice, nie jest problem natury medycznej, ale 
raczej nieodpowiednie podejście wychowawcze. Uważała, że należy 
wykształcić wychowawców i  nauczycieli, którzy będą dobrze rozumie-
li potrzebę wprowadzenia do pracy z  dziećmi opóźnionymi umysłowo 
nowych sposobów, które nazwała wychowaniem moralnym 1. Te pierw-
sze doświadczenia z  dziećmi zaniedbanymi wychowawczo miały istot-
ny wpływ na dalszą pracę naukową M. Montessori i  jej życiowe wybo-
ry 2. Zainteresowanie problemem dzieci z  upośledzeniem umysłowym 
skierowało ją do Paryża (1899), gdzie w  Instytucie Bournerville konty-
nuowała naukę, studiując przede wszystkim dzieła dwóch francuskich 
lekarzy: M.G. Itard’a (1775-1838) 3 i  E.  Séguin’a (1812-1881). Na ich 
doświadczeniu oparła nową ideę szkoły i  wychowania. Uważała, po-
dobnie jak E. Séguin, że pierwszym krokiem dziecka na drodze na-
uczania powinno być wspieranie układu mięśniowego, potem nerwo-
wego: od działania do idei, od rozwoju zmysłów do intelektu, a  w  końcu 

1 Por. M. Montessori, La scoperta del bambino, Ed. Garzanti, Mediolan 1991, s. 22-23.
2 Zob. B. Surma, Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i  twórcze inspiracje 
w  praktyce, Wyd. Palatum, Łódź 2008, s. 17-23.
3 Zob. M. Montessori, Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione in-
fantile nelle Case dei bambini, Ed. T. Lapi, Città di Castello 1909 oraz M. Montessori, La 
scoperta del bambino, Ed. Garzanti, Mediolan 1948; zob. także P. Crispiani, Itard e  Mon-
tessori: la pedagogia scientifica, „Vità dell’infanzia” XLIV(1995)10, s. 5-10.
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do rozwoju moralnego 4. Podstawy takiego systemu nauczania widziała 
w  medycynie i  w  pedagogice. 
 W  trakcie swojej kilkudziesięcioletniej nieustannej pracy pedago-
gicznej M. Montessori opracowała wiele aspektów związanych z  roz-
wojem dziecka i  jego wychowaniem. Zaproponowała nowy system 
pedagogiczny, który w  ostatnich latach również w  Polsce staje się co-
raz bardziej znany i  akceptowany. Dzięki współpracy z  nauczycielami 
z  Euro py Zachodniej możliwe było wprowadzenie metody Montessori 
do placówek wychowania przedszkolnego i  wczesnoszkolnego na tere-
nie całej Polski. 
 W  celu przybliżenia teoretycznych i  praktycznych założeń tego sy-
temu prowadzone są liczne badania. W  pracach tych wyjaśniane są 
podstawowe pojęcia wypracowane przez M. Montessori. Dotyczą one 
koncepcji psychopedagogicznego rozwoju małego dziecka. Szeroko 
opisywane są między innymi: „okresy szczególnej wrażliwości”, „chło-
nący umysł”, „polaryzacja uwagi” oraz praktyczne rozwiązania eduka-
cyjne, w  tym rola nauczyciela i  rola „przygotowanego otoczenia”. Pro-
wadzone są także rozważania na temat „wychowania kosmicznego”, 
które M. Montessori opracowała w  latach trzydziestych XX wieku. Te 
i  inne aspekty wychowania w  poglądach pedagogicznych M. Montesso-
ri były i  są przedstawiane przez polskich i  zagranicznych autorów. Po-
śród licznych opracowań twórczości M. Montessori wciąż jeszcze brak 
takich, które dotyczą tematyki zdrowia. Dlatego celem tego artykułu jest 
przedstawienie najważniejszych poglądów Marii Montessori na ten te-
mat w  kontekście wychowania dziecka.
 Podstawowymi pytaniami, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź 
w  dziełach M. Montessori, są: czym jest zdrowie dla M. Montessori i  jak 
je interpretuje? Jak rozumie zdrowie dziecka w  kontekście wychowa-
nia? Jakie znaczenie ma zdrowie pojedynczego człowieka dla jego 
wyborów w  kontekście przyszłości świata? Jak wychować zdrowego 
człowieka? Co wpływa na zdrowie osoby? Na co ma wpływ zdrowy, 
prawidłowo ukształtowany człowiek?

1. Zdrowie i  wychowanie dziecka

Maria Montessori swój pedagogiczny eksperyment rozpoczęła  ponad 
sto lat temu w  najbiedniejszej dzielnicy San Lorenzo w  Rzymie, otwie-
rając pierwszą placówkę wychowawczą zwaną „Domem Dziecięcym”. 
W  tym pierwszym „Casa dei Bambini” znalazły się dzieci, które M. Mon-

4 Por. A. Scocchera, Maria Montessori una storia per il nostro tempo, Ed. Opera Nazio-
nale Montessori, Rzym 1997, s. 31.
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tessori nazwała dziećmi „opuszczonymi moralnie” 5. Dla M. Montessori 
praca w  takim środowisku była okazją do przeprowadzenia doświad-
czenia, które dało początek nowej „naukowej metodzie pedagogicznej”. 
Początkowo praca w  „Casa dei Bambini” opierała się na dokładnych ba-
daniach fizjologicznych i  antropometrycznych, których celem było mo-
nitorowanie rozwoju fizycznego poszczególnych dzieci. M.  Montesso ri 
od początku uważała, że dziecko należy dokładnie obserwować w  jego 
naturalnym środowisku, a  także podchodzić do niego jednocześnie 
całościowo i  indywidualnie. Jej zdaniem należy równocześnie dbać 
o  zdrowie fizyczne, jak i  psychiczne (moralne). Podkreślała przy tym 
konieczność wprowadzenia podstawowych zasad higieny życia dzieci 6. 
Trzeba pamiętać, że współcześni M. Montessori przywiązywali większą 
uwagę do spraw wyglądu dziecka aniżeli do problemu występowania 
dużej śmiertelności wśród noworodków. Jej przyczyn nie doszukiwano 
się w  braku stosowania podstawowych zasad higieny życia i  zdrowe-
go odżywiania małego dziecka. Swe poglądy i  przekonania Montessori 
formułowała w  taki sposób:

przejmujemy się wieloma sprawami: w  jaki sposób rozwijać inteligen-
cję, jak kultywować uczucia, jak wzmacniać charakter. I  nie dostrze-
gamy podstawowej kwestii, która również dla ducha jest kwestią ży-
cia lub śmierci. Nie widzimy problemu życia duchowego dziecka: jego 
 o s o b o w o ś ć  pozostaje w  całkowitym cieniu 7. 

 W  centrum rozważań nad rozwojem dziecka i  jego wychowaniem 
Maria Montessori zawsze stawiała osobowość dziecka oraz potrzebę 
rozróżniania dwóch światów: świata człowieka dorosłego i  świata dzie-
cka. Twierdziła, że

zdrowie człowieka samo w  sobie zawiera najwyższą wartość, bowiem 
człowiek całkowicie zdrowy, prawidłowo rozwinięty i  silny, będzie mógł 
bez uszczerbku dla organizmu, stawiać czoło wszystkim przeciwnoś-
ciom. Indywidualne zdrowie związane jest z  panowaniem człowieka nad 
samym sobą i  nad życiem w  jego naturalnym pięknie 8.

Całościowe ujęcie osobowości dziecka i  prawidłowy jego rozwój ma 
ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne każdego człowieka. Taki 
sposób myślenia z  całą pewnością można uważać za prozdrowotne 
myślenie o  wychowaniu. 

5 Zob. M. Montessori, La scoperta del bambino, dz. cyt., s. 36-37.
6 Por. M. Montessori, Il Manuale di pedagogia scientifica, Alberto Morano Edizioni,  Neapol 
1935, s. 15-16.
7 M. Montessori, Educazione e  pace, Ed. ONM, Rzym 2004, s. 16.
8 Tamże, s. 11-12.
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 M. Montessori wielokrotnie podkreślała, jak wielką rolę odgrywa wy-
chowanie pojedynczego człowieka, a  także wskazywała na potrzebę 
objęcia tym wychowaniem wszystkich dzieci. Twierdziła, że

wychowanie nie może być rozpatrywane jako „nic szczególnego” w  ży-
ciu narodu, jako pewien sposób dostarczania młodym ludziom jakiegoś 
elementu kultury 9.

Jej zdaniem wychowanie musi być rozpatrywane z  dwóch punktów wi-
dzenia. Po pierwsze, ze względu na rozwój ludzkich wartości w  jed-
nostkach, a  w  szczególności ich wartości moralnych. Po drugie,

organizowanie jednostek właściwie docenionych w  świadomą swojego 
celu społeczność. A  jest to wynikiem wychowania moralnego. Nowa for-
ma cywilizacji musi być zgodna z  nową formą moralności. Porządek, 
dyscyplina muszą być s k i e r o w a n e  n a  o s i ą g n i ę c i e   p e ł n e j 
h a r m o n i i  m i ę d z y  l u d źm i  a  każde działanie, które będzie 
przeciwne definitywnemu uporządkowaniu ludzkiej społeczności musi 
być odbierane jako n i e m o r a l n e  i  katastroficzne dla społecznego 
życia 10.

 Zatem wychowanie dziecka ma prowadzić do pełnej harmonii mię-
dzy nim a  środowiskiem (otoczeniem), ale także między nim a  doro-
słym. Wychowanie takie jest wychowaniem prowadzącym do ukształto-
wania zdrowego człowieka i  zdrowej społeczności. Charakterystyczną 
cechą tak wychowanego społeczeństwa nie będzie chęć posiadania 
władzy za wszelką cenę i  dominacji nad inną społecznością (narodem), 
lecz miłość do innych. Cechy te kształtują się w  pierwszych latach ży-
cia i  zależą właśnie od zrozumienia potrzeb dziecka przez dorosłego. 
Montessori wprowadzając nowe wychowanie, które można również 
określić wychowaniem moralnym, chce ukształtować w  dziecku mi-
łość do świata rzeczy poprzez pozwolenie mu na ich używanie. W  ten 
sposób sprzeciwia się stwierdzeniu, że „rozkoszą ludzi jest posiada-
nie rzeczy” 11. Tym, co doskonali człowieka i  tym, co udoskonala świat, 
jest jego praca, używanie rzeczy, a  nie ich posiadanie. Jej odkryciem 
jest to, że największą rozkoszą człowieka jest działanie, korzystanie 
z  przedmiotów. To równoczesne kształtowanie siebie poprzez działa-
nie na przedmiotach i  tworzenie nowych prowadzi do nawiązywania 
właściwych relacji ze światem. Prowadzi do miłości! Miłość ta nie wie-
dzie natomiast do przedmiotów, ale do pracy, do wykorzystywania ich 
w  działaniu. A  kiedy zaczyna się praca w  odpowiednio przygotowa-

9 Tamże, s. XVI.
10 M. Montessori, Educazione e  pace, dz. cyt., s. XIV.
11 Tamże, s. 81.
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nym otoczeniu (środowisku), zaczyna się relacja, bowiem nikt nie umie 
pracować sam. Podjęcie przez dziecko interesującej dla niego pracy 
(działania), jej wykonywanie podnosi w  nim jego indywidualną wartość. 
Jeżeli na tej drodze dziecko napotka jakąkolwiek trudność, może ona 
wywołać nie chęć działania, ale posiadania za wszelką cenę. Proble-
mem jednak staje się to, że kiedy dziecko zdobędzie dany przedmiot, 
odkłada go, niszczy lub odrzuca. Nie wykorzystuje go w  działaniu. 
 Ukształtowanie właściwej relacji między dzieckiem a  otoczeniem 
prowadzi również do miłości wobec osób, drugiego człowieka. Ta mi-
łość nie jest efektem nauczania, ale naturalną konsekwencją nada-
nia właściwej formy życiu 12. Dziecko, które bardzo silnie odczuło mi-
łość wobec otoczenia i  żywych istot, które odkryło radość i  entuzjazm 
w  działaniu, staje się nadzieją dla ludzkości, która może się rozwijać 
w  zupełnie nowym kierunku 13. Tym nowym kierunkiem jest wychowanie 
dla pokoju, natomiast drogą w  celu jego osiągnięcia jest rozwój życia 
duchowego człowieka 14. A  zdaniem M. Montessori można je prawidło-
wo rozwinąć tylko poprzez własną pracę, która jest charakterystyczną 
cechą człowieka. 
 M. Montessori miała możliwość zaobserwowania pewnych zmian 
w  zachowaniu dzieci, którym pozwolono wybierać i  wykonywać różne 
czynności. Stwierdziła wręcz, że praca uzdrawia pewne defekty, niedo-
skonałości, choroby psychiczne dzieci. Dzięki pracy dziecko zdobywa 
prawdziwe zalety:

miłość, która nie jest ślepym przywiązaniem; dyscyplinę, która nie jest 
uległością, możliwość nawiązywania relacji z  rzeczywistością, która nie 
jest urojeniem 15.

Tak ukształtowany człowiek to człowiek zdrowy. Obok nowego podej-
ścia do wychowania i  rozwoju prozdrowotnego dziecka, M. Montessori 
uważała, że innym sposobem zmiany postawy wobec świata i  ludzkości 
jest kultura, która nie powinna być przekazywana w  oddzielnych i  wy-
branych fragmentach, ale skoncentrowana wokół ukazania jej rozwo-
ju wpływającego na ewolucję świata i  cywilizacji. Zdaniem M. Montes-
sori, każda rzecz i  każda żywa istota ma swoje zadanie do spełnienia. 
Odkrywanie celu świata i  człowieka jest podstawą nowego wycho-
wania. M. Montessori nie chce dziecku przekazać wiedzy ze wszyst-
kimi szczegółami do zapamiętania i  powtarzania, ale pragnie go za-
dziwić pewną kontynuacją, ewolucją świata, w  którym szczególną rolę 

12 Por. tamże, s. 82.
13 Tamże, s. 83.
14 M. Montessori, Educazione e  pace, dz. cyt., s. XIII.
15 Tamże, s. 133.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



Barbara Surma170

 spełniał  człowiek wykorzystujący swoją inteligencję. Pokazuje dzie-
cku, że zadaniem człowieka jest panowanie nad światem, ulepszanie 
go przy jednoczesnym pamiętaniu i  przestrzeganiu zasady sprawied-
liwości i  miłości jako podstawowych zasad danych przez Boga-Stwór-
cę 16. Wykonywanie własnego zadania w  przekształcaniu świata, któ-
rym jest kontynuowanie dzieła Stworzenia, M. Montessori traktuje jako 
cel. Człowiek jako istota myśląca, czująca i  inteligenta, działając tworzy 
kulturę, cywilizację. 

2. Zdrowie i  pokój

Przyszłość świata i  ludzkości M. Montessori bardzo silnie utożsamiała 
z  potrzebą ukształtowania zdrowego człowieka, które należało rozpo-
cząć w  momencie jego przyjścia na świat. Pisała:

żeby zacząć odbudowywać zdrową ludzką psychikę, trzeba zacząć od 
dziecka 17.

Uważała, że

od doskonałego i  spokojnego życia duchowego dziecka zależy jego 
zdrowie lub choroba duszy; silny lub słaby charakter, a  także światły 
bądź c i a s n y  umysł 18.

Pragnęła przy tym, by traktować dziecko jako niezależny byt, który na-
leży cenić ze względu na niego samego. Twierdziła, że gdyby człowiek 
dorosły dostrzegł i  uszanował, że świat małego dziecka rządzi się inny-
mi prawami, mógłby w  ten sposób zażegnać istniejący od wieków kon-
flikt między dorosłym a  dzieckiem, między silnym a  słabym. Konflikt ten 
M.  Montessori porównywała do nieustannie trwającej walki:

obydwoje nieświadomi swoich własnych charakterów, wzajemnie wal-
czą ze sobą w  wojnie, która trwa od wielu wieków, również w  naszych 
obecnych czasach, w  naszej znerwicowanej i  skomplikowanej cywiliza-
cji. Dorosły wygrywa z  dzieckiem. A  w  dziecku, które z  czasem staje się 
dorosłym, pozostają owoce tego słynnego pokoju po wojnie: z  jednej 
strony destrukcja, z  drugiej ból przystosowania 19.

16 Por. P. Oswald, Wychowanie montessoriańskie jako pomoc w  integracji personalnej, 
społecznej i  kosmicznej, w: M. Montessori, Texte und Gegenwartsdiskussion, Winfried 
Böhm, Bad Heilbrunn 1990, s. 124-127.
17 M. Montessori, Educazione e  pace, dz. cyt., s. 14.
18 Tamże, s. 18.
19 Tamże, s. 15-16.
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M. Montessori dostrzegała narastającą dysproporcję między światem 
człowieka dorosłego a  światem małego dziecka. Uważała, że w  po-
równaniu do przeszłości sytuacja ta staje się coraz poważniejsza. Bo-
wiem człowiek, konstruując otoczenie, tworząc swoje środowisko życia 
coraz dalej od natury, powoduje, że jest ono coraz bardziej nieodpo-
wiednie dla dziecka, a  jego władza nad nim znacznie wzrasta. Zdaniem 
M.  Montessori:

kluczem do rozwiązania tych kwestii jest odnalezienie dwóch form oso-
bowości ludzkiej i  dwóch różnych celów: pierwszej właściwej dziecku, 
drugiej właściwej osobie dorosłej. W  dziecku nie ma charakteru człowie-
ka dorosłego w  pomniejszeniu: ale jest w  nim przede wszystkim życie 
jemu właściwe i  dla niego charakterystyczne. Życie, które ma swój cel 
sam w  sobie 20.

Celem rozwoju dziecka jest rozbudzenie i  stworzenie własnej indywi-
dualności, osobowości. Praca dziecka, która ukierunkowana jest na 
kształtowanie własnej osobowości, ma właściwe tylko dla niego same-
go cechy oraz własne tempo, dlatego M. Montessori stworzyła koncep-
cję „przygotowanego otoczenia”, w  którym dziecko mogło dokonywać 
wolnego wyboru własnej aktywności. Uważała bowiem, że pozwalając 
dziecku na samodzielność wyboru i  własne działanie, zgodne z  jego ak-
tualnymi potrzebami rozwojowymi, pomaga mu się w  nabywaniu takich 
cech jak: odpowiedzialność, niezależność, samodzielność, wiara w  sie-
bie, poszanowanie własnej godności i  szacunek dla innych. Twierdzi-
ła przy tym, że tak ukształtowany człowiek nie potrzebuje w  dorosłym 
życiu oparcia na drugim człowieku, jest niezależny w  podejmowaniu 
istotnych decyzji, często to on staje się podporą dla innych. Człowiek 
wychowany w  dobrze rozumianej wolności nie musi za wszelką cenę 
udowadniać sobie i  innym, że jest człowiekiem wartościowym. Potrafi 
cenić sobie wartość życia. Celem wychowania dla pokoju jest pomóc 
dziecku w  zrozumieniu świata i  swojej własnej odpowiedzialności za 
niego.
 Jej zdaniem wychowanie dla pokoju należy rozpocząć od wycho-
wania nowego człowieka, który będzie umiał zmienić swoje podejście 
do świata, cywilizacji i  rozumienia ludzkości. Nowa ludzkość powinna 
żyć w  harmonii i  jedności dla wspólnego dobra. To wychowanie zakła-
da wzbudzanie w  człowieku poszanowania ludzkości poprzez respek-
towanie ludzkiej indywidualności i  szacunek dla człowieka. Montessori 
uważała, że tylko człowiek jest tym, który potrafi zmieniać Ziemię, jego 
zadaniem i  celem jest panowanie nad nią zgodnie z  biblijnym przesła-
niem. M. Montessori twierdzi, że

20 Tamże, s. 16.
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świadomość tego, kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem, musi 
wzbudzać dumę i  odpowiedzialność. Kto w  ten sposób odczuwa, sta-
je się pełen szacunku nie tylko w  stosunku do ludzkiego życia, ale do 
wszystkich rzeczy, które istnieją, bowiem dzięki nim człowiek może do-
konywać wielkich dzieł 21. 

 M. Montessori była też przekonana, że tylko wychowanie młodego 
człowieka, nowego pokolenia jest szansą na zmianę zachowania ca-
łej ludzkości, jest szansą dla pokoju. Przekonanie to dojrzewało w  niej 
w  okresie międzywojennym, kiedy świat podnosił się z  gruzów i  znisz-
czenia moralnego jako skutku zakończenia jednej wojny i  równocześ-
nie przygotowywał się do stoczenia następnej. Zwracała też uwagę na 
skutki rozwoju cywilizacji, z  którymi współcześnie żyjący człowiek sobie 
nie radził. Pisała tak:

wszyscy żyją wyizolowani jedni od drugich pochłonięci swoimi sprawa-
mi. Nikt, poza swoją pracą, która go zabezpiecza materialnie nie szuka 
niczego więcej. Wszyscy są wciągnięci i  wchłonięci w  tryby zmechani-
zowanego i  zbiurokratyzowanego świata. Jest oczywiste, że „mechani-
zmy” nie mogą doprowadzić ludzkości do postępu, ponieważ postęp za-
leży od człowieka. Musi nastąpić taki moment, w  którym ludzkość będzie 
panować nad postępem, a  nie przyjmować jego wytycznych” 22. W  tym 
kontekście wskazywała też na źle pojęty rozwój cywilizacji, a  zwłaszcza 
brak świadomości uniwersalnej. Świadomość uniwersalna według niej 
to wiedza o  zależności między ludźmi i  światem oraz o  celu, do które-
go dąży Wszechświat. Celem tym zaś jest pokój i  jedność. W  paździer-
niku 1949 roku Montessori napisała, że wychowanie, które nazwała 
 w y c h o w a n i e m  k o s m i c z n y m  to efektywne przygotowanie no-
wych pokoleń do zrozumienia, że cała ludzkość zmierza do zjednocze-
nia się w  jeden organizm. Ta koncepcja nie powinna być przedstawiana 
jako ideał stworzony dla kierowania czynami ludzi, lecz jako realna rze-
czywistość już istniejąca, choć jeszcze na etapie realizacji. Nie chodziło 
jej o  to, by zmuszać ludzi do współdziałania między sobą, by nakłaniać 
ich do jednoczenia się, ale by uświadomić im fakt, który istnieje i  który 
domaga się świadomego dostosowania się ludzi do rzeczywistego sta-
nu rzeczy, w  jakim żyją 23.

 Według M. Montessori brak tej świadomości oraz sytuacja, kiedy

jedne grupy ludzi będą chciały dominować nad innymi, używając uprzy-
wilejowanych środków, które nauka daje im do dyspozycji, zrodzi groź-
bę totalnej zagłady 24.

21 M. Montessori, Che cos’è l’educazione cosmica, dz. cyt., s. 167.
22 Wstęp, w: tamże, s. XII.
23 M. Montessori, Che cos’è l’educazione cosmica, dz. cyt., s. 165.
24 Tamże, s. 166.
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Jak tego uniknąć? M. Montessori twierdzi, że właśnie wychowanie mło-
dego człowieka, nowego pokolenia jest szansą na zmianę zachowania. 
Wychowanie, które prowadzi do ukształtowania zdrowej, silnej, samo-
dzielnej i  odpowiedzialnej osoby daje podstawy do zmiany w  podejściu 
do świata i  do rozumienia ludzkości. Sugeruje przy tym, że wychowa-
nie ma prowadzić do przekazywania zachwytu nad tym, czego dokonał 
zwykły człowiek i  czego nadal dokonuje. M. Montessori chce skierować 
uwagę dziecka na cel i  zadanie, jakie ma wykonać ono samo w  odpo-
wiedzialności za innych. Uczy szacunku nie tylko do wielkich tego świa-
ta, ale właśnie do zwykłego człowieka:

jedząc pamiętaj i  myśl o  tych, od których zależy twoje życie. A  zależy 
ono nie od królów i  innych znanych ludzi, ale od tych, którzy wykonują 
swoją codzienną pracę 25.

Przedstawione powyżej podejście do wychowania M. Montessori na-
zywa „edukacją rozszerzającą”, która zdaniem S. Cavalletti (twórczyni 
wychowania religijnego opartego na metodzie M. Montessori),

pozwala wyjrzeć dziecku przez otwarte okno ku nieskończoności i  pocią-
ga je ku bezgranicznym horyzontom. Edukacja powinna być taką przede 
wszystkim na płaszczyźnie poznawczej, aby później mogła być również 
na poziomie moralnym zachowań. P o w i ę k s z y ć  św i a t  – zburzyć 
wszystkie bariery, które mogłyby przeszkodzić istocie ludzkiej w  korzy-
staniu w  pełni ze swoich możliwości; temu, kto jest obrazem Boga, dać 
odpowiedni pokarm, aby mógł spożytkować cały swój potencjał 26.

Tak rozumiane wychowanie ma wpływ na ukształtowanie dojrzałego 
człowieka, który w  swoim dorosłym życiu będzie umiał dokonywać pra-
widłowych wyborów związanych z  jego własnym życiem, ale także do-
tyczących społeczności i  przyszłości całego świata.

Zakończenie

Zdrowie człowieka w  kontekście wychowania w  poglądach pedago-
gicznych M. Montessori jest przede wszystkim efektem działania czło-
wieka dorosłego, który ma udzielać pomocy dziecku w  ochronie jego 
zdrowia tak fizycznego, jak i  psychicznego 27. Celem wychowania jest 

25 Tamże, s. 167.
26 M. Montessori, La formazione dell’uomo, Ed. Garzanti, Mediolan 1970, s. 50 nn. Cytu-
ję za: S. Cavalletti, Potencjał duchowy dziecka w  wieku od 6 do 12 lat, Wyd. WAM, Kra-
ków 2003, s. 77.
27 Por. M. Montessori, La mente del bambino, Ed. Garzanti, Mediolan 1992, s. 14.
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 podmiotowe podejście do każdego dziecka w  celu prowadzenia go 
w  kierunku ukształtowania jego własnej osobowości. Wychowanie we-
dług M. Montessori to stymulowanie rozwoju wrodzonych sił psychicz-
nych każdego człowieka, które nie może być już oparte tylko na na-
uczaniu (była to reakcja na dotychczasowe rozumienie wychowania 
opartego na systemie herbartowskim, z  którym większość pedagogów 
tak zwanego nowego wychowania walczyła) 28.
 M. Montessori odkryła w  dziecku wielką osobową tożsamość, twór-
cze i  dynamiczne siły, a  edukację traktowała jako naturalny proces do-
konujący się w  jednostce ludzkiej. Przez kontakt z  otoczeniem, a  prze-
de wszystkim przez indywidualną aktywność dziecko ma możliwość 
kształtowania silnej i  zdrowej osobowości. 
 Wymagania dotyczące wychowania, które można określić prozdro-
wotnymi, głoszone przez M. Montessori nie są zbyt wygórowane. Wy-
starczy zrozumieć dziecko, popatrzeć na niego innymi oczami, nie wal-
czyć z  nim, ale dać mu swobodę działania. Pokazać dziecku, że jego 
życie zależy od innych, którzy są tak samo wartościowi i  ważni jak ono 
samo. Uczyć szacunku i  miłości. Kształtować osobowość dziecka po-
przez dobrze rozumianą wolność i  dyscyplinę. Wprowadzać dziecko 
w  świat kultury i  cywilizacji, by mogło dobrze korzystać z  ich dobro-
dziejstw. Tak ukształtowany człowiek może mieć istotny wpływ na przy-
szłość świata i  pokoju.
 Dlaczego zatem nadal możemy powtórzyć słowa M. Montessori, że 
żyjemy w  świecie wyizolowani jedni od drugich, nie dostrzegamy nic 
więcej poza swoją pracą i  swoimi interesami, a  zamiast korzystać z  roz-
woju cywilizacji jesteśmy jej ofiarami? Dlaczego istnieją nadal narody, 
które chcą dominować za wszelką cenę nad innymi, często słabszymi? 
Dlaczego dzieci wykazują tak wiele zaburzeń rozwojowych? Czy tak 
trudno jest zadbać o  to, by środowisko było odpowiednie dla prawidło-
wego rozwoju dziecka?
 To tylko niektóre pytania, które można postawić współcześnie żyją-
cemu człowiekowi: rodzicowi, nauczycielowi, politykowi… Co robimy, 
by dziecko mogło osiągnąć zdrowie fizyczne i  psychiczne? W  jaki spo-
sób kształtujemy społeczeństwo?

28 Por. tamże, s. 2.
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Część IV.
Zdrowie

w  aspekcie duchowym

Edukacyjne...12
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Zdrowie i  jego postrzeganie
jako znaczący wymiar ludzkiej duchowości

Zwykło się przyjmować, że pojęcie „zdrowie” jest obszarem zaintereso-
wania wyłącznie nauk medycznych. Przez wiele lat problemem tym zaj-
mowali się lekarze, pielęgniarki czy ogólnie mówiąc „służba zdrowia”. 
Dopiero w  roku 1948 Światowa Organizacja Zdrowia dokładnie okre-
śliła, czym jest zdrowie i  jak należy je postrzegać, a  także jak trzeba 
o  nie dbać. Wówczas stwierdzono, że nie jest ono problemem jedynie 
fizyczno-somatycznym, ale również psychicznym, społecznym, a  na-
wet duchowym.
 W  artykule skupimy się na ostatnim z  wymienionych wymiarów 
zdrowia – na zdrowiu duchowym. Podejmiemy przede wszystkim pró-
bę określenia tego, co należy rozumieć pod pojęciem „zdrowie ducho-
we”, a  także prześledzimy główne jego wymiary. Skupimy się zwłasz-
cza na zagadnieniu świętości życia, na procesach samorealizacyjnych 
będących warunkiem zdrowia duchowego, jak również ukażemy pro-
blem cierpienia będący z  jednej strony przeciwieństwem zdrowia, z  dru-
giej jednak, rozumiany w  aspekcie religijnym (duchowym), okazuje się 
pomocny w  jego przeżywaniu i  dochodzeniu do pełni szczęścia i  zdro-
wia w  ogóle. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że zawarte w  artykule 
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problemy nie wyczerpują w  całości badanego zagadnienia. Zakłada-
my jednak, że ich ukazanie i  interpretacja może stanowić tło dla dal-
szych rozważań na temat zdrowia duchowego, zawartych w  niniejszej 
publikacji.

1. Wprowadzenie

Według Światowej Organizacji Zdrowia 

zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i  społecznego samo-
poczucia, a  nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności 1.

W  przytoczonej definicji zauważyć można trzy płaszczyzny zdrowia: so-
matyczną, psychiczną i  społeczną. Podział ten sugeruje rozpatrywanie 
życia i  zdrowia człowieka nie tylko jako prawidłowości procesów soma-
tycznych, lecz w  szerszej koncepcji holistycznej, która zakłada równo-
wagę i  sprawność fizyczną, psychiczną oraz społeczną 2. To, co rozu-
miemy przez zdrowie, zależy od naszego oglądu świata, rozumienia 
tajemnicy życia, pojmowania człowieka i  jego związków z  otaczającym 
go środowiskiem. Zgodnie z  holistycznym ujęciem, zdrowie jest zjawi-
skiem wielowymiarowym, odzwierciedlającym sieć powiązań rozmai-
tych wymiarów i  poziomów złożonego fenomenu życia. Jak zauważa 
G. Dolińska-Zygmunt 3, nie sposób opisać zdrowia za pomocą jednego 
parametru. Takie podejście implikuje wielodyscyplinarność i  wielowąt-
kowość problematyki zdrowotnej.
 Współczesna holistyczna koncepcja zdrowia traktuje człowieka jako 
„całość”. Zdrowie składa się tu z  czterech powiązanych ze sobą aspek-
tów: fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego. Jak wi-
dać, do trzech wcześniej wymienionych jego aspektów, dodaje się także 
aspekt duchowy. Chodzi tu o  zachodzący związek pomiędzy zdrowiem 
a  sferą moralno-duchową egzystencji człowieka. Jej pominięcie wydaje 
się niebezpiecznym redukowaniem człowieka – i  to o  jego wymiar naji-
stotniejszy 4. Dlatego też holistyczna koncepcja zdrowia daje podwaliny 
do podjęcia zagadnień mieszczących się w  obszarze zdrowia ducho-

1 Zdrowie, w: http://www.who.int/aboutwho/en/definition.html%20. Wydruk z  dnia 
20.08.2008 r.
2 Por. A. Chwist, Zdrowie i  etyka, „Edukacja i  Dialog” 1997 nr 2, s. 17.
3 Zob. G. Dolińska-Zygmunt, Teoretyczne podstawy refleksji o  zdrowiu, w: Podstawy psy-
chologii zdrowia, pr. zb. pod red. G. Dolińskiej-Zygmunt, Wyd. Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2001, s. 12, 17.
4 Por. M. Barlak, Edukacja zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w  społe-
czeństwie, „Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne” XLIV(1997)4, s. 156.
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wego. Stwarza także podstawy interdyscyplinarnych działań praktycz-
nych ukierunkowanych na ochronę zdrowia, w  tym również zdrowia 
duchowego.
 Biomedyczna i  holistyczna teoria zdrowia, mimo iż zawierają od-
mienne propozycje rozumienia zdrowia, jego istoty i  wyznaczników, nie 
wykluczają się wzajemnie, a  przeciwnie – stanowią uzupełniające się 
ujęcia, które odpowiednio wyważone mogą prowadzić do wzbogacenia 
wiedzy o  uwarunkowaniach kondycji zdrowotnej człowieka 5. Połącze-
nie sfery empirycznej ze sferą nadprzyrodzoną, przekraczającą granice 
ludzkiego rozumowania, jest swego rodzaju układem harmonizującym. 
Według S. Kowalczyka

jest sprzężeniem różnorodnych elementów i  właściwości: natury i  oso-
by, życia biologicznego i  duchowego, przemijalności i  nieśmiertelności, 
wolności i  zobowiązań, indywidualnego „ja” i  bycia ku innym 6.

Dopiero dzięki swej duchowości człowiek potrafi zająć świadomą i  odpo-
wiedzialną postawę wobec samego siebie, drugiego człowieka, świata 
oraz Boga. Człowiek dojrzały duchowo ma bowiem szansę dojrzale prze-
żywać siebie i  kontakt z  innymi ludźmi, dojrzale kształtować więzi i  warto-
ści oraz postępować w  odpowiedni sposób 7. Wynika to z    faktu,  że

do prawidłowej całości należy istotowo to, co duchowe: czynnik ducho-
wy jest nawet przede wszystkim tym, co funduje, zakłada i  gwarantuje 
jedność człowieka 8.

 Ponieważ wszystkie aspekty zdrowia oddziałują na siebie, człowiek 
będzie najzdrowszy, kiedy każdy z  tych czynników będzie odpowiednio 
zrównoważony i  zintegrowany 9. Potrzeba taka wynika z  twierdzenia, że

wartości duchowe stanowią przede wszystkim o  człowieku, o  jego do-
skonałości. Nikt i  nigdzie nie ma co do tego wątpliwości, że obiektywnie 
daleko bardziej stanowi o  doskonałości człowieka jego wartość moral-
na, jego charakter, aniżeli siła fizyczna czy zewnętrzna piękność 10.

5 Por. G. Dolińska-Zygmunt, Teoretyczne podstawy refleksji o  zdrowiu, art. cyt., s. 17.
6 Cytuję za: Z. Dziubiński, Teologia zdrowia, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 
XLV(1996)4, s. 132.
7 Por. M. Dziewiecki, Duchowość jako warunek dojrzałości człowieka, w: Zdrowie – dobro 
wspólne, pr. zb. pod red. E. Ozimek, Wyd. Bonami, Poznań 2006, s. 130.
8 V.E. Frankl, Homo patiens, Wyd. PAX, Warszawa 1971. Cytuję za: M. Barlak, Edukacja 
zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w  społeczeństwie, art. cyt., s.  156.
9 Por. T. Maszczak, Zdrowie jako wartość, „Kultura Fizyczna” LX(2006)9-12, s. 23.
10 K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wyd. Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 1991. Cy-
tuję za: M. Barlak, Edukacja zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w spo-
łeczeństwie, art. cyt., s. 157.
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W  związku z  tym, wymiar duchowy człowieka, w  powiązaniu z  fizycz-
nym, psychicznym i  społecznym, jako czwarty wymiar zdrowia ujmowa-
nego holistycznie, urzeczywistnia się poprzez jego struktury i  funkcje 
psychofizyczne zaangażowane w  kształtowanie życia według warto-
ści, w  tym przypadku według wartości duchowych, które mają charak-
ter absolutny 11. 
 Na podstawie powyższego można stwierdzić, że perspektywa nad-
przyrodzona może odgrywać ważną rolę motywującą i  stanowiącą teolo-
giczne dopełnienie rozumienia zdrowia w  ogóle. Słuszność takiego sta-
nowiska zdają się potwierdzać słowa V. Frankla, który mówił o  tym, że

jeżeli w  badaniach nad człowiekiem nie uwzględnimy pierwiastka du-
chowego, wówczas antropologia będzie jedynie dodatkiem do zoologii, 
a  nauka o  prawdziwej istocie człowieka będzie nauką o  pewnym gatun-
ku ssaków, którym wyprostowana postawa uderzyła do głowy 12.

2. Rozumienie zdrowia duchowego

Związek duchowości ze zdrowiem ma niedługą, bo około dwudziesto-
letnią tradycję, a  propozycje uznania duchowości za wymiar zdrowia 
pojawiły się kilka lat temu 13. Podejście takie było konsekwencją rozu-
mienia edukacji zdrowotnej w  kategoriach instrumentalnych, z  pomi-
nięciem duchowego wymiaru zdrowia. Tego rodzaju stanowisko może 
sprzyjać kształtowaniu takich cech osobowości wychowanka, jak: nar-
cystyczny indywidualizm, hedonizm, hipochondria, kult ciała, urody, 
sprawności. W  konsekwencji może dochodzić do obojętności lub wręcz 
pogardy wobec osób słabszych, niepełnosprawnych, wobec choroby, 
cierpienia, starości 14. 
 Dowartościowanie zdrowia duchowego stanowi zatem pomost po-
między zdrowiem fizycznym, psychicznym oraz społecznym i  to za-
równo w  jego wymiarze indywidualnym (człowiek sam wobec siebie), 
jak i  w  wymiarze społecznym (człowiek wobec innych ludzi i  wobec 
instytucji) 15.

11 Por. Z. Juczyński, Szlachetne zdrowie, niech każdy się dowie..., „Wychowanie Fizycz-
ne i  Zdrowotne” XLVI(1999)3, s. 96.
12 V.E. Frankl, Homo patiens, dz. cyt. Cytuję za: M. Barlak, Wychowanie zdrowotne 
w  perspektywie choroby, cierpienia, sensu życia, „Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne” 
XLVII(2000)1, s. 30.
13 Por. I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 72.
14 Por. M. Barlak, Wychowanie zdrowotne w  perspektywie choroby, cierpienia, sensu ży-
cia, art. cyt., s. 30.
15 Por. M. Barlak, Edukacja zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w  społe-
czeństwie, art. cyt., s. 156.
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 Wyrazem zdrowia duchowego jest mocno ukonstytuowane „ja” czło-
wieka, zdolne do inicjowania własnej decyzji i  wcielania jej w  życie. 
„Zdrowemu duchowi” nie jest obojętne, jakie decyzje podejmuje: służą-
ce życiu czy skierowane przeciwko niemu, twórcze czy destrukcyjne, 
rodzące dobro czy zło 16. Człowiek jest bowiem najwyższą wartością 
w  świecie stworzonym, jest współpodmiotem swego losu i  otaczającej 
rzeczywistości. Został podniesiony do godności bycia partnerem Boga 
i  przypisywane są mu najwyższe wartości religijne 17. Dlatego też punk-
tem wyjścia w  określaniu zdrowia duchowego jest zrozumienie same-
go siebie, czyli odnalezienie odpowiedzi na pytania: k i m  j e s t e m?, 
s k ą d  s i ę  w z i ą ł e m?,  d o k ą d  z m i e r z a m?, w   o p a r c i u 
o   j a k i e  w a r t o ś c i  m o g ę  o s i ą g n ą ć  c e l  s w e g o  ż y c i a? 18. 
Oznacza to, że za sprawą duchowego wymiaru swej egzystencji czło-
wiek nie tylko, jak inne organizmy, żyje, ale wie o  tym, że żyje, że się 
starzeje, że zdrowie lub cierpienie jest udziałem ludzkiego losu, że na 
pewno umrze. Ponadto zdolny jest do zastanawiania się nad sensem 
istnienia, do zadawania sobie pytań: jak żyć, co należy czynić, by nie 
marnować swego życia i  zdrowia 19.
 Zdrowie duchowe przejawia się też w  realizacji przykazania miło-
ści. Miłość z  kolei, jako akt człowieka wolnego i  rozumnego, opiera się 
na wzajemnym obdarowywaniu i  miłowaniu, jak również oznacza goto-
wość i  zdolność do służenia wartościom, brania odpowiedzialności za 
własne i  innych zdrowie, wyrzeczenia, trudy, poświęcenia się, a  nawet 
ofiary 20. Stosowanie też zasad życia chrześcijańskiego przynosi czło-
wiekowi ulgę od napięć, relaks, poczucie szczęścia i  dobry sen. Użycie 
zatem wszystkich źródeł medycznej, psychologicznej i  duchowej terapii 
może przynieść dobre zdrowie i  samopoczucie 21.
 Zdrowie duchowe przejawia się w  końcu w  trosce o  praw-
dę – w  otwartości na jej przyjęcie i  w  jej żarliwym poszukiwaniu, 
w  pragnieniu dzielenia się nią i  jej głoszenia. Zdrowy duch emanu-
je mądroś cią,  co  przejawia  się również w  zdolności do przyznawania 
racji drugie mu    człowiekowi i  zdolności do kompromisu w  sprawach 

16 Por. J. Galarowicz, Chwałą Bożą jest zdrowy człowiek. Kilka uwag o  zdrowiu ducha, 
„Zeszyty Karmelitańskie: Stworzeni dla zdrowia” 36(2006)3, s. 20.
17 Por. Z. Dziubiński, Teologia zdrowia, art. cyt., s.  132.
18 Por. M. Dziewiecki, Duchowość jako warunek dojrzałości człowieka, art. cyt., s. 130.
19 Por. M. Barlak, Wychowanie zdrowotne w  perspektywie choroby, cierpienia, sensu ży-
cia, art. cyt., s. 30.
20 Por. J. Galarowicz, Chwałą Bożą jest zdrowy człowiek. Kilka uwag o  zdrowiu ducha, 
art. cyt., s.  21.
21 Por. S. Kuczkowski, Wiara religijna czynnikiem zdrowienia i  przemiany wewnętrznej. 
Psychologiczna moc religii (VII), „Horyzonty Wiary” 6(1995)3, s. 67.
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 praktycznych 22. Transcendencja może objawiać się bowiem zarówno 
w  obrębie osoby (samorealizacja, samodoskonalenie, rozwój osobisty), 
jak i  poza osobą (w  kierunku wyższej Istoty). Transcendencja może tu 
być ukierunkowana na dobro innej osoby, które stawia się wtedy wyżej 
niż dobro własne 23. Wynika to z  tego, że

zdrowie i  siły fizyczne człowieka są wielkim Bożym darem. Służą nie 
tylko jednostce, ale rodzinie i  całemu społeczeństwu. Trzeba je strzec 
i  pielęgnować 24.

Wreszcie zdrowie duchowe będzie oznaczało także naukę o  zdrowiu 
rozpatrywanym z  punktu widzenia norm i  zasad wypływających z  Ob-
jawienia Bożego, a  przez Kościół katolicki uznanych za obowiązujące. 
W  jego zakres wchodzić będą rozstrzygnięcia filozoficzno-teologicz-
ne i  doktrynalne, odnoszące się do zdrowia, ale także wartości, wzo-
ry, normy i  zachowania Kościoła instytucjonalnego sprzyjające życiu 
i  zdrowiu 25.

3. Troska o  świętość życia i  zdrowia

Jednym z  ważniejszych aspektów zdrowia w  wymiarze duchowym jest 
dążenie do świętości życia i  troski o  własne zdrowie. Dbałość ta bierze 
się między innymi z  przeświadczenia, że

życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się 
stwórczego działania Boga i  pozostaje na zawsze w  specjalnym odnie-
sieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od 
jego początku aż do końca. Nikt, w  żadnej sytuacji, nie może rościć so-
bie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej 26. 

„Stworzenie zostało bowiem dane i  zadane człowiekowi nie jako źród-
ło cierpienia, ale jako podstawa twórczego istnienia w  świecie. Przed 
człowiekiem stoi zatem wielkie wyzwanie do doskonalenia tego wszyst-
kiego, co stworzone – i  siebie i  świata” 27. Jak widać, jest tu wyraźny 
imperatyw kategoryczny i  moralny obowiązek każdego chrześcijanina, 

22 Por. J. Galarowicz, Chwałą Bożą jest zdrowy człowiek. Kilka uwag o  zdrowiu ducha, 
art. cyt., s. 20.
23 Por. I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, dz. cyt., s. 72.
24 List pasterski Episkopatu Polski „O  chrześcijańskich walorach turystyki” nr 2 (z 16-18. 
03.1995 r.).
25 Por. Z. Dziubiński, Teologia zdrowia, art. cyt., s. 132.
26 Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2258. Od tej pory będziemy używać skrótu: KKK.
27 Jan Paweł II, Gaudium et spes nr 2.
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gdyż ciało człowieka zostało określone w  Biblii jak świątynia Boga, któ-
rej standard powinien korelować z  wielkością i  dostojeństwem jej Loka-
tora 28. Zatem obowiązkiem człowieka jest dbanie o  świątynię, wykorzy-
stując do tego zarówno środki o  charakterze społeczno-kulturowym, jak 
i  teologiczno-religijnym 29.
 Świętość życia i  nakaz troski o  zdrowie wynika też z  faktu, że każ-
de życie ludzkie, od chwili poczęcia aż do śmierci, jest święte, ponie-
waż osoba ludzka była chciana dla niej samej na obraz i  podobieństwo 
Boga 30. Życie i  zdrowie fizyczne są zatem cennymi dobrami powierzo-
nymi człowiekowi przez Boga i  dlatego ma on się o  nie rozsądnie trosz-
czyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka i  dobra wspólnego 31. 
Jak zauważa papież Jan Paweł II,

bronić życia i  umacniać je, czcić je i  kochać – oto zadanie, które Bóg po-
wierza każdemu człowiekowi, powołując go – jako swój żywy obraz – do 
udziału w  Jego panowaniu nad światem 32.

 Wyrazem troski o  życie i  zdrowie człowieka w  aspekcie duchowym 
jest również to, że

naturalne prawo moralne wyraża i  wskazuje cele, uprawnienia i  obo-
wiązki, których podstawą jest cielesna i  duchowa natura osoby ludzkiej. 
Przeto nie może być ono pojmowane po prostu jako zbiór norm biolo-
gicznych, lecz winno być określane jako rozumny porządek, według któ-
rego człowiek jest powołany przez Stwórcę do kierowania i  regulowania 
swoim życiem i  swoim działaniem, a  w  szczególności do używania i  dys-
ponowania swoim ciałem. Na przykład źródłem i  uzasadnieniem obo-
wiązku bezwarunkowego poszanowania życia ludzkiego jest godność 
osoby, a  nie jedynie naturalna skłonność do zachowania własnego życia 
fizycznego. Dlatego nawet życie ludzkie, choć jest fundamentalnym do-
brem człowieka, zyskuje sens moralny dopiero przez odniesienie do do-
bra osoby, którą zawsze należy afirmować dla niej samej: podczas gdy 
zabójstwo niewinnej ludzkiej istoty pozostaje zawsze niedozwolone, to 
oddanie własnego życia (por. J 15,  13) dla miłości bliźniego lub na świa-
dectwo prawdzie może być czynem dozwolonym i  chwalebnym, a  nawet 
obowiązkiem. W  rzeczywistości więc jedynie przez odniesienie do tego, 

28 Zob. „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i  że Duch Boży mieszka w  was? Jeśli ktoś 
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, świątynia Boga jest święta, a  wy nią jeste-
ście” (1 Kor 3, 16-17). Zob. także „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego, który w  was jest, a  którego macie od Boga, i  że już nie należycie do samych 
siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w  waszym cie-
le” (1 Kor 6, 19-20).
29 Por. Z. Dziubiński, Teologia zdrowia, art. cyt., s. 133.
30 Por. KKK nr 2319.
31 Por. KKK nr 2288.
32 Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 42.
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czym jest ludzka osoba jako „integralna jedność”, to znaczy jako „dusza, 
która się wyraża poprzez ciało, i  ciało formowane przez nieśmiertelne-
go ducha”, można odczytać ów szczególny ludzki sens ciała. Naturalne 
skłonności zyskują bowiem znaczenie moralne jedynie o  tyle, o  ile odno-
szą się do ludzkiej osoby i  do jej prawdziwego urzeczywistnienia, które 
może się dokonać wyłącznie w  ramach ludzkiej natury. Kościół, uzna-
jąc za niedopuszczalne wszelkie manipulacje cielesnością, które znie-
kształcają jej ludzki sens, służy człowiekowi i  wskazuje mu drogę praw-
dziwej miłości, jedynie na niej bowiem może on znaleźć prawdziwego 
Boga. Tak rozumiane prawo naturalne nie pozostawia miejsca na roz-
dział między wolnością a  naturą. Ukazuje raczej ich wewnętrzną harmo-
nię i  wzajemne odniesienie 33.

 Tego rodzaju patrzenie na problematykę zdrowia i  świętości ukazuje 
piąte przykazanie Boże n i e  b ę d z i e s z  z a b i j a ł  (Wj 20, 13). Na-
kaz ten polega nie tylko na zakazie dokonywania zabójstwa albo trwa-
łego uszkodzenia zdrowia, ale oznacza także praktyczne działania za-
pobiegające degradacji lub służące poprawie i  podtrzymaniu zdrowia. 
Można zatem przyjąć za Z. Dziubińskim 34, że przykazaniu temu sprze-
niewierzają się nie tylko ci, którzy dopuszczają się zabójstwa, ale i  ci, 
którzy przez swoje postępowania degradują zdrowie oraz ci, którzy nie 
stosują szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Oznacza to, że

utrzymanie w  zdrowiu naszego ciała, któremu jakże często szkodzimy 
przez zaniechanie lub czyny nierozważne, jesteśmy wszyscy odpowie-
dzialni. Zdrowie nie jest darem niebios danym raz na zawsze. Nad jego 
zachowaniem i  pomnażaniem należy pracować nieustannie, wykorzy-
stując wszystkie do tego wiodące drogi i  możliwości – od szeroko poję-
tego wychowania zdrowotnego po właściwie pojęty sport i  turystykę 35.

4. Samorealizacja warunkiem zdrowia duchowego

Ważnym elementem związanym z  potrzebą respektowania duchowego 
wymiaru zdrowia, są procesy samorealizacyjne osoby. Zazwyczaj sa-
morealizacja uważana jest za samodzielny proces, który można także 
wspierać przez otoczenie. Samodzielność taka związana jest z  indywi-
dualnym celem jednostki, to znaczy świadomie podejmowanym działa-
niem, autokontrolą, korektą i  w  końcu doskonaleniem własnego postę-

33 Jan Paweł II, Veritatis splendor, nr 50.
34 Por. Z. Dziubiński, Teologia zdrowia, art. cyt., s. 133.
35 List pasterski Episkopatu Polski „O  zagrożeniach zdrowia i  sportu” z  dnia 30.11.1990 
r.; por także: G. Noszczyk, Współczesne zagrożenia życia ludzkiego, w: Otoczmy troską 
życie. Akcja Katolicka w  służbie życiu. Materiały formacyjne na 2009 r., pr. zb. pod red. 
T. Borutki, Wyd. Scriptum, Warszawa 2008, s. 13-25.
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powania 36, również w  celu osiągnięcia zdrowia lub poprawy jego stanu. 
Podstawową właściwością samorealizacji jest to, że nie jest ona zada-
niem wykonywanym na zlecenie pochodzące z  zewnątrz. Podłożem jej 
jest to, że osoba przy całej świadomości swych zewnętrznych uwarun-
kowań, wśród których żyje, ma poczucie bycia autorem własnego życia 
i  zdrowia oraz ponoszonej za nie odpowiedzialności. Samo poczucie 
odpowiedzialności wynika z  przekonania o  możliwościach dokonywa-
nia wyborów odnoszących się do własnego postępowania oraz ze świa-
domości podejmowania konkretnych decyzji w  codziennym życiu 37.
 Tak rozumiana samorealizacja rozwija w  człowieku własne „ja”, 
umożliwiające mu bycie coraz bardziej świadomym siebie. Ponadto po-
maga panować nad wszelkiego rodzaju sytuacjami życiowymi oraz kie-
rować własnym życiem i  zdrowiem 38. W  tym też znaczeniu samoreali-
zacja jest procesem obejmującym całe życie człowieka, a  jej poziom 
wyrażają jego czyny 39. Samorealizacja jest więc nieustannie trwającym 
procesem samodoskonalenia się, procesem zmian, procesem stawa-
nia się sobą, procesem realizacji siebie, swych możliwości oraz dążeń. 
Jest w  końcu procesem doskonalenia własnego życia i  zdrowia w  wy-
miarze zarówno horyzontalnym, jak i  wertykalnym 40. 
 Proces samorealizacji można określić mianem nieustannego udzie-
lania odpowiedzi na pytania o  to, „jaki jestem?”, „kim jestem?” oraz 
„kim pragnę być?” 41. Wskazuje on na aktywne i  samodzielne plano-
wanie oraz podejmowanie inicjatyw zarówno dla siebie, jak i  dla oto-
czenia, a  nadto obejmuje wszystkie sfery ludzkiego życia oraz tworzo-
nej kultury. Zmierza także ku aktywnemu poznawaniu świata i  siebie, 
doskonaleniu swojej osobowości we wszystkich dziedzinach kształce-
nia i  wychowania: nie tylko umysłowej, ale także społeczno-moralnej, 
estetycznej i  fizyczno-zdrowotnej. Tym samym, samorealizację można 
określić mianem zespołu czynności podejmowanych przez jednostkę 
wobec siebie w  celu rozwinięcia i  udoskonalenia swojej osobowości. 

36 Por. J. Półturzycki, Problemy pedagogiki samokształcenia. Samokształcenie jako pro-
ces oświatowy, w: Pedagogika ogólna i  subdyscypliny, pr. zb. pod red. L. Turosa, Wyd. 
Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 361.
37 Por. J. Mellibruda, Poszukiwanie samego siebie, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 
1977, s. 34.
38 Por. M. Grzywak-Kaczyńska, Psychologia dla każdego, Wyd. PAX, Warszawa 1975, 
s.  109.
39 Por. T. Kukołowicz, Własna aktywność wychowanka jako czynnik wychowania, w: Teo-
ria wychowania. Wybrane zagadnienia, pr. zb. pod red. T. Kukołowicz, Oficyna Wydawni-
cza Fundacji Uniwersyteckiej w  Stalowej Woli, Stalowa Wola 1997, s. 36.
40 Por. J. Mellibruda, Poszukiwanie samego siebie, dz. cyt., s. 34.
41 Por. M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Podstawy psychologii ogólnej, Wyd. 
WSiP, Warszawa 1989, s. 399-400.
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Inspiracją do podejmowania takich czynności jest naturalna skłonność 
do działania, chęć bycia sobą i  naturalna potrzeba bycia zajętym 42. 
 Procesy samorealizacji stanowią także przedmiot oddziaływań w  za-
kresie duchowego wymiaru zdrowia. Dzięki takiemu rozumieniu proce-
su zdrowotnego osoba może uzyskać odpowiedź nie tylko na pytanie 
„jaki jestem?”, ale również „kim jestem?”, „co może być dla mnie w  ży-
ciu najważniejsze?”, „dlaczego mam dbać o  własne życie i  zdrowie?”. 
Przy udzielaniu odpowiedzi na te i  tym podobne pytania przywoływa-
ne zostają religijne (chrześcijańskie) wyjaśnienia godności i  powołania 
człowieka. Na drodze poznania opartego na wierze, poza możliwościa-
mi konfrontowania poznawanej za pomocą poznania empirycznego 
prawdy o  sobie, człowiek otrzymuje dodatkowe wyjaśnienia dotyczą-
ce całokształtu jego pytań o  życie, zdrowie i  konieczność troski o  nie. 
Istotą tak rozumianej samorealizacji jest bowiem uwrażliwianie go na 
pełniejszy sens ludzkiego życia, który chrześcijaństwo wiąże z  życiem 
„w  Bogu” i  „z  Bogiem” przez całą wieczność 43. 
 Tak postrzegany proces samorealizacji oparty zostaje na prze-
świadczeniu, że człowiek jest obrazem Boga. W  świetle procesu od-
krywania własnej godności zostają mu podsuwane także nowe motywy 
wspierające jego wysiłki w  pracy nad sobą. Motywy te skupiają się na 
wskazywaniu człowiekowi stojących przed nim możliwości współpra-
cy z  Bogiem i  otrzymywanymi od Niego darami (łaską Bożą) po to, aby 
móc osiągnąć swe ostateczne przeznaczenie – pełnię życia z  Bogiem 
(nieśmiertelność) 44. Ważne jest również to, że w  procesach tych chodzi 
o  indywidualną drogę rozwoju osoby, gdzie zarówno wychowanie, jak 
i  nauczanie wspierają je w  procesie „tworzenia” samego siebie. 
 Samo postrzeganie procesów samorealizacyjnych zarówno w  wy-
miarze horyzontalnym, jak i  wertykalnym ma na celu wspieranie na-
turalnego rozwoju człowieka, jak również zapewnienie mu poczucia 
bezpieczeństwa. Dzięki tym zabiegom nabywa on większej możliwo-
ści rozwijania własnych inicjatyw, własnej twórczości, a  także uczy się 
współodpowiedzialności za wyniki swojego działania 45. Poza natural-
nym poczuciem bezpieczeństwa, spojrzenie na zdrowie w  wymiarze du-
chowym wskazuje nowe źródła zaspokojenia potrzeby troski o  nie. Źró-
dłem tym jest Bóg, który przez stworzenie człowieka udziela mu ze swej 

42 Por. T. Kukołowicz, Własna aktywność wychowanka jako czynnik wychowania, art. 
cyt., s. 38.
43 Por. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Wyd. WSFP „Ignatianum” – WAM, 
Kraków 2005.
44 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła kato-
lickiego w  Polsce, Wyd. WAM, Kraków 2001, s. 26, 28.
45 Por. S. Siek, Formowanie osobowości, Wyd. ATK, Warszawa 1986, s. 253, 254.
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natury czegoś istotnego, co sprawia, że jest on obrazem Boga, o  który 
trzeba dbać, który należy w  sobie rozwijać i  który należy pielęgnować.
 Stwarzanie osobie możliwości wyboru i  podejmowania decyzji wy-
zwala potrzebę sprawdzenia się, zwiększa samodyscyplinę i  uczy sa-
modzielności, a  w  końcu zaspokaja podstawowe potrzeby wszechstron-
nego rozwoju. Ze względu na to, że samorealizacja stanowi znaczący 
element osiągania celów edukacji zdrowotnej, niezbędne jest udziela-
nie osobie pomocy w  nabywaniu umiejętności rozwiązywania różno-
rodnych problemów, w  samodzielnym planowaniu własnych strategii 
postępowania i  zachowań twórczych. Pomoc ta jest niezbędna choć-
by dlatego, że ułatwia zdobywanie nowej wiedzy i  nowych umiejętno-
ści, a  także realizowanie własnych celów i  potrzeb. Z  tych też powodów 
samorealizacja umożliwia podejmowanie praktycznych prób odpowie-
dzi na wspomniane już pytania: „jakim chcę być?”, „czy chcę stawać 
się lepszym?”, „czy jestem zdolny do tego, aby odpowiednio pokiero-
wać własnym rozwojem i  zdrowiem?”. W  końcu oparcie zdrowia na pro-
cesach samorealizacji ma pomagać osobie w  kształtowaniu dojrzałej 
osobowości oraz takich cech jak: samodzielność, świadomość podej-
mowanych działań, panowanie nad sobą oraz podejmowanie odpowie-
dzialności za swoje postępowanie 46.

5. Postrzeganie cierpienia wyrazem zdrowia duchowego

Narodziny, zdrowie, choroba, starzenie się, śmierć – to nieodłączne ele-
menty ludzkiego losu. Dlatego wychowanie zdrowotne nie może ogra-
niczać się tylko do przekazu wiedzy i  umiejętności dotyczących troski 
o  własne czy nawet cudze zdrowie. Wychowanie powinno uczyć god-
nego życia, a  więc również godnego cierpienia, współcierpienia, współ-
bycia z  człowiekiem potrzebującym pomocy 47. Dlatego też w  procesach 
zdrowia duchowego istotną rolę odgrywa podejście do cierpienia. Waż-
ny jest tu jednak nie sam fakt cierpienia, ile jego rozumienie, interpreto-
wanie i  podchodzenie do niego. Toteż wydaje się, że z  pomocą może 
tu przyjść wymiar duchowy i  religijna interpretacja problemu.
 Pytania o  sens i  tajemnicę cierpienia od zawsze towarzyszą ludz-
kiemu życiu. Jednak żadna z  odpowiedzi udzielana przez przedstawi-
cieli nauk humanistycznych czy empirycznych nie jest wyczerpująca. 
Współczesna medycyna czy osiągnięcia naukowe nie są w  stanie roz-
wikłać tajemnicy cierpienia. Rozwiązanie tkwi jedynie w  rzeczywistości 

46 Por. E.B. Hurlock, Rozwój dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 1960, s. 665.
47 Por. M. Barlak, Edukacja zdrowotna warunkiem integracji niepełnosprawnych w  społe-
czeństwie, art. cyt., s. 157.
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samego Boga i  Jego czynach zbawczych. Tylko Jemu można zada-
wać pytania dotyczące granicznej sytuacji człowieka cierpiącego. Do-
piero bowiem na gruncie wiary, gdzie cierpienie płynie ze zbawczego 
dzieła Chrystusa, jest ono oznaką cierpiącej miłości przynoszącej wy-
zwolenie. Konsekwencją tego jest przyjęcie faktu, że krzyż Chrystusa 
i  związane z  nim cierpienie ma swe zwieńczenie w  paschalnej tajemni-
cy zmartwychwstania i  chwały 48.
 Konieczność przywoływania tajemnicy Boga w  tłumaczeniu sen-
su ludzkiego cierpienia bierze się stąd, że to właśnie Jezus Chrystus 
poprzez swoje zbawcze działanie wyzwolił człowieka od utraty życia 
wiecznego 49. Zbawiciel poprzez paschalne dzieło cierpienia wszedł 
w  powszechne cierpienia ludzi, ale jednocześnie poprzez miłość prze-
kształcił je w  zbawczą moc (por. 1 Kor 13, 7). Dlatego też człowiek nie 
odnajdzie sensu swego cierpienia jedynie w  ludzkiej jego interpretacji. 
Powodem jest fakt, że cierpienie ma charakter nadprzyrodzony, gdyż 
jest ono zakorzenione w  Boskiej tajemnicy odkupienia 50. I  dopiero wte-
dy, gdy człowiek nada swemu cierpieniu sens zbawczy, staje się ono 
stymulatorem intensywnego rozwoju w  kierunku dojrzałości osobowej, 
lecz także szczególnie znaczącym ogniwem więzi z  Bogiem 51, a  w  roz-
ważanych kategoriach oznaką zdrowia duchowego.
 W  obliczu cierpienia dość powszechne są oczekiwania na odpo-
wiedzi kierowane pod adresem religii, gdyż to właśnie ona odpowiada 
na pytania o  samego człowieka, o  szczęście, życie, zdrowie i  dobro, 
jego pozaziemską przyszłość oraz problem zła. W  aspekcie cierpienia 
ważne stają się pytania natury religijnej, zwłaszcza wobec zestawienia 
wielkości i  dobroci Boga z  obecnością cierpienia oraz zła w  świecie. 
W  tej sytuacji odrzucenie Boga jest zazwyczaj tylko przejściem w  jesz-
cze większy dramat, którym jest cierpienie bez sensu 52. Sięganie po 
środki przeciwbólowe, uspokajające, znieczulające (na przykład narko-
tyki) ogranicza świadomość, uwalnia, dodaje odwagi, ale sam problem 
w  swej istocie egzystencjalnej nadal pozostaje. Może to jedynie jesz-
cze bardziej potęgować poczucie klęski i  zawodu 53. 
 Graniczne sytuacje życiowe, takie jak cierpienie, stawiają przed czło-
wiekiem dwie możliwości wyboru drogi: albo ograniczenie  wystę pujących 

48 Por. A.F. Dziuba, Cierpienie – pytania i  odpowiedzi, „Horyzonty Wiary” 9(1998)1, s.  73, 
84.
49 Por. J. Tarnawa, Cierpienie. Umieranie. Nadzieja, Wyd. WSFP „Ignatianum” – WAM, 
Kraków 2003, s. 93-94.
50 Por. tamże, s. 92.
51 Por. R. Jaworski, Krzywda, wina, ekspiacja – trzy oblicza cierpienia, pr. zb. pod red. 
R.  Jaworskiego, A. Rusak i  W. Simona, Wyd. PIW, Płock 2004, s. 52.
52 Por. A.F. Dziuba, Cierpienie – pytania i  odpowiedzi, art. cyt., s. 70, 72.
53 Por. tamże, s. 72-73.
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sytuacji tylko do ich doczesnego wymiaru albo podjęcie nadziei transcen-
dentnej. Pierwsza droga prowadzi do samotności, beznadziejnej hero-
iczności, druga natomiast daje człowiekowi nadzieję. Mimo, że nadzie-
ja chrześcijańska jest także nadzieją ludzką, sięga jednak poza ziemską 
rzeczywistość, gdyż ukierunkowana jest ku Chrystusowi i  Jego darowa-
nemu nam życiu 54. Sytuacja cierpienia stawia więc człowieka nie tylko 
wobec pytania o  sens i  wartość dalszego życia, ale też staje się we-
zwaniem do pogłębiania duchowego wymiaru i  otwarcia się na wartości 
transcendentne. Dlatego ten często bolesny okres w  życiu ludzkim nale-
ży uznać za niezwykle ważny w  procesie dojrzewania duchowego. Z  ko-
lei dojrzałość ta ma rozwijać przekonanie o  cierpnieniu, które powinno 
budzić w  człowieku oczekiwanie i  przygotowanie  – jako najdoskonalszy 
akt miłości i  zawierzenia – na ostateczne wyzwolenie, którego dawcą jest 
Bóg 55. Dzięki temu pełnemu cierpieniu stajemy się dojrzalsi, mądrzejsi, 
wrażliwsi oraz solidarni. Ta trudna próba cierpienia staje się więc drogą 
ku duchowemu zdrowiu, ku świętości i  wiecznemu zbawieniu 56.

Zakończenie

Koniec XX wieku przyniósł nasilone zainteresowanie problematyką 
zdrowia. Zdrowie, obok takich pojęć jak: miłość, rodzina, przyjaźń, do-
broć, szczęście i  pokój stało się jedną z  najbardziej cenionych wartości 
w  życiu człowieka. Dlatego obecnie przyjmuje się, że zdrowie to coś 
więcej niż tylko nasza sprawność i  siła fizyczna czy brak choroby lub ka-
lectwa. Jest to także nasze psychiczne, społeczne, ekonomiczne i  du-
chowe funkcjonowanie. Rozszerzenie to wynika z  niesłychanie pręż-
nego i  szybkiego tempa rozwoju nauk medycznych, humanistycznych, 
przyrodniczych czy społecznych, które za cel swoich badań przyjmują 
pytanie: k i m  j e s t  c z ł o w i e k?,  k i m  m a  s i ę  s t a ć?  Dlatego 
też dopiero całościowe, holistyczne ujmowanie zdrowia we wszystkich 
czterech wymiarach daje zadowolenie i  zaspokojenie życiowych po-
trzeb człowieka. Dopiero takie podejście pozwala osiągnąć dojrzałą 
osobowość charakteryzującą się posiadaniem określonego celu w  ży-
ciu oraz spójnym systemem wartości. Takie podejście wyzwala również 
nadzieję, zdolność do samorealizacji, umiejętność radzenia sobie z  za-
stanymi sytuacjami życiowymi, umiejętność nawiązywania poprawnych 
relacji z  innymi, ale przede wszystkim poczucie sensu życia oraz zdol-
ność przebaczania.

54 Por. tamże, s. 80-81.
55 Por. J. Tarnawa, Cierpienie. Umieranie. Nadzieja, dz. cyt., s. 100.
56 Por. A.F. Dziuba, Cierpienie – pytania i  odpowiedzi, art. cyt., s. 81-82.
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Renata Jasnos
Wydział Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Dynamika zdrowia i  choroby
w  biblijnej wizji ludzkiego życia

Człowiek w  Biblii jest ukazany jako istota podlegająca dynamicznej 
przemianie. Jego życie określają granice narodzin i  śmierci, poza któ-
rymi znajduje się rzeczywistość nieznana (por. Koh 3, 21; 2 Mch 7, 22). 
Jego egzystencja realizuje się w  napięciu między dobrem a  złem, ży-
ciem a  śmiercią (por. Pwt 30, 15; por. 30, 19; 11, 26-28). Pośród dóbr 
człowieka najważniejsze jest samo życie. W  Księdze Powtórzonego 
Prawa życie i  dobro są niemal synonimami (por. Pwt 30, 15 1). Zdrowie 
zaś jest podstawą szczęśliwego i  długiego życia. Jest jego kluczowym 
wyznacznikiem i  to zarówno zdrowie fizyczne, jak i  zdrowie szeroko ro-
zumianego wnętrza człowieka. Autor mądrościowej Księgi Syracha wy-
znaje: „Czerstwego zdrowia pragnę bardziej niż złota, a  pogody ducha 
bardziej niż pereł” (Syr 30, 15 2). 
 Choroba, niszcząc zdrowie, jest przewodniczką prowadzącą ku 
śmierci. Przypomina o  słabości i  ludzkim przemijaniu, zwiastuje cierpie-
nie. Biblijne wyobrażenie o  zdrowiu i  chorobie jest złożone. Ponieważ 
sam człowiek postrzegany jest jako integralna całość, zatem i  choroba 
rozumiana jest w  odniesieniu do całego człowieka: do jego wymiaru fi-
zycznego i  wewnętrznego, duchowego. Nie jest to wyobrażenie tożsa-
me ze współczesnymi 3. Dopiero w  greckich księgach (LXX) i  w  Nowym 

1 Tekst hebrajski mówi dosłownie: „życie i  dobro”, „śmierć i  zło”. 
2 Tekst przytoczono w  przekładzie Biblii Poznańskiej. Por. Syr 31, 15-16 w  Biblii 
Tysiąclecia.
3 Biblia hebrajska w  odniesieniu do człowieka wymienia ruach – ducha, nefesz – duszę 
oraz basar – ciało, jednak nie traktuje człowieka trychotomicznie. Człowiek nie posiada 
„składników”, każdy z  wymienionych elementów wskazuje na człowieka rozumianego ca-
łościowo, integralnie, ale z  podkreśleniem innego aspektu czy poziomu jego istnienia.
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Testamencie pojawiają się ślady wpływu prostszej koncepcji platoń-
skiej (człowiek złożony z  duszy i  ciała; por. Mdr 9, 1; Mt 10, 28), ale nie 
występuje ona w  czystej postaci 4.
 Wobec faktu złożoności człowieka

tylko przez ukazywanie jego poszczególnych aspektów można w  sumie 
uzyskać obraz względnie adekwatny i  całościowy 5.

Charakterystyczne dla myśli biblijnej jest postrzeganie lub poszukiwa-
nia realnego związku między różnymi wymiarami życia człowieka: na 
przykład związku między grzechem rozumianym jako wewnętrzne zło 
a  ciałem, zdrowiem fizycznym i  psychicznym oraz jego egzystencją. 

1. Interpretacja choroby w  Biblii

Tajemnica ludzkiego życia i  śmierci w  przekonaniu autorów biblijnych 
była ściśle związana z  Bogiem jako Stwórcą. A  zatem również zdrowie 
i  choroba wpisując się w  dynamikę życia i  umierania muszą zależeć od 
Boga jako dawcy życia. Władza i  potęga bóstwa objawiała się według 
starożytnych na Bliskim Wschodzie właśnie w  panowaniu nad życiem 
i  śmiercią. Dlatego mityczne obrazy przedstawiały bogów jako władają-
cych plagami, zarazą, chorobami 6. Biblijnym motywem nawiązującym 
do boskiej władzy jest znak trądu, którym posługuje się Mojżesz jako 
legitymacją Bożego posłannictwa (por. Wj 4, 6-8).

W  ramach ogólnej zależności od Boga można również dopatrzeć się 
w  chorobie interwencji istot wyższych od człowieka: Anioła-Niszczyciela 
(2 Sm 24, 15nn; 2 Krl 19, 35; por. Wj 12, 23), […] [czy] szatana (Hi 2, 7). 
W  judaizmie z  czasów po niewoli uwaga będzie się koncentrować coraz 
bardziej na działaniu demonów, duchów złych 7.

 Władza nad życiem i  śmiercią, zdrowiem i  chorobą jako znaki bo-
skiej mocy, nie wyjaśniają jednak sensu choroby doświadczanej przez 

4 „W  NT oba czynniki, dusza i  ciało mają pewną, choć nierówną wartość, w  hellenizmie 
ma ją tylko dusza”. M. Filipiak, Biblia o  człowieku. Zarys antropologii biblijnej, Wyd. TN 
KUL, Lublin 1979, s. 30.
5 Tamże, s. 31.
6 Jak Nergal (Erra) w  Mezopotamii czy kananejsko-fenicki Reszef. Por. J. Black, A.  Green, 
Gods, Demons and Symbol of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary, British 
Museum Press, London 1992, s. 135-136; M. Lurker, Leksykon bóstw i  demonów, Dom 
Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999, s. 220.
7 J. Giblet, P. Grelot, Choroba-uleczenie, w: Słownik teologii biblijnej, pr. zb. pod red. 
X.  Léon-Dufour Wyd. Pallottinum, Poznań 1990, s. 122.
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człowieka. W  przeciwieństwie do niektórych mitów starożytnego Bli-
skiego Wschodu, człowiek w  tradycjach biblijnych nie jest igraszką bó-
stwa. Przeciwnie, jego życie i  godność mają w  Bożych oczach wartość. 
Stworzony na obraz i  podobieństwo Boga pozostaje pod Jego opieką 
(Rdz 2, 16.18; 3, 21; Iz 49, 15). Toteż doświadczenie przez człowieka 
choroby i  śmierci nie może wynikać tylko z  „potrzeby” objawienia się 
boskości Jahwe. 
 W  Biblii można znaleźć kilka uzupełniających się interpretacji tajem-
nicy choroby. Najbardziej rozpowszechnionym wyjaśnieniem ludzkiej 
słabości, cierpienia i  nieszczęścia jest nadanie im znaczenia kary albo 
konsekwencji i  zewnętrznego wyrazu wewnętrznego zła, winy obarcza-
jącej człowieka. Koncepcja Bożej odpłaty za dobro i  za zło wiąże się 
z  deuteronomicznym rozumieniem przymierza między Bogiem i  czło-
wiekiem na wzór bliskowschodnich przymierzy, których traktaty zawie-
rały błogosławieństwa i  przekleństwa 8. Miały one, zgodnie z  wolą obu 
stron przymierza, spełnić się na sprzymierzonych zależnie od ich lojal-
ności lub niewierności wobec sprzymierzonego partnera. Według tej 
koncepcji biblijni autorzy interpretowali niepowodzenia króla, królestwa 
i  nieszczęścia indywidualnych osób (por. Rdz 38, 7; Lb 32, 13; Sdz 2, 
11-14; 1 Krl 14, 22-26). Logika mówiąca, że człowiek nie może bez 
konsekwencji czynić zła i  być niewiernym wobec potężnego Sprzymie-
rzeńca wydawała się oczywista. Z  drugiej jednak strony dostrzegano, 
że nie każde cierpienie i  nieszczęście doświadczane przez ludzi moż-
na wyjaśnić w  ten sposób. Życiowe doświadczenie uczyło też, że nie-
godziwi często mają się świetnie: „dla nich nie ma żadnych cierpień, ich 
ciało jest zdrowe, tłuste” (Ps 73, 4; por. Koh 7, 15). 
 Inną odpowiedź na problem choroby i  cierpienia, która wprost prze-
ciwstawia się koncepcji kary, dają tradycje mądrościowe w  Biblii. Ukazują 
one człowieka cierpiącego jako poddanego próbie wierności jak w  przy-
padku trędowatego Hioba (Hi 2, 3-6) czy oślepłego Tobiasza (Tb  2, 10; 
12, 13-14). Jednak i  ta koncepcja nie do końca była przekonująca. We-
dług fabuły Księgi Hioba, biblijny bohater, heroicznie wierny, odzyskał 
zdrowie i  otrzymał w  ramach Bożej nagrody i  „rekompensaty” podwój-
ną ilość synów i  córek. Czy jednak można odzyskać radość zamieniając 
siedmiu synów na czternastu innych? Matematyczny rachunek odsłania 
literacką koncepcję przedstawienia wynagradzającej Bożej sprawiedli-
wości, ale także fakt, iż autor nie do końca uporał się z  problemem cier-
pienia i  choroby. Główny bohater, Hiob, który wzywał Boga, ujrzawszy 
Go w  końcu – ukorzył się, przepraszając za zbyt śmiałe słowa i  wyznając, 
że prawda, którą chciał zrozumieć przerasta go (Hi 42, 1-6).

8 Por. D.J. McCarthy, Treaty and Covenant. A  Study in Form in the Ancient Oriental Docu-
ments and in the Old Testament, Biblical Institute Press, Rome 1981, s. 172-187.
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 Tradycje mądrościowe wskazują jeszcze jedną, pośrednią przyczy-
nę choroby i  cierpienia. Jest nią słabość i  kruchość człowieka. Hiob 
porównuje życie człowieka do powiewu wiatru albo chmury, która zni-
ka (Hi 7, 7.9), a  samego człowieka nazywa robakiem (por. Hi 25, 6). 
Ludzie to „mieszkańcy glinianych lepianek, których podstawy na pia-
sku  – Łatwiej ich zgnieść niż mola” (Hi 4, 19). Psalmista, pisząc o  Bo-
żej nagrodzie dla sprawiedliwego, przyjmuje, że wyrazem owej nagro-
dy będzie nie tyle wybawienie z  choroby, co Boża opieka w  chorobie: 
„Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego 
posłanie” (Ps 41, 4). Tekst wydaje się zakładać nieuchronność cho-
rób w  życiu człowieka. Syrach rozważa kwestię przemijania: „wszel-
kie ciało starzeje się jak odzienie, i  to jest odwieczne prawo: Na pew-
no umrzesz” (Syr 15, 17). Kohelet opisuje sugestywnie ludzką starość 
jako proces słabnięcia i  upośledzenia poszczególnych władz i  zmysłów 
człowieka (Koh 12, 1-14). Określa życie człowieka powtarzanym wielo-
krotnie w  jego księdze słowem 9: marność, marność, marność. 
 Zgodnie z  zaprezentowaną koncepcją, to naturalna słabość i  tym-
czasowość człowieka są podstawową przyczyną jego chorób i  cierpień. 
Jednak w  takim przypadku cierpienie człowieka tym mocniej przyzywa 
jego Stwórcę. 

2. Specyficzne znaczenie trądu i  ślepoty
jako symboli choroby „psyche” i  „ducha”

W  tradycjach biblijnych, niektóre z  chorób przywoływane są częściej, 
albo z  powodu ich szczególnej uciążliwości albo symbolicznego zna-
czenia. Choroba trądu i  ślepota spełniają obydwa kryteria. 

2.1. Trąd

Trąd był chorobą nieuleczalną, zaraźliwą, a  przy tym długotrwałą 
i  szczególnie uciążliwą dla chorego. Odizolowany od społeczności (por. 
Kpł 13, 46; Lb 5, 2) człowiek doświadczał powolnej śmierci własnego 
ciała. Wygląd, sposób ubierania się trędowatego nawiązywał do stro-
ju żałobnego: „trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał ro-

9 Hebr. hebel służy do wyrażenia kruchości, przelotności, niestałości, daremności, nie-
skuteczności. T. Brzegowy wymienia możliwe synonimy w  języku polskim: para, mar-
ność, absurd. Por. T. Brzegowy, Jaki pożytek odniesie człowiek z  całego swego trudu?. 
Księga Eklezjastesa (Koheleta), w: Mądrość starotestamentowego Izraela (Wprowadze-
nie w  myśl i  wezwanie ksiąg biblijnych 6), S. Potocki, J. Warzecha, T. Brzegowy, Wyd. 
ATK, Warszawa 1999, s. 124-125.
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zerwane szaty, włosy w  nieładzie” (Kpł 13, 45). Miał on również obo-
wiązek głośno ostrzegać nieświadomych przechodniów o  możliwości 
zarażenia się: „i  będzie wołać: Nieczysty, nieczysty!” (Kpł 13, 45).
 Trąd rozumiany był jako śmierć za życia, która unaocznia się w  ob-
umierających kawałkach ciała. Chorego porównywano do martwego 
płodu, „który na pół zgniły wychodzi z  łona swej matki” (Lb 12, 12). Król 
izraelski poproszony o  uzdrowienie trędowatego odparł: „Czy ja jestem 
Bogiem, żebym mógł uśmiercać i  ożywiać?” (2 Krl 5, 7). Trwająca długo 
choroba, przykra i  wykluczająca z  normalnego życia sprawiała, że cho-
rzy nierzadko życzyli sobie szybszej śmierci, jak trędowaty Hiob: „po 
co się daje życie strapionym, istnienie złamanym na duchu, co śmierci 
czekają na próżno” (Hi 3, 20-21. por. ww. 1-16).
 „Nieczystość” trędowatego rozumiana dosłownie – rozkładające się 
ciało – stała się w  biblijnej tradycji szczególnym wyrazem „nieczystości” 
wewnętrznej człowieka, określanej mianem grzechu, winy. Nieprzypad-
kowo Hiob jako domniemany grzesznik – według przypuszczeń i  za-
rzutów jego przyjaciół – jest właśnie obarczony trądem. Miriam, która 
podważała Boży wybór Mojżesza (por. Lb 12, 1-15), została dotknię-
ta trądem. Sługa Elizeusza, który chciał podstępnie wzbogacić się na 
uzdrowionym, „otrzymał” także jego trąd: „przylgnął do niego trąd Na-
amana” (2 Krl 5, 27). Król Ozjasz, gwałcący zasady sprawowania funk-
cji kapłańskich w  świątyni, też stał się trędowaty (2 Krn 26, 19). „Trąd 
uchodził za widzialny znak grzesznego stanu, co więcej: był nawet 
symbolem sprzeniewierzenia się Bogu” 10, jak w  przypadku zuchwałego 
władcy – oznaczonego trądem właśnie na czole 11. 
 Wśród proroctw mesjańskich niezwykły obraz, nawiązujący do trą-
du, pojawia się w  pieśni o  cierpiącym Słudze Jahwe z  Księgi Izajasza: 
„wzgardzony i  odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z  cier-
pieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa” (Iz 53, 3). To zasła-
nianie bądź odwracanie twarzy nasuwa podobieństwo do zachowania 
wobec trędowatych, budzących odrazę i  obawę u  ludzi zdrowych. To-
też Vulgata interpretuje ogólne określenie hebr. nagua‘ czyli „dotknię-
ty” jako leprosum 12. Niezwykłe jest w  obrazie Izajasza to, iż sługa jest 

10 M. Lurker, Słownik obrazów i  symboli biblijnych, Wyd. Pallottinum, Poznań 1989, 
s.  248.
11 Jako miejsce wyeksponowane i  odkryte czoło służyło do szczególnego oznaczania 
człowieka, zarówno w  pozytywnym (por. Wj 28, 36-38 – kapłan „poświęcony Panu”, 
Ez  9,  4; Ap 9, 4; 14, 1), jak i  negatywnym sensie (por. Rdz 4, 15 – „piętno” Kaina; Ap 13, 
16; 14, 9). Por. D.M. Pike, Czoło, w: Encyklopedia biblijna, pr. zb. pod red. P.J. Achte-
meier, Wyd. Vocatio, Warszawa 1999, s. 183-184.
12 Hebr. nagua (imiesłów bierny) oznacza: dotknięty, uderzony, ukarany. Chorych na trąd 
nazywano dosłownie „dotkniętych trądem” (por. Kpł 13, 2.9; 14, 3). Rzeczownik oparty na 
tym samym rdzeniu oznacza: uderzenie, plagę; L. Koehler, W. Baumgartner, Lexi con in 
Veteris Testamenti Libros, Ed. Brill, Leiden 1958, s. 593-594.
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 niewinny, a  zniszczenie jego ciała i  cierpienia są wynikiem obarczenia 
go grzechami, winami i  cierpieniem ludu (por. Iz 53, 4-6.9-12) 13.

2.2. Ślepota

Wśród innych chorób i  upośledzeń człowieka wspominanych w  Bi-
blii ślepota występuje najczęściej i  może przyjmować znaczenie sym-
boliczne. Słabnięcie wzroku często wiązało się ze starością. „Śmierć 
wzroku zapowiada śmierć cielesną” 14. Ciemności, w  których miał prze-
bywać człowiek nieoglądający światła, symbolicznie wyobrażały ciem-
ności śmierci. Niewidomy Tobiasz opisuje swoje kalectwo jako przeby-
wanie wśród umarłych: „jestem człowiekiem pozbawionym wzroku i  nie 
widzę światła nieba, ale siedzę w  ciemnościach, jak umarli, którzy już 
nie oglądają światła. Żyjąc, przebywam wśród umarłych” (Tb 5, 10).
 Brak zdolności widzenia nie izolował od społeczności tak, jak trąd, 
ale sytuacja społeczna niewidomych była trudna. Zwykle nie potrafili 
utrzymać się sami, zdani na miłosierdzie rodziny albo społeczną litość 
(por. Tb 2, 10-12; Mk 10, 46). Ślepota stała się symbolem, ślepymi na-
zywano w  przenośni tych, którzy „patrząc nie widzieli”, to znaczy nie 
dostrzegali istoty rzeczy, nie rozumieli prostych spraw. Według auto-
rów biblijnych różne mogą być przyczyny duchowej ślepoty, na przy-
kład nienawiść, która zaślepia: „kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje 
w  ciemności i  działa w  ciemności, i  nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciem-
ności dotknęły ślepotą jego oczy” (1 J 2, 11). Apokalipsa Jana wskazuje 
na inną przyczynę, jaką jest bogactwo (por. Ap 3, 17). Obraz duchowej 
ślepoty narodu wyrosłej z  niesprawiedliwości i  jej konsekwencje rysu-
je Izajasz: „widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają; otwarte mają 
uszy, ale nikt nie słucha” (Iz 42, 20). „Potykamy się w  samo południe 
jak w  nocy, w  pełni sił jesteśmy jakby umarli” (Iz 59, 10). Recepta na 
zdrowie według proroka wydaje się być prosta: „jeśli podasz twój chleb 
zgłodniałemu i  nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło 
zabłyśnie w  ciemnościach, a  twoja ciemność stanie się południem. … 
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i  szybko rozkwitnie twe zdrowie” 
(Iz 58, 10.8). 
 Autor Księgi Izajasza posługuje się wielokrotnie sugestywnym 
metaforycznym obrazem ślepych-widzących i  głuchych-słyszących. 
Jest to choćby wizja ślepych i  głuchych, którzy jednak wezwani sło-
wem Boga patrzą i  słuchają (Iz 42, 18) albo obraz ślepych stróżów 

13 Por. P. Grelot, Trąd, w: Słownik teologii biblijnej, dz. cyt. s. 989.
14 A. Tronina, Panie abym przejrzał!. Ślepota i  niewidomi w  Biblii, Redakcja Wydawnictw 
KUL, Lublin 1997, s. 12.
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i    „widzących”  – czyli proroków – mających mnóstwo widzeń, ale lekce-
ważących je (Iz  42, 20; 43,8). Najbardziej intrygujący tekst zawiera we-
zwanie do proroka, aby zaślepił tych, którzy mają oczy – tak, aby nie wi-
dzieli, nie rozumieli i  nie dostąpili zbawienia! (Iz 6, 10). Słowa te wydają 
się prowokacją. Można wnioskować, że dla Izajasza wzrok jest wstęp-
nym warunkiem do głębszego widzenia. Ale jak się okazuje warunkiem 
niewystarczającym. Wobec tego Bóg ogłasza przez proroka odebranie 
wzroku wszystkim tym, dla których jest on „bezużyteczny”. Zarazem za-
powiada, że właśnie dopełnia się choroba: Izraelici nie tylko nie widzą 
znaków od Boga, ale wkrótce stracą fizyczny wzrok i  będą w  pełni cho-
rzy, nie-zbawieni! Stanie się tak z  powodu ich postawy. Niepokojące 
słowa proroka stanowią zarazem ostatni moment na nawrócenie 15. 
 Do słów trudnego proroctwa Izajasza nawiązał Jezus w  odpowie-
dzi na „ślepotę” faryzeuszy. Jezus czynił tak wymowne znaki, uzdra-
wiając i  wskrzeszając, że domaganie się od Niego dalszych znaków 
na potwierdzenie Bożego mandatu Jego misji, świadczyło o  „ślepocie” 
religijnych przywódców. Nawet uzdrowiony żebrak dostrzegł i  obnażył 
ich „zamknięte oczy” i  złą wolę: „W  tym wszystkim to jest dziwne, że 
wy nie wiecie, skąd pochodzi, a  mnie oczy otworzył […] Od wieków 
nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia” (J  9, 
30. 32). Sam Jezus nazwał faryzeuszy i  uczonych w  Prawie – którzy 
byli nauczycielami Izraela – „ślepymi przewodnikami” (Mt 23, 15. 23). 
Wobec ich przewrotności Jezus zapowiada dopełnienie „Izajaszowe-
go” proroctwa: „przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby 
ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a  ci, którzy widzą stali się niewidomymi” 
(J  9, 39; por. ww. 40-41).
 Jeden z  faryzeuszy, Szaweł z  Tarsu, doświadczył wprost proroczych 
słów Jezusa. Historię niezwykłego nawrócenia opisują Dzieje Apostol-
skie (Dz 9). Czasowa utrata zdolności widzenia – kiedy spadając z  ko-
nia prawdopodobnie uderzył się w  tył głowy – stała się dla niego lecz-
niczym czasem wewnętrznego „otwarcia oczu” (Dz 9, 3). Świadectwo 
biblijne mówi o  jednoczesnej wizji, jakiej doświadczyć miał ociemniały 
Szaweł. Widząc stracił wzrok, ale ociemniał, aby „przejrzeć” 16.

15 Nie biorąc pod uwagę głębszego rozumienia zdrowia w  wymiarze integralnym człowie-
ka trudno zrozumieć i  wyjaśnić słowa proroka. U. Szwarc stara się wyjaśnić sens proroc-
twa Izajasza, ale jej wnioski skupiają się na apologii Bożych słów. Por. U. Szwarc, „(...) 
żeby nie widział (...) (nie) słyszał (...) i  (nie) nawrócił się (...)”. Sens wersetu Iz 6, 10b 
w  świetle wypowiedzi synoptyków, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” XXXIV(1987)1, 
s.  39-46.
16 Prawdopodobnie wewnętrzne napięcie u  Szawła, poprzedzające nawrócenie, narasta-
ło już wcześniej. Słowa Jezusa z  wizji Pawła (Dz 9, 5: „Ja jestem Jezus, którego ty prze-
śladujesz”) są bardzo bliskie przestrodze Gamaliela, żydowskiego autorytetu w  kwestii 
religii i  Prawa. Podczas sądu nad apostołami, Gamaliel ostrzegł swoich współwyznaw-
ców, że może się okazać, że „walczą z  Bogiem” (por. Dz 5, 39). Tymczasem Paweł sam 
siebie nazywał uczniem Gamaliela (por. Dz 22, 3).
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3. Charakter zbawczy wy-leczenia w  Biblii

W  Biblii wspominane są różne praktyki lecznicze (por. Tb 2, 10; 11, 
8. 11; Iz 1, 6; Jr 8, 22; Mdr 7, 22; Syr 38). Zabiegi znawców starożytnej 
medycyny łączyły się często z  działaniami uzdrawiającymi na innym 
poziomie. W  krajach starożytnego Bliskiego Wschodu zabiegi medycz-
ne łączyły się z  magicznymi 17. W  tradycjach biblijnych leczenie chorób 
wiązało się z  szeroko rozumianym uzdrawianiem wnętrza człowieka 
poprzez praktyki rytualnego oczyszczenia 18, ofiary, modlitwę.
 Wszystkie te podejścia wiążą się ściśle z  przekonaniem, że leczenie 
wybranych części ciała człowieka, a  nawet tylko ciała to za mało, ponie-
waż człowiek jest rzeczywistością złożoną, która na różnym poziomie 
doświadcza niszczących skutków choroby. Współcześnie pewnym wy-
zwaniem staje się tak zwana medycyna holistyczna, budząca z  jednej 
strony kontrowersje i  podejrzenia, z  drugiej stawiająca na integralność 
człowieka chorego, poddawanego leczeniu.
 Praktyki lecznicze w  Biblii wiążą się z  przekonaniem, że nic nie dzie-
je się bez woli Stwórcy człowieka (por. Syr 39, 2. 9; Ps 103, 3; Oz 6, 1; 
por. Hi 5, 17-18). Toteż ważnym elementem kuracji było zwrócenie się 
z  prośbą do Boga 19: „Synu, w  chorobie swej nie odwracaj się od Pana, 
ale módl się do Niego, a  On cię uleczy. Usuń przewrotność – wyprostuj 
ręce i  oczyść serce […] Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę […] Potem spro-
wadź lekarza” (Syr 38, 9-13; por. Jk 5, 14).
 Funkcje lekarzy spełniali także kapłani, prorocy, cudotwórcy (por. 
1 Krl 17, 17-24; 2 Krl 4, 14-37; 5) 20. W  Biblii czasem ukazywana była 
bezradność leczących 21 (por. Tb 2, 10; Jr 8, 22; Mk 5, 25-26), która 
podkreśla nie tylko ciężar choroby, ale i  prawdę o  tym, kto jest pierw-
szym Lekarzem: „nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady, lecz słowo Twe, 
Panie, co wszystko uzdrawia” (Mdr 16, 12). Tradycja z  Księgi Wyjścia 
przedstawia deklarację Boga jako lekarza: „Ja Pan chcę być twym leka-
rzem” (Wj 15, 26). Autor mądrościowy reflektuje nad doświadczeniem 
w  historii narodu leczniczego działania Boga: „nie zmogły [ich] nawet 
zęby jadowitych wężów, litość bowiem Twoja zabiegła im drogę i  ich 
uzdrowiła” (Mdr 16, 10). Niezwykły obraz chorych i  cierpiących, któ-
rzy wyzwoleni przez Boga powracali z  babilońskiej niewoli, rysuje Je-
remiasz (Jr 31,  8). Autor psalmu przedstawia niewolę jako czas uwię-

17 W. von Soden, The Ancient Orient, Eerdmans, Grand Rapids 1994, s. 163.
18 Zob. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Wyd. Pallottinum, Poznań 2004, 
s.  472-476 (2. Ryty oczyszczenia i  desakracji).
19 Modlitwy cierpiącego zawierają psalmy 6; 32; 38; 39; 88; 102. 
20 I.T. Abusch, Lekarze, w: Encyklopedia biblijna, dz. cyt., s. 665-666.
21 Por. H.E. Remus, Choroby i  leczenie, w: Encyklopedia biblijna, dz. cyt., s. 155-156.
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zienia i  ciemności, czas choroby i  przebywanie blisko bram śmierci, 
z  których Bóg wyzwolił Izraelitów: „wyprowadził ich z  ciemności i  mroku 
[…] Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i  wyrwać z  zagłady ich życie” (Ps 
107, 14.20). Psalmista wielbił Boga słowami: „On leczy złamanych na 
duchu i  przewiązuje ich rany” (Ps 147, 3).
 Doświadczenie choroby, jako słabości człowieka i  jako zmierzanie 
w  kierunku śmierci, wpływało na oczekiwania kierowane do Boga, któ-
ry jest nie tylko lekarzem konkretnej pojedynczej choroby: „stworzył bo-
wiem wszystko po to, aby było, i  byty tego świata niosą zdrowie […]. 
Bo śmierci Bóg nie uczynił i  nie cieszy się ze zguby żyjących” (Mdr 
1,  14. 13). Żywiąc to przekonanie oczekiwano, że Stwórca okaże się 
wybawcą w  wymiarze kosmicznym, że uleczy i  odnowi świat ludzi. Wi-
zja proroka Ezechiela (Ez 47, 1-12) przedstawia tajemniczy strumień 
wypływający spod progu świątyni, który zamieniał się w  rzekę dającą 
życie i  uzdrowienie. Nad brzegami rzeki mają rosnąć drzewa, „których 
liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują […]. Ich owoce 
będą służyć za pokarm, a  ich liście za lekarstwo” (Ez 47, 12). Ten sym-
boliczny obraz nawiązuje do rajskiego ogrodu (por. Rdz 2, 9-14; por. Ap 
22, 1-23), z  którego wypływały rzeki nawadniające ziemię i  do drzewa 
życia  – symbolu długowieczności, której podstawą jest zdrowie. 
 Mesjański obraz uzdrowienia wszelkich chorób, jaki przedstawiał 
prorok Izajasz wiąże się z  tajemniczą postacią Sługi Jahwe (Iz 61, 1nn; 
42, 1nn). Sługa ma głosić rok łaski Boga, a  jego misja dotyczyć ma nie 
tylko leczenia chorób (por. Iz 29, 18; 30, 26; 35, 5-6; 42, 1-7.16-18; 
61,  1nn), ale i „ „ran serc złamanych” (Iz 61, 1). Ma to być czas, kie-
dy „Żaden mieszkaniec nie powie: Jestem chory” (Iz 35, 25). Zbawcze 
działanie Boga polega według Izajasza na „oświeceniu” i  otwarciu oczu 
– zarówno ciała, jak i  wewnętrznego człowieka. Prorok odkrywał przed 
Izraelitami, że są „ludem ślepym, choć mającym oczy” (Iz 43, 8; 59, 10), 
a  ci, którzy powinni doskonale widzieć – stróż i  prorok – przed Bogiem 
są ślepi (Iz 56, 10). Dlatego, aby uleczyć naród, Bóg zapowiada otwar-
cie oczu i  wyprowadzenie z  ciemności za sprawą swego Sługi: „oczy 
niewidomych, wolne od mroku i  od ciemności, będą widzieć” (Iz 29, 18). 
Niezwykły Sługa, którego oczekiwał Izrael, sam nazwany został w  pro-
roctwie Izajasza „Światłością dla narodów” (Iz 42, 6).

4. Zdrowie w  perspektywie mesjańskiej

W  Nowym Testamencie Jezus staje wobec tajemnicy cierpienia i  uka-
zuje jego inny wymiar, który pozwala na nowy sposób postrzegania i  in-
terpretacji samej choroby oraz tajemnicy człowieka dotkniętego cierpie-
niem. Żydzi rozpoznali w  Jezusie oczekiwanego mesjasza nie dlatego, 
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że usłyszeli nad Jordanem głos Boga i  nie za sprawą Jego prowenien-
cji. Nie wiedzieli skąd pochodzi (por. J 9, 29) albo powątpiewali: „czyż 
może być co dobrego z  Nazaretu?” (J 1,46). W  Jezusie rozpoznano 
mesjasza, bo leczył 22 z  niezwykłym skutkiem wszelkie choroby, często 
tylko słowem lub dotykiem, czasem na odległość (por. Mt 8, 13). Zda-
rzało się, że wskrzeszał tych, którym choroba przerwała życie (Łk 7, 
14-16; J 11, 1nn; Mk 5, 39-41). Ewangelie świadczą, że „wychodziła od 
Niego moc” 23 (por. Mk 5, 30; Łk 8, 46) oraz że zdumienie i  pytania nara-
stały wśród zbierających się zewsząd tłumów. Ewangeliści, opracowu-
jąc swe świadectwa, wyznaczyli im rolę „greckiego chóru”, który po ko-
lejnych aktach uzdrowienia powtarza niczym refren: „jeszcze nigdy nie 
widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2, 12; por. Łk 5, 26); „Skąd On to 
ma?” (Mk 6, 8); „Bóg łaskawie nawiedził lud swój” (Łk 7, 16). 
 „Dar uzdrawiania stanowi integralną część misji i  przesłania Jezu-
sa” 24. Czyny Jezusa nazywane są przez ewangelistów „znakami” 25, 
zwłaszcza w  Ewangelii Jana (por. J 2, 11.18.23; 3, 2; 4, 48, 6, 30; itd.). 
Dają świadectwo o  Nim i  nadchodzącym królestwie Boga (por. Łk 9,  2; 
10, 9). Najwyraźniej widać to w  przypadku poselstwa Jana Chrzcicie-
la, który przysłał do Jezusa uczniów z  pytaniem o  to, czy jest ocze-
kiwanym mesjaszem (por. Mt 11, 3). Jezus miał odpowiedzieć „szy-
frem”: „oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i  na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głu-
si słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11, 
4-5). Słowa te stanowiły ogłoszenie wypełnienia mesjańskich proroctw 
Izajasza. 
 Szczególnym symbolem zbawienia, wyeksponowanym w  ewange-
liach, były akty uzdrowienia niewidomych. Właśnie niewidomi, „żyjący 
w  mroku” są ukazani w  ewangeliach jako ci, którzy „widzą” w  Jezusie 
Chrystusa (czyli Mesjasza) i  są wezwani do Bożego królestwa zbawio-
nych. Niewidomy Bartymeusz, żebrak siedzący przy drodze jest prze-
ciwstawiony tzw. bogatemu młodzieńcowi (Mk 10, 44-52 por 10, 17-22). 
O  ile „zdrowy” nie był w  stanie poprzez pryzmat swego majątku do-
strzec w  Jezusie więcej niż Nauczyciela, o  tyle ślepiec „widział” i  potra-
fił po omacku przedrzeć się do Jezusa przez tłum, wyznać wiarę: „Synu 

22 F. Graber, D. Mueller, Sano, w: Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamen-
to, pr. zb. pod red. L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Ed. EDB, Bologna 1980, 
s.  1644-1646.
23 Por. na temat mocy dunavmi – H.W. Beyer, Qerapeiva, qerapeuvw, qeravpwn, w: 
G.  Kittel, G. Friedrich, The Theological Dictionary of the New Testament, Eerdmans, 
Grand Rapids 2000.
24 E. Andrews, Healing, gifts of, w: The Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated 
Encyclopedia, vol. 2, Abingdon Press, Nashville 1962, s. 549. 
25 M.D. Hamm, Healing, gifts of, w: ed. D.N. Freedman, The Anchor Bible Dictionary, 
Doubleday, New York 1997, s. 1992.
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Dawida!” 26 i  uleczony pójść za Nim. Janowe opowiadanie o  uzdrowie-
niu niewidomego także eksponuje „widzenie” ślepca. Na pytanie Jezu-
sa, czy wierzy on w  „Tego, którego widzi”, odpowiada: „wierzę” (J 9, 
36-37). Znamienna jest tu gra słów wpisująca się w  symbolikę 27 Jano-
wej Ewangelii: widzę-wierzę.
 Pytanie uczniów o  tajemnicę choroby niewidomego tradycyjnie kon-
centrowało się na winie jako przyczynie cierpienia człowieka: „kto zgrze-
szył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?” (J 9, 2). Jezus, 
pozostawiając nierozwiązaną kwestię przyczyny, porzucił też interpre-
tację choroby jako kary: „ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego” (w.  3). 
Nawiązując do wypadku, w  którym zginęło wiele osób, prowokował: 
„myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w  Siloam 
i  zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni?” (Łk 13,  4). Jedno-
cześnie nie zaprzeczał istnieniu wewnętrznego związku zła w  człowie-
ku z  jego wielowymiarowo rozumianym życiem: „jeśli się nie nawróci-
cie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13, 5). Uzdrawiając, wskazywał na 
inny wymiar zdrowia i  ostrzegał przed utratą prawdziwego życia: „oto 
wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przy-
darzyło” (J 5,14). Zanim uleczył paralityka, najpierw odpuścił mu grze-
chy (Mk 2, 5). W  Janowym Prologu do Ewangelii Jezus nazwany jest 
„życiem i  światłością ludzi” (J 1, 4; por. 3, 19; 8, 12; 9, 5; 12, 35.46).
 Jezus uzdrawiał każdego 28, kto się do Niego zwrócił, wyraźnie jed-
nak dawał do zrozumienia, że wyleczenie wszystkich chorych nie jest 
jego celem (por. Mk 1, 38; Łk 13, 32). Uzdrawianie było znakiem i  za-
powiedzią zbliżającego się Bożego królestwa zbawionych (Mt 3, 2; 4, 
17; 10, 7-8; 12, 28; Łk 9, 2.60; 10, 9; 11, 20; 22, 18), sam zaś Jezus 
spieszył się, aby je przybliżyć, zmierzając do Jerozolimy i  zapowiadając 
swoją śmierć nic nierozumiejącym uczniom (Mk 10, 32-34). Charakte-
rystyczne przy tym jest to, że Jezus nie wyjaśnił problemu cierpienia, 
ale ku zaskoczeniu swoich uczniów utożsamiał się z  chorymi i  cier-
piącymi zapowiadając, że wszystkie czyny leczenia i  wsparcia chore-
go i  potrzebującego, dotykają Jego samego: „wszystko, co uczyniliście 
jednemu z  tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 
40; por. ww. 36-43). Jezus nie „chronił” przed człowiekiem swej święto-
ści i  rytualnej czystości, przeciwnie, z  upodobaniem zbliżał się do cho-
rych, „nieczystych” i  grzesznych: kładł na nich ręce, dotykał nawet trę-
dowatych czy mar ze zwłokami zmarłego (por. Mt 8, 3; Łk 7, 14). 
 Mateusz, relacjonując działalność uzdrowicielską Jezusa interpre-
tuje ją jako „przejęcie” przez Niego chorób ludzi: „i  wszystkich chorych 

26 Tytuł mesjański.
27 A. Tronina, Panie abym przejrzał! Ślepota i  niewidomi w  Biblii, dz. cyt., s. 129-135.
28 Por. Mt 8, 5-16; 9, 10; 14, 14.35-36; 15, 30; 19, 2; Mk 6, 55-56.
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uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na sie-
bie nasze słabości i  nosił nasze choroby” (Mt 8, 16-17). Przebywając 
wśród chorych, w  końcu sam stał się „trędowaty”, zgodnie z  proroc-
twem. Odrzucony przez społeczność, wyrzucony za miasto i  ukrzyżo-
wany: „wzgardzony i  odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony 
z  cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa” (Iz 53, 3). Cho-
ry człowiek staje się cały wołaniem do Boga o  wybawienie i  w  konse-
kwencji „miejscem” objawienia się Boga jako zbawiciela. Dlatego Jezus 
patrząc na niewidomego, zanim go jeszcze uzdrowił, zapowiedział, że 
objawią się na nim sprawy Boże (J 9, 3). Podobnie uczynił w  przypad-
ku umierającego Łazarza: „ta choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku 
chwale Bożej” (J 11, 4).
 Autorzy nowotestamentalni odczytują sens męki Jezusa przez pry-
zmat Izajaszowych proroctw o  cierpiącym Słudze Jahwe. Śmierć Jezu-
sa interpretowana jest jako zastępcza „za” ludzi, zgodnie z  zapowiedzią 
proroka: „lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 
winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a  w  Jego ranach jest na-
sze zdrowie” (Iz 53, 5). Piotr dodaje: „Krwią Jego zostaliście uzdrowie-
ni” (1 P 2, 24). 

Zakończenie

Biblijne opisy zagrożonego chorobą zdrowia mają za podstawę dyna-
miczną wizję egzystencji człowieka rozpostartą między dobrem a  złem 
oraz życiem i  śmiercią. Odpowiedź na pytanie: dlaczego choroby doty-
kają synów Adama, nie jest jednoznaczna. W  Biblii można natrafić na 
kilka prób sformułowania nie medycznych, lecz egzystencjalnych przy-
czyn wszelkich chorób. To, co je łączy, to aspekt teologiczny. Czerpiąc 
z  duchowego dziedzictwa starożytnego Bliskiego Wschodu, autorzy bi-
blijni każdą chorobę łączą z  Bogiem. To pozwala im dostrzec soteriolo-
giczny wymiar leczenia. To Bóg jest prawdziwym lekarzem, a  wyzdro-
wienie to nie tylko wydarzenie dotyczące ciała, ale akt sięgający do 
głębi człowieka. Nie dziwi zatem, że choroba i  uzdrawianie nabiera-
ją nowego znaczenia w  kontekście mesjańskim. Nowy Testament nie 
daje prostej odpowiedzi na nurtujące człowieka pytania o  przyczynę 
chorób. Dokonuje się w  nim przemiana na poziomie interpretacji tego, 
czym jest choroba i  cierpienie. Stają się integralną częścią chrystolo-
gii. Cierpiący Jezus – ten na krzyżu i  ten w  każdym chorym, z  którym 
Jezus się utożsamiał – jest odpowiedzią Boga na zagadkę cierpienia 
i  choroby, która staje się jeszcze większą tajemnicą. Słabość człowie-
ka, cierpienie, choroba i  śmierć przyzywały Stwórcę człowieka. Chry-
stus jest Jego odpowiedzią. Bóg przez Jezusa wpisuje się w  cierpiącą 
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egzystencję człowieka dając gwarancję, że ma ona sens i  nie pozosta-
je poza „zainteresowaniem” Boga, choćby pozostawała tajemnicą dla 
człowieka i  niekończącym się zadaniem dla lekarzy. W  kontekście bi-
blijnym cierpiący otrzymuje nowy status: jest obrazem Jezusa, a  pomoc 
jemu „dotyka” Syna Bożego. Godność chorego i  sens jego cierpienia 
zostały dowartościowane przez biblijne przesłanie jak nigdzie indziej. 
Podobnie jak Hiob, który widząc Boga nie żądał już więcej odpowiedzi: 
„ujrzałem Cię wzrokiem… To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem” (Hi 42, 
5. 3), tak patrząc na krzyż i  Boga – człowieka na nim, można stwierdzić 
za Izajaszem: „któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli...” (Iz 53, 1).

Renata JASNOS – biblistka, absolwentka WSFP „Ignatianum” i  PAT w  Krako-
wie; doktor teologii biblijnej. Adiunkt w  Wydziale Pedagogicznym Wyższej 
Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”; członek zwyczajny Sto-
warzyszenia Biblistów Polskich. Zainteresowania naukowo-badawcze: lite-
racka strona tekstu biblijnego; analiza struktur i  retoryki biblijnej; obecność 
i  związki tekstu ST w  NT; fenomen Księgi i  jej dydaktyka. Autorka m.in.: Teo-
logia prawa w  Deuteronomium, Wyd. WAM, Kraków 2001; Biblia między li-
teraturą a  teologią, Wyd. WAM, Kraków 2007.
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Zbigniew Marek SJ
Wydział Pedagogiczny

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Moralność człowieka
wyrazem zdrowia wewnętrznego

Wieloznaczność pojęcia „zdrowie” pozwala na wieloaspektowe rozpa-
trywanie jego funkcjonowania w życiu człowieka. Interesuje nas nie tyl-
ko zdrowie fizyczne, ale też zdrowie psychiczne i duchowe (wewnętrz-
ne) człowieka. Zastanawiamy się, czym ono jest? Co wpływa na jego 
stan? W jaki sposób podnosić jego jakość?

W artykule zamierzamy zająć się niektórymi aspektami zdrowia we-
wnętrznego człowieka, zwanego też zdrowiem duchowym. Zwrócimy 
uwagę na czynniki, które mogą wpływać na rozwój oraz jakość zdrowia 
wewnętrznego. Czynniki te łączymy z moralnością, a w konsekwencji 
z ukształtowanym sumieniem człowieka, które w znaczący sposób roz-
strzygają o zdrowiu wewnętrznym osoby.

1. Uwagi wstępne

Pojęciu „zdrowie” nadaje się nieco inne znaczenie w mowie potocznej, 
a inne w języku medycznym. W pierwszym przypadku w jego rozumie-
niu wyklucza się chorobę i zniedołężnienie człowieka. Pojęcie zakła-
da też stan, który zapewnia człowiekowi dobre samopoczucie fizyczne, 
psychiczne i społeczne. Niekiedy mówi się o zdolności do aktywne-
go uczestnictwa w życiu społecznym. Natomiast w języku medycznym 
zwraca się bardziej uwagę na funkcjonowanie organizmu ludzkiego i na 
jego zdolność do efektywnej obrony przed pojawiającymi się zagroże-
niami natury fizycznej i psychicznej, dzięki której możliwe jest utrzyma-
nie i zachowanie wewnętrznej równowagi.

Edukacyjne...14
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 Podejmując problematykę zdrowia wewnętrznego, opieramy się na 
najbardziej podstawowym znaczeniu tego pojęcia. Zdrowie rozumie-
my jako stan dobrego samopoczucia, szczególnie samopoczucia psy-
chicznego i społecznego. Pojęcie to przeniesiemy w sferę życia ducho-
wego osoby. Ponadto zamiennie posługiwać się będziemy pojęciami: 
„zdrowie wewnętrzne” i „zdrowie duchowe”. Zakładamy, że uproszcze-
nia te pozwolą lepiej wskazać na współzależności zachodzące pomię-
dzy zdrowiem psychiczno-duchowym człowieka i jego moralnością.
 Wyodrębnienie sfery duchowej człowieka wynika z przyjętej nie tylko 
przez antropologię chrześcijańską cielesno-duchowej struktury natury 
człowieka. Zakładamy, że dzięki posiadanej duszy osoba jest w stanie 
przekraczać wymiar swej cielesności1. Takie ujęcie natury człowieka 
pozwala bez uszczerbku dla refleksji nad zdrowiem fizycznym, zajmo-
wać się zdrowiem psychicznym – duchowym człowieka. 

W literaturze nie istnieje jedna, oficjalna definicja zdrowia psychicz-
nego – duchowego człowieka. Dlatego też ze świadomością dużego 
uproszczenia pod pojęciem zdrowia psychicznego – zdrowia ducha 
(zdrowia duchowego, wewnętrznego) rozumieć będziemy dobre sa-
mopoczucie osoby, jak też jej gotowość do przeciwstawiania się wie-
lorakim zagrożeniem, które określają i wyrażają stan wewnętrznego 
zadowolenia człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o to, by zdrowy 
psychicznie człowiek był zdolny posługiwać się swymi zdolnościami po-
znawczymi, emocjonalnymi i wolitywnymi w życiu indywidualnym i spo-
łecznym. Do tego, by ludzkim działaniom można było nadawać miano 
takich działań, konieczne jest trwałe nastawienie osoby na dobro odno-
szone do transcendentnej prawdy2, której pełnią w chrześcijańskim ro-
zumieniu jest osobowy Bóg. 
 Przy założeniu, że życie prywatne (indywidualne) i społeczne do-
maga się konkretnych działań i zachowań człowieka, można oczeki-
wać, że obie te formy będą przybierać postać zachowań moralnych, 
w które zostaje uposażona natura każdego człowieka. Moralność jed-
nak, jak zauważa W. Brezinka, nie obejmuje wszystkiego, czego obok 
wiedzy i umiejętności człowiek potrzebuje. Istnieje też konieczność roz-
wijania zasobu cenionych cech osobowości, która jest czymś więcej 
niż tylko sumą postaw etycznych3. Chodzi tutaj o zdolność osoby do 
kierowania się poznawanymi normami postępowania. Jest to przede 
wszystkim zdolność kierowania się dobrem, która wiąże się z pojęciem 

1 Por. Z. Marek SJ, Podstawy wychowania moralnego, Wyd. WSFP „Ignatianum” – WAM, 
Kraków 2005, s. 16-17.
2 Por. R. Murawski SDB, Słowo wstępne, w: Z. Marek SJ, Podstawy wychowania moral-
nego, dz. cyt., s. 8.
3 W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wyd. WAM, 
Kraków 2005, s. 26.
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 powinności, czyli skutecznego działania człowieka w celu przestrzega-
nia tego porządku.
 Świadomość respektowania poznanego porządku moralnego do-
starcza człowiekowi zadowolenia, a w dalszej konsekwencji rozwija 
w nim dobre samopoczucie, które nazywamy zdrowiem duchowym. Tak 
rozumiana moralność wpisana jest w naturę człowieka. Konsekwencją 
tego uposażenia jest rozwijana zdolność do samodzielnego kierowania 
sobą, do podejmowania trudnych decyzji i kierowania się nimi w swo-
im życiu. Uposażenie to można przyrównywać do wewnętrznego kom-
pasu, który nakazuje człowiekowi przyjmowanie w określonych sytu-
acjach życiowych takiej a nie innej postawy.
 Przyjmując możliwość zachodzących zależności między zdrowiem 
duchowym i moralnością człowieka, należy zwrócić uwagę także na 
to, że w dużej mierze o poziomie tego zdrowia rozstrzygają relacje na-
wiązywane przez osobę ze sobą, z otoczeniem oraz z transcenden-
cją. Relacje takie uczą człowieka respektowania nie tylko własnego 
istnienia, ale też praw innych do uznania i poszanowania posiada-
nej przez nich godności. Co więcej, wraz z nawiązywanymi relacjami, 
szczególnie międzyosobowymi, zostają też dobrowolnie przejmowa-
ne przez osobę wzorce życia indywidualnego i społecznego. Opie-
rają się one na pobudkach altruistycznych, nastawionych na bezin-
teresowne czynienie czegoś dla drugiego człowieka4. Postępowanie 
takie wynika z duchowej struktury człowieka, która domaga się po-
dejmowania dalszych działań umożliwiających poprawne jej rozwija-
nie i kształtowanie. W takich przypadkach można mówić o formacji ca-
łego człowieka wraz z wszystkimi jego zasobami oraz możliwościami 
intelektualno-mądrościowo-percepcyjnymi 5.

2. Podstawy zdrowia wewnętrznego

Zdrowie wewnętrzne człowieka jest wynikiem poziomu życia, w którym 
dominującymi cechami winien być altruizm i wewnętrzna dojrzałość, 
rozumiana jako zdolność prowadzenia dialogu ze sobą, otoczeniem, 
a także transcendencją. Dzięki tej zdolności osoba posiada możli-
wość zajmowania określonych stanowisk i postaw umożliwiających jej 

4 Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra-
ków 2002, s. 46.
5 Por. W. Pasierbek SJ, Duchowa formacja człowieka wyzwaniem dla humanizmu 
XXI wieku. w: Człowiek w jednoczącej się Europie, pr. zb. pod red. A. Królikowskiej, Wyd. 
WSFP „Ignatianum” – WAM, Kraków 2004, s. 67-68; W. Paźniewski, Zdziwienie filozo-
ficzne, „Twórczość” 1984 nr 5, s. 151-153.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



Zbigniew Marek SJ212

 osiąganie coraz pełniejszej dojrzałości osobowej 6. W  takim też kontek-
ście mówimy o  osiąganiu dojrzałości moralnej osoby.

2.1. Relacje ze  sobą

Za najbardziej fundamentalny wyraz nawiązywanych przez osobę rela-
cji ze  sobą uważane są działania o  charakterze samowychowawczym. 
Wyrażają się one w  trzech podstawowych aspektach: samorealizacji, 
samoakceptacji i  samowiedzy. W  działaniach tych możliwe jest zna-
lezienie przez człowieka satysfakcjonujących go odpowiedzi na py-
tania: „jaki jestem?”, „kim jestem?”, „co jest w  życiu najważniejsze?” 
i  inne. Umiejętność stawiania tego rodzaju pytań domaga się czy wręcz 
wymusza podejmowanie procesów nazywanych samowychowaniem. 
Przyjmując, że samowychowanie decyduje o  tym, kim osoba będzie 
w  przyszłości, a  także czy będzie potrafiła realizować wpojone jej ży-
ciowe zasady, nie wystarczy pytać „jaki jestem?”. Niezbędne wydaje 
się znalezienie odpowiedzi na takie pytania, jak: „kim dana osoba chce 
być?”, „czy chce stawać się lepszym?”, „czy uważa siebie za zdolną do 
pokierowania własnym rozwojem?” 7. Pytania te zakładają pragnienie 
osoby osiągnięcia dobra, do którego zobowiązuje człowieka zarówno 
prawo naturalne, jak i  objawione. W  obu przypadkach chodzi o  miłość, 
którą chrześcijanie wiążą z  przykazaniem miłości Boga i  bliźniego. Mia-
rą miłości bliźniego ma, według tego przykazania, być miłość do siebie 
rozumiana nie jako egoizm, ale jako troska o  własne dobro, które czło-
wiek pragnie osiągnąć. Warto też zauważyć, że dobro, którego czło-
wiek pragnie dla siebie, ma stawać się miarą dobra, jakiego ma prag-
nąć i  o  jakie ma zabiegać dla innych 8.
 W  nawiązywaniu relacji ze  sobą duże znaczenie posiadają doświad-
czania nabyte podczas przechodzenia ze stadium życia heteronomiczne-
go w  stadium życia autonomicznego. O  ile bowiem w  stadium życia hete-
ronomicznego człowiek przejmuje normy i  zasady moralne nie ze względu 
na samą ich wartość, lecz z  obawy przed karą czy naganą ze strony in-
nych, a  także z  chęci sprostania ich oczekiwaniom, to wchodząc w  sta-
dium życia autonomicznego, coraz wyraźniej czuje odpowiedzialność za 
swe postępowanie. Właśnie związane z  tym procesem doświadczenia 
w  sposób istotny wypływają na kształt relacji ze  sobą.

6 R. Murawski, Rozwój i  wychowanie moralne. Podstawy wychowania społeczno-moral-
nego, „Seminare” 1979 t. 4, s. 62-63.
7 M. Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w  dialogu z  wychowaniem religijnym, Wyd. 
WSFP „Ignatianum” – WAM, Kraków 2006, s. 117-118.
8 Por. Z. Marek SJ, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 53.
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 Osiągane stadium autonomiczności charakteryzuje dystansowanie 
się od naśladowania innych osób w  postępowaniu na rzecz kierowania 
się własnymi sądami i  ocenami. Natomiast zachodzące w  tym okresie 
rozwoju przemiany w  osobowości wskazują na coraz dojrzalsze i  samo-
dzielne wybieranie oraz akceptowanie norm wskazujących na wartości, 
które należy wybierać. Przy pomocy tej zdolności człowiek postrzega 
siebie zarówno jako podmiot, jak też jako przedmiot własnego myślenia 
i  chcenia: myśli „o  sobie” i  chce „dla siebie”. To zaś wymaga poprawne-
go i  odpowiedzialnego rozumienia wspomnianej powyżej normy, jaką 
jest miłość siebie (nie egoizm!). W  tej sytuacji wydaje się oczywiste, że 
na stan zdrowia wewnętrznego (duchowego) wpływają w  sposób zna-
czący poprawne relacje ze  sobą.

2.2. Relacje międzyosobowe
podstawą zdrowia wewnętrznego

Nawiązywane przez człowieka relacje stają się kryterium ocen nabywa-
nych przez niego umiejętności. Pośród nich szczególnego znaczenia 
nabierają te, które wywierają bezpośredni wpływ na jego funkcjonowa-
nie w  określonym środowisku, wyrażającym całokształt warunków oraz 
zespół czynników towarzyszących osobie w  jej życiu i  rozwoju.
 Do poprawnego nawiązywania relacji z  innymi osobami i  całym oto-
czeniem przywiązuje się dzisiaj duże znaczenie dlatego, że w  nich 
osoba wyraża swą duchową wielkość. To dzięki zawiązanym relacjom 
można mówić o  jej uczestnictwie, obecności i  zaangażowaniu w  spra-
wy innych. One też umożliwiają wyrażanie własnego sposobu bycia 
i  przeżywania siebie, jak również doświadczanie drugiego człowieka. 
Nawiązywanie relacji z  innymi osobami sprzyja też rozwojowi człowie-
ka, ponieważ odsłania przed nim konieczność respektowania zarówno 
istnienia innych osób, jak też uznawania posiadanych przez nie praw 9. 
Relacje międzyosobowe uczą podejmowania decyzji-wyborów, w  tym 
także wyborów moralnych, jako że drugi człowiek zawsze jest punk-
tem odniesienia dla wyboru dobra i  unikania zła. Ponadto promują one 
określone wzorce życia społecznego oraz podają normy postępowania. 
Znamienne jest też i  to, że nawiązane relacje rozwijają altruistyczną 
motywację, nastawioną na bezinteresowną pomoc drugiemu człowie-
kowi 10. Stąd zaś bardzo krótka droga do dobrego samopoczucia – do 
zdrowia duchowego.

9 Tamże, s. 51.
10 Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w  zarysie, dz. cyt., s. 46.
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 Rozpatrując znaczenie omawianych relacji międzyosobowych dla 
zdrowia wewnętrznego człowieka, należy podkreślić, że przez ich za-
wiązanie i  podtrzymywanie osoba uczy się respektowania wolności 
oraz godności innej osoby. Z  tych powodów, jeśli w  całokształcie funk-
cjonowania osoby w  środowisku przewagę posiadają motywy altrui-
styczne, można zakładać, że jej zachowania nie będą budziły uczuć 
negatywnych wobec innych osób. W  przeciwnym natomiast przypadku 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba taka nie potrafi znaleźć 
własnego miejsca w  społeczności, w  której i  z  którą przypada jej żyć. 
W  takiej sytuacji można z  dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że 
jej stan wewnętrzny – zdrowie duchowe, będzie w  nienajlepszej kondy-
cji, a  w  konsekwencji, że będzie wymagało terapii. 

2.3. Relacje z  transcendencją
podstawą zdrowia wewnętrznego

Pod określeniem „transcendencja” rozumieć będziemy dynamikę cie-
lesno-duchowych właściwości pozwalających przezwyciężać siebie, 
wychodzić poza własną ograniczoność oraz kierować się ku czemuś 
(komuś) doskonalszemu, niepoznawalnemu. W  personalizmie chrześ-
cijańskim tak rozumianą „transcendencję” identyfikuje się z  żywym, 
osobowym Bogiem 11. Przyjmuje się też, że człowiek może nawiązać 
realne relacje z  Transcendencją – Bogiem. 
 Charakterystycznym rysem tych relacji jest uznanie, że człowiek jest 
w  nich zależny od Transcendencji, Boga osobowego, który odsłania 
pełną i  ostateczną prawdę o  nim samym. Prawda ta dotyczy jego prze-
znaczenia: człowiek jest zaproszony przez Boga do życia z  Nim w  pełni 
prawdy, w  szczęściu i  miłości bez końca, przez całą wieczność 12. Inną 
właściwością relacji człowieka z  Transcendencją – Bogiem jest to, iż jej 
inicjatorem, sprawcą nie jest człowiek, ale Bóg. To Bóg zaprosił czło-
wieka, by przyjął i  uczestniczył w  Bożym życiu przez całą wieczność. 
Dlatego też nadrzędną wartość nawiązywanych przez człowieka relacji 
z  Transcendencją upatruje się w  możności odkrywania przez człowieka 
sensu i  celu własnego życia, którego pełnię odsłania Bóg. 
 Wskazany powyżej życiowy cel człowieka oczywiście nie jest, bądź 
nie musi być, przez wszystkich akceptowany. Jeśli jednak człowiek go 
przyjmie, to w  jego świadomości pojawia się określona postać dobra, 
które może uczynić przedmiotem swych pożądań. Dobro to wyzwala 

11 Por. T. Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej, Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 51; Z. Marek SJ, 
Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 16.
12 Z. Marek SJ, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 21.
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w  nim chęć podejmowania określonych działań, które wyzwalają po-
czucie spełnienia, dają satysfakcję, a  w  konsekwencji mogą wyrażać 
stan dobrego samopoczucia. Wydaje się, że w  tych właśnie katego-
riach relacje z  Transcendencją wpływać mogą na stan zdrowia ducho-
wego człowieka, jako że znaleziony i  realizowany życiowy cel daje oso-
bie poczucie bezpieczeństwa i  szczęścia. Twierdzenie to zdaje się mieć 
uzasadnienie także w  tym, że cel czy też sens ludzkiego życia  – nie-
zależnie od reprezentowanego światopoglądu – wiązany jest zawsze 
z  dobrem, szczęściem, miłością i  życiem. 

3. Warunki osiągania zdrowia wewnętrznego 

Sam fakt nawiązania przez osobę relacji jeszcze nie staje się gwaran-
tem osiągania określonego poziomu zdrowia wewnętrznego. Potrzebne 
jest do tego spełnienie przynajmniej dwóch podstawowych warunków: 
znajomość obowiązującego prawa moralnego, jak też umiejętność kie-
rowania się w  postępowaniu głosem własnego sumienia. Te dwa czyn-
niki wydają się niezbędne dla zdrowia duchowego – wewnętrznego, bo 
one wnoszą w  życie człowieka spokój oraz poczucie bezpieczeństwa. 

3.1. Respektowanie prawa moralnego
warunkiem zdrowia wewnętrznego

Pośród czynności związanych z  procesem osiągania dojrzałości we-
wnętrznej wymienia się znajomość norm moralnych (prawa moralne-
go) 13. Trzeba powiedzieć, że nie może tutaj chodzić o  akademicką „zna-
jomość”, lecz o  nabywaną przynajmniej intuicyjnie świadomość jego 
istnienia i  obowiązywalności. Zdolność taką nazywamy instynktem mo-
ralnym. Dzięki niemu człowiek potrafi rozpoznać podstawowe prawo, 
któremu winien się podporządkować. Prawo to nazywane jest prawem 
naturalnym. Uważa się je za zbiór norm zapisanych w  naturze człowie-
ka, które obiektywnie określają obowiązujący ład moralny oraz normują 
rozumne i  świadome jego respektowanie 14. Zbiór ten wyraża obowią-
zujący porządek moralny, którego człowiek jednak nie tworzy, a  jedynie 
go odkrywa i  odczytuje. Dla chrześcijan szczególnego znaczenia na-
biera prawo nazywane Bożym – objawionym ludziom przez Boga. Jego 
respektowanie ma zapewnić człowiekowi szczęście  zarówno w    życiu 

13 Por. tamże, s. 46-50.
14 Por. T. Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 282.
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ziemskim, jak i  wiecznym. Istotą tak rozumianego szczęścia jest naj-
wyższe Dobro, którym jest sam Bóg.
 Prawo objawione zawiera pozytywną interpretację prawa natural-
nego. Podobnie jak prawo naturalne udziela ono człowiekowi pomocy 
w  odróżnianiu i  wybieraniu dobra, a  odrzucaniu zła moralnego. Prawo 
objawione najczęściej łączone jest z  normami postępowania moralne-
go, które Bóg przekazał narodowi wybranemu na kartach Starego Te-
stamentu. Ich streszczeniem jest dekalog. W  chrześcijańskim rozumie-
niu prawo moralne Starego Testamentu zostało poszerzone i  na nowo 
wyjaśnione przez Jezusa. Dlatego mówi się o  „nowym prawie” objawio-
nym na kartach Nowego Testamentu. Jego nowością jest wskazanie 
na miłość, jako fundament wszelkiego ludzkiego działania. Nowe pra-
wo utożsamiane jest z  Jezusowym przykazaniem miłości posuniętej aż 
do miłości nieprzyjaciół. 
 Zarówno prawo naturalne, jak i  prawo objawione, mają za zada-
nie służyć człowiekowi. Oba porządkują sprawy życia indywidualnego 
i  społecznego. Dzięki temu możliwe jest nieustanne rozwijanie się czło-
wieka. Z  tych też powodów prawo moralne, zarówno naturalne, jak i  ob-
jawione, staje się dla osoby źródłem umożliwiającym ocenę własnego 
postępowania. Ono kreśli przed człowiekiem ideał, którego ten pragnie. 
Najogólniej jest nim dobro własne i  dobro innych. Zaspokajanie pra-
gnień osiągania życiowego ideału oraz stawianych sobie celów daje 
człowiekowi poczucie satysfakcji, sukcesu, spełnienia. Słowem, daje 
dobre samopoczucie, które jest warunkiem zdrowia – w  tym przypadku 
zdrowia wewnętrznego. 
 Zarysowany model osiągania zdrowia duchowego człowieka jest 
niejednokrotnie deformowany przez różnego rodzaju zagrożenia, po-
śród których, zdaniem W. Brezinki, szczególnie niebezpieczny jest kry-
zys przyjmowanych i  uznawanych przez osobę wartości. Według niego 
kryzys ten jest wynikiem nie tyle braku przestrzegania norm, co raczej 
narastającej ich nieznajomości, a  także spadające rozumienie wprowa-
dzanego przez te normy porządku w  życiu świata i  człowieka 15. Uwa-
gi te skłaniają do stwierdzenia, iż respektowane prawo moralne sta-
nowi poważne źródło zdrowia wewnętrznego. Jego rozwój warunkuje 
poznanie obowiązującego prawa moralnego, a  także gotowość jego 
przestrzegania.

15 W. Brezinka, Glaube, Moral und Erziehung, Ernst Reinhardt Verlag, München Basel 
1992, s. 38.
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3.2. Respektowanie głosu własnego sumienia
warunkiem zdrowia wewnętrznego

Drugim warunkiem osiągania zdrowia wewnętrznego jest umiejętność 
kierowania się w  swoim postępowaniu sumieniem. Uważa się je za wpi-
saną w  naturę człowieka właściwość umożliwiającą rozróżnianie dobra 
od zła. Właściwością sumienia są osądy moralne o  postępowaniu czło-
wieka. Ich efektem jest wewnętrzna aprobata bądź dezaprobata podej-
mowanych działań, dzięki której możliwe jest dokonanie wewnętrznej 
samooceny: „jestem dobrym lub złym człowiekiem”. W  tym znaczeniu 
sumienie staje się swoistą świadomością moralną człowieka pozwala-
jącą na ocenę obiektywnych wartości moralnych oraz ocenę własnego 
zachowania wobec tych wartości 16. Z  tych powodów sumienie uważane 
jest za swoisty drogowskaz człowieka, który wskazuje mu dobro i  za-
chęca, by je czynić. Zdolność ta umożliwia sprawowanie wewnętrznej 
kontroli nad własnym postępowaniem. Ponadto sumienie czyni osobę 
odpowiedzialną za swe postępowanie przed sobą, przed społecznoś-
cią oraz przed Bogiem 17.
 Sumienie wpisane w  naturę człowieka podlega, podobnie jak cała 
jego osobowość, procesom rozwojowym sfery intelektualnej, emocjo-
nalnej i  wolitywnej. Fakt ten uświadamia, że osoby, szczególnie w  po-
czątkowym okresie rozwoju, pod żadnym pozorem nie można uważać 
za moralnie dojrzałą i  posiadającą dojrzałe sumienie. Wymaga to trudu 
na rzecz wspierania rozwoju sumienia, dzięki któremu możliwe staje 
się osiąganie moralności autonomicznej 18. Na tej też podstawie trzeba 
stwierdzić, że proces kształtowania sumienia przebiega niejako rów-
nolegle z  procesami rozwojowymi osoby 19. Chociaż procesy te zawsze 
są indywidualne, to jednak można mówić o  elementach, do których je-
śli nie wszyscy, to wielu się odwołuje. Zdaniem K. Olbrycht chodzi tutaj 
o  działanie, które „przygotowuje, ukierunkowuje i  stwarza człowiekowi 
warunki do rozwoju osobowego, do wzmacniania – w  miarę rozwoju  – 
aktywności własnej skierowanej na kształtowanie siebie jako osoby”. 
Autorka dodaje, że przy tego rodzaju zadaniach musi chodzić o  roz-
wój integralny człowieka, który obejmuje sferę fizyczną, psychiczną 
i  duchową 20.

16 Por. H. Skorowski SDB, Sumienie, w: Słownik społeczny, pr. zb. pod red. B. Szlachty, 
Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 1383.
17 Por. tamże, s. 1384-1385.
18 Por. Z. Marek SJ, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 108-115.
19 Por. tamże, s. 111-112.
20 K. Olbrycht, O  roli przykładu, wzoru, autorytetu i  mistrza w  wychowaniu osobowym, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 157.
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 Te wieloaspektowe oddziaływania na wnętrze osoby stwarzają nie 
tylko warunki do wielostronnego jej rozwoju, ale też do tego, by wraz ze 
swym rozwojem nabywała umiejętności coraz bardziej samodzielnego 
i  odpowiedzialnego wpływania na własne decyzje, których przedmio-
tem będą postawy i  zachowania moralne. Świadomość rangi tych decy-
zji oraz wynikających z  nich konsekwencji jest podstawą do wewnętrz-
nego zadowolenia, „dobrego/złego” samopoczucia, a  więc dla „zdrowia 
wewnętrznego”, bądź też „choroby wewnętrznej – duchowej”.

4. Wnioski pedagogiczne

Jeśli faktycznie na zdrowie wewnętrzne człowieka wpływ wywierają 
uporządkowane relacje ze  sobą, z  otoczeniem oraz z  Transcenden-
cją, to wychowawca, ktokolwiek nim jest, nie może przechodzić obo-
jętnie wobec tej sytuacji. Przeciwnie, w  sposób świadomy i  zamierzony 
jest zobowiązany do wspierania w  wychowanku wszystkiego, co służy 
dojrzałemu rozwojowi jego osobowości. Można na tym miejscu mówić 
o  wychowaniu osobowym, które zdaniem K. Olbrycht zakłada przygoto-
wanie do życia i  działania „wśród innych” i  „dla innych”. Zakłada to stop-
niowe nabywanie uzdolnienia, które obudzi w  wychowanku chęć podej-
mowania działań wspierających jego własny rozwój, a  także wzmocni 
w  nim zdolność rozwijania własnej aktywności w  kształtowaniu siebie 
jako osoby 21.
 Osiąganie powyższych celów odbywa się nie tylko na drodze wy-
chowania, ale też samowychowania 22, skierowanego na wartości. Przy-
wołane relacje osobowe zostają zasadniczo wzmacniane przez środo-
wiska wychowawcze. Uczą one wychowanka krytycznego oceniania 
zaistniałych sytuacji oraz wyciągania z  nich wniosków dla swego życia. 
Skuteczność tych działań uwarunkowana jest realną współpracą moż-
liwie wszystkich środowisk wychowawczych. Konieczność uwzględnia-
nia wywieranych przez środowiska wpływów wychowawczych, nieza-
leżnie, jakie one są, wynika z  tego, że już samo w  nim przebywanie 
sprawia, że oddziałuje ono oraz kształtuje osobowość człowieka 23.
 Można też mówić o  stopniowo dokonującym się procesie przecho-
dzenia od moralności (sposobu oceniania i  wybierania dobra!) hetero-
nomicznej do moralności autonomicznej. W  procesie tym należy też 
doszukiwać się podstaw osiągania zdrowia wewnętrznego.  Rozwijane 

21 Tamże, s. 157-158.
22 Por. M. Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w  dialogu z  wychowaniem religijnym, 
dz. cyt., s. 117.
23 Por. Z. Marek SJ, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 78-79.
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poczucie spełnionego obowiązku wobec drugiej osoby, w  tym także 
Transcendencji – Boga, daje poczucie bezpieczeństwa i  spełnienia 
siebie, swojej powinności. W  tym ostatnim przypadku niezbędny jest 
jednak wcześniej ukształtowany poprawny obraz Boga 24. Jego istotą 
jest nie tylko wiara w  Boga, ale przede wszystkim nawiązywana z  Nim 
relacja, w  której Bóg odkrywany jest jako partner, przyjaciel i  obroń-
ca człowieka, a  nie jako „ktoś” wrogo do niego nastawiony. Popraw-
nie ukształtowany obraz Boga pomaga człowiekowi zdobyć bardziej 
uporządkowany obraz świata. Obraz ten daje także możliwość upo-
rządkowania miłości, którą człowiek w  swym postępowaniu się kieruje. 
W  końcu poprawnie ukształtowany obraz Boga dostarcza człowiekowi 
poczucie istniejącej w  życiu stabilizacji 25. 
 Relacje międzyosobowe dostarczają nadto możliwości określania 
własnej „prywatności”, która nie może pozbawiać innych tego samego 
prawa. Uwrażliwiają one na istnienie konkretnego prawa, którego prze-
kroczenie narusza „prywatność” innej osoby, a  w  konsekwencji pro-
wadzi do zachwiania nawiązanych relacji poprzez brak przestrzegania 
prawa regulującego ich funkcjonowanie. Warto w  tym miejscu zwrócić 
uwagę na naruszenie tych regulacji w  przypadku związków z  Trans-
cendencją – Bogiem. Relacje z  Bogiem oparte są na założeniu, że Bóg 
umożliwiając człowiekowi relacje ze  sobą kieruje się miłością do czło-
wieka, chce jego dobra. Z  tego wynika, że znajomość pełni prawdy 
i  dobra posiada jedynie Bóg. Człowiek (religijny) zasadę tę respektu-
je i  z  tego powodu podporządkowuje się prawu Bożemu, które określa 
jego sposób postępowania. Jeśli więc człowiek z  jakichś powodów do-
puszcza się wykroczenia przeciw prawu Bożemu, to w  praktyce stawia 
pod znakiem zapytania normę, która określa jego postępowanie. W  jej 
miejsce stawia swoje poznanie i  swoje oceny rzeczywistości. Sytuacja 
ta w  praktyce sprawia, że podważa on zasady funkcjonowania relacji 
z  Bogiem poprzez odebranie Bogu prawa bycia pełnią prawdy i  dobra. 
Wówczas też człowiek według swojego myślenia i  oceny sytuacji usiłu-
je tworzyć prawo, które niekiedy nawet stara się przyporządkować wła-
snym ocenom dobra.
 Zdolność podejmowania ocen moralnych oraz wybierania w  co-
dziennym życiu dobra sprawia, że zdolną do takiego postępowania 
osobę nazywa się „człowiekiem sumienia”. W  określeniu tym chodzi 
o  podkreślenie, że takie postępowanie nie jest wynikiem szukania wła-
snych korzyści (egoizmu), ale obrazem osiągnięcia dojrzałej osobowo-
ści. Zdolność takiego rozpoznawania, a  następnie wybierania dobra 

24 Z. Marek SJ, Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w  wieku przedszkolnym 
w  Polsce w  latach 1945-1990, Wyd. WAM, Kraków 1994, s. 274, 276.
25 Z. Marek SJ, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 113.
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związana jest z  rozwojem wrażliwości oraz chłonności przejmowania 
rozpoznawanych wartości. Wrażliwość ta wiązana jest z  rozwojem su-
mienia człowieka. Wsparciem dla procesów rozwoju i  kształtowania 
sumienia człowieka są nawiązywane relacje, w  tym relacja z  Trans-
cendencją – Bogiem. Relacja ta umożliwia odwoływanie się do Boga 
postrzeganego jako źródło i  pełnia dobra oraz źródło obowiązujących 
norm moralnych. 
 Powyższe uwagi znajdują swe odniesienie do zdrowia wewnętrzne-
go poprzez to, że dostarczają przekonania o  dobrze spełnionym obo-
wiązku wobec siebie, wobec innych, a  także wobec Transcendencji. 
Z  tych też powodów można mówić o  tym, że procesy związane z  kształ-
towaniem sumienia stanowią jedno z  podstawowych zadań wychowaw-
czych. Dzięki tym procesom można mówić o  nabywanym i  rozwijanym 
zdrowiu wewnętrznym osoby. Jego istotą jest harmonia, jaką osoba na-
bywa w  postrzeganiu siebie, jak też postrzeganiu innych osób, w  tym 
także Boga. Wyrazem posiadanego zdrowia wewnętrznego jest między 
innymi optymizm życiowy oraz otwartość na inne osoby i  chęć niesienia 
potrzebnej im pomocy.

Zakończenie 

Problematyka zdrowia wewnętrznego – duchowego jest rzeczywistoś-
cią złożoną. Należy o  nim mówić choćby ze względu na przyjmowa-
ną cielesno-duchową strukturę natury człowieka. Struktura ta poka-
zuje, że zdrowie wewnętrzne wyraża dobre samopoczucie człowieka, 
które wynika z  dobrze spełnionych powinności moralnych, a  także ze 
zdolności do efektywnej obrony przed wszelkiego rodzaju zagrożenia-
mi zarówno natury fizycznej, jak i  psychicznej. To dobre samopoczu-
cie, bądź też zdolność do obrony przed jakimkolwiek zagrożeniem, jest 
wynikiem kierowania się w  codziennym życiu głosem sumienia. W  tym 
też rozumieniu zdrowie duchowe wykracza daleko poza fizyczną sfe-
rę zdrowia.
 Jest oczywiste, że w  artykule nie podjęto wszystkich aspektów zdro-
wia wewnętrznego. Zwrócono jedynie uwagę na moralność człowieka, 
która daje mu poczucie godności i  wielkości. Nie podjęto też problema-
tyki działań związanych z  przywracaniem osobie zdrowia wewnętrzne-
go. Na tym miejscu zauważmy jedynie, że także w  tym zakresie wiele 
do zrobienia mają właściwie kształtowane i  rozwijane relacje między-
osobowe, w  tym relacje z  Transcendencją – Bogiem. Ich istota pole-
ga na tym, że gwarantem uzdrowienia wewnętrznego, przynajmniej dla 
osoby uznającej i  rozwijającej relacje z  Transcendencją, jest sam Bóg. 
Chrześcijaństwo kwestie duchowego uzdrowienia wiąże z  sakramen-
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tem pokuty i  pojednania. Jego istotą jest przebaczenie zła, udzielanego 
człowiekowi przez Boga, jak też podkreślanie, że Bóg „wierzy” w  dobro 
człowieka oraz w  jego zdolność i  gotowość do podejmowania walki ze 
złem. Zdolność tę człowiek religijny wyraża w  powrocie do wierności 
Bogu i  opiera na ciągle odnawianych z  Nim relacjach. 
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Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

O „zdrową” religijność dorosłego

Mówienie o czymś, że jest „chore” stało się powszechnym „wyraże-
niem – wytrychem” w odniesieniu do wielu zjawisk codzienności. Opi-
nie wyrażane za pomocą tego określenia niekoniecznie oparte są na 
dogłębnej refleksji czy badaniach empirycznych. Stąd wydawane są 
najczęściej na podstawie powierzchownych obserwacji. W rzeczywi-
stości dotyczą one zachowań, które albo trudno opisać albo są wy-
jątkowo niezrozumiałe czy trudne do zaakceptowania społecznego. 
Celem innego opisania takiej sytuacji zamiennie, jakby w sposób bar-
dziej wysublimowany, używa się określenia „niedojrzały”. Wyrażenia te 
mają zwykle charakter subiektywny, nieweryfikowalny. Mogą też stać 
się impulsem do refleksji nad sygnalizowanymi w nich zjawiskami. Po-
wyższa sytuacja nie omija również sfery religijności człowieka. Niejed-
nokrotnie usłyszeć można o „chorej” czy „niedojrzałej” wierze – opinii 
odnoszącej się do nieadekwatnych postaw osób uważających się za 
religijne. Zachowania te generują pytania o to, w czym wyraża się re-
ligijność dorosłego i co leży u podstaw „zdrowej”, czyli dojrzałej religij-
ności, a przede wszystkim o to, czy istnieją strategie wspomagania do-
rosłego w dojrzałym przeżywaniu wiary i jakie miejsce zajmuje w nich 
edukacja religijna.
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1. Religijność i wiara

Religijność rozumiana jako podmiotowe i indywidualne ustosunkowa-
nie się osoby do systemu prawd 1 rodzi pytanie o sens religii. Poszuki-
wanie odpowiedzi na to pytanie ma pomóc

uświadomić sobie sens wiary i życia religijnego, pogłębić i ożywić moty-
wację postępowania religijnego, sprawdzić podstawy wyznawanej reli-
gii, zdobyć większą pewność słuszności swoich przekonań2.

Odkrywany sens religii wskazuje na religijność jako postawę człowie-
ka wobec Transcendencji rozumianą w chrześcijaństwie jako wiara 
w podwójnym wymiarze: wiara jako fides qua i fides quae3. P. Toma-
sik wyjaśnia, że formalna rozłączność tych wymiarów wiary nie ozna-
cza rozłączności realnej, gdyż dojrzewanie i wzrost wiary wymagają 
ich organicznego i spójnego rozwoju4. W uznaniu tej jedności wyraża 
się troska o wspomaganie człowieka w osiąganiu dojrzałości w wie-
rze. Z kolei pomoc w kształtowanie dojrzałej osoby wpisana jest w pro-
ces wychowania niezależnie od tego, jaką przyjmuje się jego definicję. 
Jak zauważa Z. Marek, w literaturze pedagogicznej brak jest wyjaśnia-
nia pojęć związanych z dojrzałością5. Natomiast w katechetyce pojęcie 
„dojrzewania w wierze” stanowi jedną z centralnych kategorii, gdyż wią-
że się z celem katechezy ujmowanym jako zażyłość z Jezusem Chry-
stusem 6. Dlatego też poszukuje się odpowiedzi na pytania o to, jak tę 
dojrzałość rozumieć? W jakiej postawie ona się wyraża? Na czym kon-
kretnie polega?
 Próby odpowiedzi na te pytania pokazują, że są one ciągle otwar-
te, gdyż wiara jest rzeczywistością dynamiczną i organiczną. Dlatego 

1 S. Kuczkowski, Psychologia religii, Wyd. Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezu-
sowego, Kraków 1991, s. 22.
2 M. Rusecki, Istota i geneza religii, Wyd. Verbinum, Warszawa 1989, s. 84.
3 Zob. Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Wyd. 
Pallottinum, Poznań 1998, nr 92 (odtąd stosowany będzie skrót DOK).
4 P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i katechetyka funda-
mentalna, pr. zb. pod red. J. Stali, Wyd. BIBLOS, Tarnów 2003, s. 239.
5 Z. Marek zauważa, że w słownikach pedagogicznych brak jest wyjaśnień takich pojęć 
jak: proces dojrzałości, dojrzały człowiek, dojrzała osobowość, wspieranie osiągania doj-
rzałości, a najczęściej występują w nich objaśnienia dotyczące „dojrzałości szkolnej” rozu-
mianej jako osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który umożliwi mu udział 
w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych w klasie pierwszej szkoły podsta-
wowej Zob. Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Wyd. WSFP 
„Ignatianum” – WAM, Kraków 2007, s. 130.
6 DOK nr 59; Zob. także: E. Allberich, Katecheza dzisiaj, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 
2003, s. 149-156; Z. Marek, Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., 
s. 95-102; P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, art. cyt., s. 232-241.
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nawet schematyczne opisy tego procesu jawią się jako użyteczne dla 
każdego, komu troska o dojrzewanie w wierze jest bliska7. Ujmując re-
ligijność w kategorii postawy8, w której człowiek wyraża i realizuje swój 
stosunek do Boga, można dostrzec pewne charakterystyczne właści-
wości wiary, do osiągania których wierzący jest wezwany. Wiara jako 
postawa zawiera podstawowe jej komponenty, jakimi są: składniki po-
znawcze, afektywne i działaniowe. O dojrzałej postawie w odniesieniu 
do wiary można mówić tylko wówczas, gdy istnieje harmonijny zwią-
zek tych trzech komponentów9, co oznacza, że wiara stanowi centralny 
rys osobowości, w przeciwieństwie do religijności traktowanej w sposób 
marginalny. Staje się ona źródłem mądrości i sensu, głównym punktem 
odniesienia w wyborach życiowych.
 Do tego, aby wiara mogła osiągać poziom dojrzały, niezbędna jest 
dojrzałość psychiczna, gdyż tylko zrównoważona osobowość, zdolna do 
niewymuszonego oddania się i poświęcenia, wolna od niepokojów i fru-
stracji, może w całej pełni odpowiedzieć na wezwanie wiary. W wymia-
rze poznawczym o dojrzałej wierze można mówić wówczas, gdy rozwo-
jowi wiary towarzyszy pogłębienie intelektualne. Dojrzewanie w wierze 
zakłada zdolność intelektualnego uzasadnienia swej wiary. Obcy jej jest 
infantylizm i ignorancja fundamentów, tradycji i życiowych implikacji10.
W świecie, w którym dominuje rozum, jest rzeczą niemożliwą żyć wia-
rą bez jej intelektualnego pogłębiania. Brak odpowiedniej znajomości 
prawd wiary jawi się jako główny powód kruchości i zaniku wiary. To po-
znanie zakłada jednocześnie życiowe przyswajanie treści religijnych tak, 
aby mogły się one przekształcić w prawdziwą mądrość chrześcijańską 
i posiąść zdolność interpretowania ludzkiego życia według Ewangelii.
 Intelektualne pogłębianie wiary kształtuje umiejętność rozróżniania 
tego, co jest w wierze istotne od przypadłościowego, aspektów podsta-
wowych od drugorzędnych, pewnych od podlegających dyskusji. Po-
zwala to na pogłębione spojrzenie na hierarchię prawd11, w której każdy 

7 Znaczenie dojrzewania w wierze dla procesów uczenia się dorosłych podaję w: Wiara 
religijna obszarem uczenia się dorosłych. Artykuł w druku.
8 W. Prężyna, Kształtowanie się życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, „Znak” 
XXIII(1971)210, s. 1572-1586.
9 E. Allberich wyjaśnia, że: „wiedza oddzielona od sfery afektywnej i operatywnej zamyka 
się do znajomości teoretycznej bez powiązania życiem. Podobnie nie przekonują uczucia 
religijne (entuzjazm, wielkoduszność, radość itp.), jeśli nie opierają się na oświeconym su-
mieniu, nastawionym na uczciwe wybory. To samo odnosi się do sfery działania: postępo-
wanie zewnętrznie przykładne, lecz nie kierowane odpowiednimi motywacjami, może oka-
zać się konformistyczne czy pokrętne”. E. Allberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 140.
10 E. Allberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 140.
11 DOK nr 114-115, R. Murawski, Dorastający, w: Jestem świadkiem Chrystusa w Koście-
le. Podręcznik metodyczny do religii dla kl. I liceum, z. 1, red. tomu Z. Marek, J. Mółka, 
Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 41.
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element ma swoje właściwe miejsce i  otrzymuje właściwą ocenę. Umie-
jętność ta czyni człowieka zdolnym także do przeprowadzenia rewizji 
własnej religijności. Wyrazem tej umiejętności jest krytyczna ocena za-
równo zjawisk religijnych, jak i  codziennej rzeczywistości. Potrzeba ta 
wynika z  tego, że prawdy wiary znajdują się w  nieustannej konfrontacji ze 
zmieniającą się rzeczywistością historyczną, społeczną i  kulturową. Kry-
tyczna ocena staje się elementem oczyszczającym z  różnych naleciało-
ści i  ludzkich kompromisów, a  jednocześnie elementem konfrontującym 
wiarę ze Słowem Bożym. Co więcej, szczera i  autentyczna postawa wia-
ry domaga się konstruktywnej krytyki w  ocenie różnych form religijności 
i  jej objawów w  codziennym życiu. Uznanie, że wiara jest ufnym zawie-
rzeniem i  oddaniem się Bogu wcale nie oznacza przyjmowania i  akcep-
towania w  równym stopniu wszystkich konkretnych manifestacji wiary 12.
 Dojrzałość wiary w  wymiarze afektywnym wiąże się z  przechodze-
niem od wiary heteronomicznej do autonomicznej. Stąd istotnym ele-
mentem afektywnego komponentu postawy jest motywacja 13. Poprawna 
motywacja religijna chroni przed przypisaniem wierze funkcji zastępczej 
lub funkcjonalnej 14. Natomiast brak autonomii motywacyjnej może uczy-
nić z  wiary schronienie dla osób niepewnych i  sfrustrowanych. Dlatego 
w  komponencie afektywnym postawy dojrzałej wiary należy wskazać na 
takie przymioty wiary jak: wiara dojrzała jest wiarą twórczą, zdolną do za-
angażowania się na długi czas i  otwartą. Stąd też wiara twórcza nie po-
zwala się zablokować w  „ciasnym zaułku życia”, lecz jest źródłem ciągle 
nowych motywacji, uzasadnień i  interpretacji. Jest ona otwarta na to, co 
nowe i  znajduje się w  nieustannym poszukiwaniu nowych wartości i  no-
wych form życia religijnego. Nie boi się też zmian, lecz uważa je za natu-
ralne prawo rozwoju i  warunek autentyczności życia.
 Człowiek, którego wiara jest twórcza, nie zadowala się powtarza-
niem tych samych formuł i  pasywnym przyjmowaniu raz ustalonych 
i  przepisanych praktyk, zwyczajów i  tradycji religijnych, lecz umie się 
poddać poruszeniom Ducha Świętego, który jest niewyczerpanym źró-
dłem życia i  nowości 15. Owa odkrywczość domaga się jednak gotowo-
ści programowego zaangażowania po stronie dobra, a  nie chwilowej 
korzyści czy mody. Prócz tego dojrzała wiara jest otwarta na dialog 
i  konfrontacje 16. Stąd też osoby dojrzałe religijnie są w  stanie świad-

12 E. Allberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 141.
13 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Wyd. WSFP „Ignatianum” – WAM, Kra-
ków 2005, s. 118-128.
14 A. Allberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 141.
15 Zob. tamże.
16 Zob. Z. Marek, Wychowanie do chrześcijańskiej dojrzałości, w: Jestem świadkiem 
Chrystusa w  świecie. Podręcznik metodyczny do religii dla kl. II liceum i  III technikum, 
z.  1, red. tomu A. Hajduk, A. Walulik, Wyd. WAM, Kraków 2003, s. 8.
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czyć o  swojej  wierze. Są też otwarte na konfrontacje z  odmiennymi 
kulturami i  ideologiami, a  jednocześnie nie czują się samowystarczal-
ne. Dialog uważają za źródło nieustannego oczyszczania i  ubogaca-
nia, rozszerzania własnych horyzontów religijnych. Dlatego nie uwa-
żają konfrontacji za zagrożenie swej tożsamości. Wręcz przeciwnie, 
czują wewnętrzną potrzebę dzielenia się swoją wiarą, w  następstwie 
czego zdolność do dialogu owocuje akceptacją pluralizmu i  odmienno-
ści, chroni przed brakiem tolerancji, przesądami czy przerodzeniem się 
wiary w  ideologię 17.
 Z  kolei dojrzała postawa wiary w  wymiarze behawioralnym znajduje 
swoje naturalne ujście w  działaniu. Człowiek o  dojrzałej wierze angażu-
je się w  działanie, poprzez które pragnie wyrazić radykalne wymagania 
Ewangelii. Nie ogranicza się przy tym do różnego rodzaju pobożności 
czy praktyk religijnych, lecz ściśle łączy wiarę z  aktywnym życiem za-
wodowym, społecznym, politycznym. Tym samym jego wiara nie ma 
nic z  wspólnego z  poczuciem obowiązku, którego spełnienie pozwala 
żyć spokojnie. Charakteryzuje ją natomiast potrzeba życia w  łączności 
z  Bogiem, której podstawowym motywem jest miłość czyniona właśnie 
ze względu na łączące człowieka z  Bogiem więzy.
 Tak rozumiana praktyka wiary daleka jest od wewnętrznego rozbicia 
czy niespójności. Dojrzała wiara zakłada

głęboki wewnętrzny związek pomiędzy wiarą wyznawaną a  wiarą prze-
żywaną, pomiędzy ewangelicznym programem życia a  własnym postę-
powaniem. Nie są z  nim zgodne różne formy rozbicia, rozdźwięku czy 
sprzeczności pomiędzy myślą i  działaniem, brak spójności w  postawach 
czy to o  charakterze masowym, czy zinstytucjonalizowanym, także brak 
jedności i  wewnętrznej radości 18.

Stąd też dojrzała wiara rozumiana jest jako „miara wielkości według 
pełni Chrystusa” (por. Ef 4, 14). Wyraża ona między innymi to, że doj-
rzałości chrześcijańskiej nie można osiągnąć na pewnym, ściśle okre-
ślonym etapie. Jest to cel całego życia chrześcijańskiego) możliwy do 
osiągnięcia w  życiu tylko w  znikomym stopniu. W  tym znaczeniu całe 
życie człowieka jest zmierzaniem do chrześcijańskiej dojrzałości, któ-
rej pełnię osiągnie człowiek dopiero po śmierci. Jednocześnie wiara 
jako rzeczywistość dynamiczna, żywa, skomplikowana i  zróżnicowana 
nakłada na człowieka zobowiązanie, by całe życie nacechowane było 
wysiłkiem osiągania tej dojrzałości. Wysiłek ten powinien towarzyszyć 
rozwojowi człowieka przez wszystkie etapy jego życia.

17 E. Allberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 142-143.
18 Tamże, s. 143.
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2. Obraz Boga u  podstaw dojrzałej wiary dorosłego

Wysiłek człowieka, jaki towarzyszy osiąganiu dojrzałości w  wierze, 
może sprawić, że wiara będzie się rozwijać i  wzrastać. Natomiast brak 
takiego wysiłku spowoduje sytuację zahamowania bądź spowolnienia 
takiego rozwoju, a  nawet całkowite jego obumarcie. W  refleksji tej nie-
zbędna jest jeszcze jedna uwaga. Dojrzała wiara nie może być łączo-
na z  samym wysiłkiem człowieka. Wiara stanowi bowiem odpowiedź 
człowieka na wzywające go słowo Boga, będące rodzajem prowokacji, 
wobec której człowiek nie może pozostać bierny. Stąd niezbędne jest 
wskazywanie również na wezwanie, działanie Boga, które czeka na od-
powiedź, jako że

wierzący w  sensie biblijnym to ten, który zgadza się poddać i  oddać 
Bogu z  wiarą, dać Bogu całkowity kredyt zaufania, przyjąć, że jest On 
prawdą, zaufać nie sobie samemu, ale Jemu, i  stać się w  ten sposób 
wewnętrznie mocnym i  prawdziwym mocą i  prawdą Boga 19.

Tak postrzegana rzeczywistość wiary uwypukla jej dialogowy charak-
ter 20. To z  kolei zakłada, że postawa wiary wymaga świadomej decyzji 
stałego opowiadania się po stronie Boga.
 Wspomaganie człowieka w  rozwijaniu wiary towarzyszy mu od 
pierwszych lat jego życia, jeżeli wzrasta on we wspólnocie wierzących. 
Przyjmując, że osiąganie dojrzałości w  wierze ma prowadzić człowieka 
do spotkania i  zażyłości z  Jezusem, należy również przyjąć, że istotną 
rolę w  tym procesie odgrywać będzie posiadane doświadczenie Boga 21. 
Wiele trudności w  życiu religijnym dorosłego wypływa przede wszyst-
kim z  nieposiadania prawdziwego obrazu Boga 22. Brak prawdziwego 
obrazu Boga sprawia, że niemożliwe staje się kształtowanie popraw-
nych relacji człowieka z  Bogiem wyrażanych w  przekonaniu o  rzeczy-
wistej bliskości, przyjaźni i  życzliwości Boga do ludzi. Religijność może 
wówczas wyrażać się w  praktykowaniu jedynie zewnętrznych form kul-
tu i  moralnego postępowania opartych na przyzwyczajeniu i  tradycji 
najbliższego otoczenia. Wiara nie jest wówczas przestrzenią wolnej od-
powiedzi dawanej Bogu i  bodźcem do wolnego wybierania dobra, lecz 

19 Y. Congar, La fede e  la teologia. Cytuję za: E. Allberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., 
s.  128.
20 Z. Marek, Biblia w  katechetycznej posłudze słowa, Wyd. WAM, Kraków 1998, s. 72.
21 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 23, 87; tenże, Podstawy i  za-
łożenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 66, 121.
22 Trudności te mogą wynikać także z  literalnego rozumienia rzeczywistości określanej 
jako „posiadany obraz Boga”. Tymczasem „określenie obraz Boga nie może dotyczyć 
tworów wyobraźni człowieka, lecz wskazuje na możliwości odkrywania obecności i  dzia-
łania Boga w  życiu człowieka i  otaczającym go świecie”. Z. Marek, Podstawy wychowa-
nia moralnego, dz. cyt., s. 86.
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staje się rzeczywistością statyczną, niemającą związków z  życiem czło-
wieka. Zdeformowany obraz Boga uniemożliwia dojrzałe przeżywanie 
własnej religijności 23. 
 Na tworzony przez człowieka obraz Boga wpływa w  sposób istotny 
przywoływanie opartych na miłości relacji Boga z  człowiekiem 24. Z  punktu 
widzenia procesu dojrzewania wiary kwestia posiadanego obrazu Boga 
tworzy dwa obszary analiz: refleksja dorosłego nad jego własnym obra-
zem Boga i  poszukiwanie możliwości podejmowania działań ułatwiają-
cych (bądź utrudniających) jego przebieg. Wspólnym punktem wyjścia 
dla obu kierunków refleksji jest uznanie, że właściwy obraz Boga to obraz 
biblijny. Należy zatem wskazywać na Biblię jako podstawowe źródło od-
krywania tajemnicy Boga 25. W  kształtowanym na tej drodze obrazie Boga 
winno chodzić o  to, by Bóg Biblii nie był identyfikowany z  Bytem absolut-
nym, który miażdży wszystko, czego tylko dotknie, nie znosząc żadnych 
rozróżnień ani odcieni. Przeciwnie, Bóg Biblii jest Bogiem Stwórcą, który 
dał życie zdumiewającej różnorodności  – „każdy według swego rodzaju”, 
jak mówi i  powtarza opis z  księgi Rodzaju 26. Daleki od unicestwiania róż-
nic Bóg szanuje je i  docenia (por. 1 Kor 12, 18.  24.  28). 
 Problemem kształtowania obrazu Boga zajmują się zarówno peda-
godzy, jak i  psycholodzy religii 27. Jedni i  drudzy podkreślają, że roz-
wój religijny ma swoją własną specyfikę 28. Co jest szczególnie ważne 
dla rodziców i  wychowawców chrześcijańskich, to zwrócenie uwagi na 
pierwszorzędne znaczenie wspólnoty osób wierzących, która jest gwa-
rantem rozwoju religijnego osoby, co w  odniesieniu do obrazu Boga 
wyraża się w  związku, jaki zachodzi pomiędzy posiadanym przez nią 
obrazem ojca i  matki a  obrazem Boga 29. Znaczącą rolę dla procesów 

23 S. Głaz, Sens życia a  religia, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2006, s. 128.
24 Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, dz. cyt., s. 23.
25 Z. Marek, Biblia w  katechetycznej posłudze, dz. cyt., s. 101; Z  psychologicznego punk-
tu widzenia możliwości kształtowania świadomości religijnej poprzez kontakt z  tekstami 
Pisma Świętego wyjaśnia Janusz Michalewski. Zob. J. Michalewski, Kontakt z  tekstami 
biblijnymi jako czynnik kształtowania świadomości religijnej u  osób dorosłych, w: Z  za-
gadnień psychologii rozwoju człowieka, t.  1, pr. zb. pod red. E. Rydz, D. Musiał, Wyd. 
KUL, Lublin 2007, s. 85-102.
26 Przemówienie Jana Pawła II w  setną rocznicę ogłoszenia encykliki „Providentissimus 
Deus” i  w  pięćdziesiątą rocznicę encykliki „Divino afflante Spiritu”, w: Papieska Komisja 
Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w  Kościele, tłum. K. Romaniuk, Wyd. Pallottinum, 
Poznań 1994, s. 13.
27 Bóg w  przedszkolu i  w  szkole, pr. zb. pod red. Z. Marka, Wyd. WAM, Kraków 2000, 
s.  91nn.
28 D.M. Wolff, Psychologia religii klasyczna i  współczesna, Wydawnictwa Szkolne i  Peda-
gogiczne, Warszawa 1999.
29 S. Kuczkowski, Psychologia religii, dz. cyt., s. 62-63; S. Tokarski, Kształtowanie się 
obrazu Boga i  jego wpływ na relacje interpersonalne, http://www.wieczernik.oaza.pl/
artykul.artykul.php?aid=318. Wydruk z  dnia 2.05.2008 roku.
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kształtowania obrazu Boga odgrywają zdobyte przez osobę doświad-
czenia, w  tym także uczestnictwo w  kulturze, w  której istnieje wyraźne 
odniesienie do sfery sacrum. Wiąże się to z  podejmowanymi działa-
niami wychowawczymi. Przy czym oddziaływania niezamierzone i  nie-
świadome wydają się trwalsze niż oddziaływania zamierzone, gdyż 
proces kształtowania obrazu Boga wypływa z  rozwojowego charakteru 
religijności 30. W  tym kontekście należy również zwrócić uwagę na za-
grożenia, które mogą utrudniać lub wręcz prowadzić do deformacji ob-
razu Boga.
 Znaczący wpływ na rozwój religijny może nadto wywierać umiejęt-
ne korzystanie z  tekstów Pisma Świętego. Dotyczy to głównie sfery po-
znawczej osoby. Pojęcie „poznawanie” kojarzone jest często z  kate-
chetyczną funkcją nauczania, które i  w  tym kontekście również budzi 
wiele nieporozumień 31. Tymczasem poznanie w  Biblii oznacza coś wię-
cej niż bycie u  szczytu wiedzy. Jest to coś więcej niż umiejętność wyli-
czenia spisanych faktów. Ma aspekt więzi, wspólnoty. Poznanie Boga 
to nie zebranie faktów o  Nim, ale poznanie, które wynika z  więzi z  Nim. 
Biblijne rozumienie poznania nie odnosi się jedynie do poznania inte-
lektualnego. Poznanie Boga jest czymś innym niż przyjęcie do wiado-
mości jakiegoś zestawu doktryn czy twierdzeń. Poznawanie Boga w  bi-
blijnym rozumieniu oznacza zatem odkrywanie tajemnicy Boga, nie to 
kim Bóg jest, ale jaki On jest – to odkrywanie Jego związków z  człowie-
kiem, czyli kształtowanie obrazu Boga. 
 Sama kwestia korzystania z  Biblii jest bardzo delikatna i  nie ma 
tu jednoznacznych rozwiązań. Mówiąc o  korzystaniu z  Biblii chcemy 
wskazać na potrzebę uświadomienia jej czytelnikom, że przekazu-
je ona prawdę o  Bogu zbawiającym, zaangażowanym w  rozwój życia 
człowieka. Dzieci, uczestnicząc w  tym przekonaniu, wchodzą na drogę 
odkrywania Boga i  poszukiwania właściwej relacji z  Nim 32. Przeświad-
czenie to sprzyja przekonaniu, że Biblia mówi o  dziejach Boga z  ludź-
mi posługując się ludzkim sposobem wyrażania się, ludzkim językiem, 

30 W  procesie kształtowania obrazu Boga ważne jest, by dostrzegać procesy poszczegól-
nych okresów rozwoju człowieka, od których w  znacznym stopniu zależy jego religijność. 
Nieuwzględnienie ich może prowadzić do deformacji obrazu Boga. W  dzieciństwie będą 
to antropomorfizm, animizm, myślenie magiczne; w  okresie dorastania pierwsze wątpli-
wości w  wierze; a  w  dorosłości różne sposoby wędrowania w  wierze. Zob. Cz. Walesa, 
Dziecko – rozwój, w: Encyklopedia katolicka, t. IV, pr. zb. pod red. R. Łukaszyka, L.  Bień-
kowskiego, F. Gryglewicza, Wyd. KUL, Lublin 1983, s. 531; Cz. Walesa, Rozwój religijno-
ści człowieka, t. I.: Dziecko, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 60, 178-183; Bóg w  przedszkolu 
i  szkole, dz. cyt., s. 96-100; S. Kuczkowski, Psychologia religii, dz. cyt., s. 349; R.  Muraw-
ski, Rozwój religijny w  okresie dorastania, w: Dzisiejszy katechizowany, pr. zb. pod red. 
J. Stali, Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 97-105; P.-A. Giguère, Dorosły człowiek  – dojrzała 
wiara, Wyd. M, Kraków 1997, s. 52-73.
31 S. Kulpaczyński, Katecheza jako nauczanie, „Horyzonty Wiary” 7(1996)3, s. 21-22.
32 Z. Marek, Podstawy i  założenia katechetyki fundamentalnej, dz. cyt., s. 67.
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obrazami i  wyrażeniami, co oznacza, że jej pełna religijna treść zawsze 
podlega ograniczeniu 33.
 Korzystanie z  Biblii w  procesie kształtowania obrazu Boga, który 
leży u  podstaw dojrzałej religijności człowieka dorosłego domaga się 
respektowania podstawowej zasady katechetycznej: wierności Bogu 
i  człowiekowi 34. Wyznacza ona podejście do problemu z  podwójnej per-
spektywy: teologicznej i  antropologicznej 35. Perspektywa teologiczna 
domaga się korzystania z  niej w  taki sposób, by człowiek od pierwszych 
kontaktów z  tekstami biblijnymi uwrażliwiał się na to, że Bóg, w  którego 
uczy się wierzyć, jest Bogiem działającym na rzecz człowieka, Bogiem 
kochającym, niosącym pomoc, kiedy tylko człowiek jej potrzebuje, choć 
nie zawsze w  taki sposób, jakiego sobie życzy. Ma to w  konsekwencji 
doprowadzić dorosłego do pytania, w  jakiego Boga wierzy i  czy Bóg, 
o  którym dorosły opowiada dziecku to rzeczywiście Bóg, w  którego 
sam wierzy. Z  kolei kryteria antropologiczne doboru tekstów biblijnych 
winno się wiązać z  aktualną sytuacją rozwojową człowieka. Uwzględ-
nienie możliwości poznawczych, emocjonalnych, społecznych spra-
wia, że wiara i  sposób jej przeżywania nabierają coraz bardziej cech 
dojrzałej religijności. Ujawnia się ona zarówno w  płaszczyźnie zwią-
zanej z  wiedzą religijną jak i  uczuciami oraz relacjami między Bogiem 
a  człowiekiem 36.

3. Dorosły w  procesie uczenia się wiary

Osiąganie dojrzałości dotyczy każdej sfery życia i  w  ten proces wpisane 
jest również dążenie do dojrzałości w  wierze. Dorosły, posiadając moż-
liwości reflektowania nad własnymi doświadczeniami, może wiązać je 
z  coraz bardziej dojrzałym wędrowaniem w  wierze, ale jest to możliwe 
tylko wówczas, gdy podejmie wyzwanie do uczenia się przez całe życie, 
także w  kwestiach wiary. Może warto także w  tym obszarze uczenia się 
zastosować zasady związane z  uczeniem się dorosłych. M. Knowles 
wyraźnie wskazuje na różnice struktur psychicznych dziecka i  dorosłe-
go, co ma swoje konsekwencje w  procesie uczenia się. Dotyczą one 
samowiedzy, zasobu doświadczenia, gotowości  poznawczej, orientacji 

33 Z. Marek, Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w  wieku przedszkolnym w  Po-
lce w  latach 1945-1990, Wyd. WAM, Kraków 1994, s. 173-175.
34 T. Panuś, Zasada wierności Bogu i  człowiekowi i  jej realizacja w  polskiej katechizacji, 
Wyd. UNUM, Kraków 2001, s. 13.
35 Bóg w  przedszkolu i  w  szkole, dz. cyt., s. 129.
36 Zob. R. Jaworski, Człowiek religijny – kryteria dojrzałości. Analiza psychologiczna, w: 
Fides et ratio. W  poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, Wyd. Novum, Płock 2001, 
s.  73.
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temporalnej i  postawy wobec kształcenia oraz motywacji 37. Wykorzy-
stanie właściwości uczenia się dorosłych może sprawić, że w  proce-
sie dojrzewania w  wierze uwzględnione zostaną potrzeby i  oczekiwa-
nia charakterystyczne zarówno dla jednostki, jak i  dla całej wspólnoty 
wierzących. Uczenie się w  odniesieniu do wiary dorosłego jest istot-
ne także i  dlatego, że dorosły ma potrzebę rozumowego uzasadnienia 
tego, w  co wierzy i  poszukiwania coraz to nowych uzasadnień dla swej 
wiary. Wiąże się to również z  poczuciem odpowiedzialności i  spraw-
stwa. Dlatego także w  kwestiach uczenia się wiary może okazać się 
skuteczne zastosowanie „drabiny kompetencji” 38, której poszczególne 
stopnie mogą sprawić, że dorosły podejmie świadomą i  odpowiedzialną 
re fleksję nad rzeczywistością wiary.

 Dorosły wychowany w  środowisku ludzi ochrzczonych, który sam 
przyjął inne sakramenty, uczestniczący w  pewnych formach kultu, czę-
sto żyje w  „błogiej nieświadomości” niekompetencji w  dziedzinie wiary 
i  religijności, czyli nie jest zbyt kompetentny w  tym, co robi. Zadowala 

37 M.K. Smith, M. Knowles, Informal adult education, self-direction and anadragogy. 
The  encyclopedia of informal education 2002, http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm. 
Wydruk z  dnia 22.05.2008 roku.
38 Zob. M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenie pracowników a  rozwój organizacji, Wyd. 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 87; A. Zbińska, Zawód – trener biznesu. Nowy 
trend, czy potrzeba, http://www. szkolenia.agencjasedno.pl/artykuly/25/zawod_trener_
biznesu_nbiznesu_nowy_trend_czy_potrzeba.htm. Wydruk z  dnia 04.05.2008 roku.
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Rys. Źródło własne

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



O „zdrową” religijność dorosłego 233

się wiedzą i  religijnością dziecka lub nastolatka i  nie ma świadomości, 
że „wyrósł” z  tej religijności. Wykonuje pewne zadania związane z  wia-
rą w  sposób niewłaściwy, nie zdając sobie sprawy z  własnej niekompe-
tencji. Może jednak zdarzyć się coś, co uświadomi mu, że nie jest tak 
kompetentny, jak początkowo myślał. W  tym momencie osiąga stan 
oznaczający świadomość niekompetencji. Dorosły uświadamia sobie 
wówczas brak wystarczających umiejętności. Etap ten jest niezmiernie 
ważny. Wtedy to odnajduje motywację do uczenia się, a  także widzi ob-
szary, które musi w  sobie rozwijać.
 W  obszarze wiary osiąganiu tego etapu mogą sprzyjać nowe do-
świadczenia związane np. z  przygotowaniem dzieci do przyjęcia sakra-
mentów lub inne wydarzenia, mające związek z  życiem religijnym. Mogą 
wówczas pojawić się pytania, które zaniepokoją, a  przez to poprowa-
dzą na kolejny stopień „drabiny kompetencji”: świadomość niekompe-
tencji. Na tym etapie w  procesie dochodzenia do wiary dojrzałej istotna 
jest diagnoza własnej religijności. Praktyka duszpasterska proponuje 
różne narzędzia umożliwiające określenie poziomu własnej religijności, 
ale i  w  tym względzie zasady uczenia się dorosłych mogą okazać się 
przydatne. Warto tu zainteresować się propozycją M. Knowles’a, który 
proces dojrzewania wiodący ku dorosłości traktuje jako proces wielo-
płaszczyznowy obejmujący całą egzystencję człowieka. Wskazuje on 
na 15 obszarów, w  których dorosły może umieścić siebie, określając 
w  ten sposób własną dojrzałość w  każdym z  nich:
− Zależność  Autonomia,
− Bierność  Aktywność,
− Subiektywizm  Obiektywizm,
− Ignorancja  Erudycja,
− Niska sprawność  Wysoka sprawność,
−  Wąski zakres odpowiedzialności  Wysoki zakres odpowiedzialności,
− Wąskie zainteresowania    Szerokie zainteresowania,
− Egoizm  Altruizm,
− Brak samoakceptacji  Akceptacja,
− Amorficzna tożsamość  Zintegrowana tożsamość,
− Koncentracja na szczegółach  Koncentracja na zasadach,
− Powierzchowne związki  Głębokie związki,
− Odtwórczość  Oryginalność,
− Potrzeba pewności  Tolerancja dla nieokreśloności,
− Afektywność  Racjonalność 39.
 Dorosły, umieszczając rzeczywistość wiary w  każdym z  tych obsza-
rów, może uczynić indywidualny profil religijności. Analizując wiarę, 

39 M.S. Kowles, The Modern Practice of Adult Education. Andragogy versus Pedagogy. 
Cytuję za: M. Malewski, Andragogika w  perspektywie metodologicznej, Wyd. Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, s. 30-34.
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może pytać siebie o  jego własne miejsce pomiędzy wskazanymi biegu-
nami. Na tym etapie rozpoczyna się poszukiwanie, w  jaki sposób w  po-
szczególnych obszarach ów dysonans pokonać i  od którego rozpocząć. 
Pozytywna decyzja w  odniesieniu do niwelowania braku i  uzyskiwanie 
nowych kompetencji prowadzi do wkroczenia na kolejny stopień „dra-
biny kompetencji”, a  więc moment, kiedy wie już, co i  jak ma robić, 
aby osiągać sukces na drodze wędrowania w  wierze. Świadomość wła-
snych kompetencji jest wynikiem działań, zmierzających do podniesie-
nia poziomu umiejętności, to podejmowanie działań ze świadomością 
możliwości i  metod, jakich będzie się używać. Ważnym aspektem tego 
etapu jest praktyka, podczas której doskonali się posiadane umiejętno-
ści, tak, że w  pewnym momencie stają się one jakby „drugą naturą” czło-
wieka (czwarty stopień „drabiny kompetencji”). Osiągnięcie tego etapu 
jest tylko pozornie sytuacją najbardziej pożądaną, gdyż nieświadomość 
kompetencji może łatwo zmienić się w  nieświadomość niekompeten-
cji. W  odniesieniu do wiary nie jest on więc etapem ostatnim. Wiara jak 
rzeczywistość dynamiczna, ale i  eschatologiczna domaga się coraz to 
nowych odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania i  problemy egzysten-
cjalne – różnych na każdym etapie dorosłości. Czwarty stopień „drabi-
ny kompetencji” stanowi jednocześnie pierwszy kolejnego etapu w  pro-
cesie dojrzewania wiary, by nie popaść w  rutynę i  samozadowolenie.

Zakończenie

Dojrzewaniu dorosłego musi towarzyszyć przekonanie o  konieczno-
ści i  potrzebie uczenia się (zamierzonego i  niezamierzonego). Doty-
czy ono wszystkich obszarów i  wymiarów jego życia, może dokonywać 
się w  każdym miejscu i  czasie, bo wszędzie mają miejsce życiowe do-
świadczenia człowieka. Tak dzieje się również w  obszarze życia reli-
gijnego. Z  troską dorosłego o  dojrzałą („zdrową”) religijność musi iść 
w  parze również przekonanie, że uczenie się w  obszarze wiary nie za-
kończyło się z  edukacją szkolną i  nie jest ograniczone jedynie do zor-
ganizowanych form edukacji. 
 Dochodzenie do wiary dojrzałej to stałe uczenie się tego, co określa 
się rzeczywistością wiary. I  tu doświadczenia będę odgrywały niebaga-
telną rolę. W  procesie „uczenia się” wiary, dojrzewania w  wierze tworzą 
one podstawę do stałego podnoszenia jakości (także) religijnego życia. 
Troska o  „zdrową” religijność dorosłego zakłada osiąganie dojrzałości 
w  możliwie wszystkich dziedzinach życia, szczególnie tych związanych 
z  rozwojem własnej osobowości, moralności i  wiedzy. Tu powinny two-
rzyć wspólną płaszczyznę kryteria teologiczne i  egzystencjalne.
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Słowa kluczowe

Adaptacja (przystosowanie) – zasada biologiczna, która jest podsta-
wą zmian strukturalnych lub funkcjonalnych, jakim pod wpływem wa-
runków otoczenia podlega organizm. Stanowi warunek konieczny dla 
jego przeżycia i optymalnej egzystencji. Trwała adaptacja uważana jest 
za jeden z czynników ewolucji. Na gruncie psychologii pojęcie to roz-
powszechnione zostało przez J. Piageta, wg którego adaptacja to jed-
na z dwóch głównych zasad (obok „organizacji”) rządzących rozwojem 
biologicznym i intelektualnym. Adaptacja oznacza stan równowagi lub 
proces równoważenia pomiędzy asymilacją (proces włączania nowych 
informacji do istniejących schematów poznawczych) i akomodacją 
(proces modyfikacji schematów poznawczych). Proces ten jest urucha-
miany w przypadkach, kiedy stare schematy okazują się nieprzydatne. 
Zdaniem Piageta, adaptacja stanowi podstawową funkcję inteligencji, 
a formalno-operacyjne struktury umysłowe kształtujące się w okresie 
adolescencji zapewniają jednostce najdoskonalsze warunki do realiza-
cji tej funkcji.

W polskiej literaturze psychologicznej pojęcie „adaptacja twórcza” 
wprowadził K. Obuchowski, który wiąże je z autonomią działania czło-
wieka. Zatem adaptacja twórcza to nie tylko proces modyfikowania 
działania pod wpływem nacisków środowiska, ale zdolność względnie 
niezależnego od otoczenia formułowania przez jednostkę zadań i celów 
życiowych, a następnie ich realizacji. Wg K. Obuchowskiego w ten spo-
sób możliwe jest zaspokajanie potrzeby sensu życia człowieka  (eg).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Podsiad A., Więckowski Z., Mały 
słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, 
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Warszawa 1983; Piaget J., Równoważenie struktur poznawczych, 
Wyd. PWN, Warszawa 1981; Obuchowski K., Adaptacja twórcza, 
Wyd. Książka i  Wiedza, Warszawa 1985.

Adolescencja – (łac. adolescere), czyli wzrastanie ku dojrzałości, 
(polski odpowiednik: dorastanie). To okres w  życiu człowieka łączą-
cy dzieciństwo z  dorosłością. Najczęściej przyjmuje się, że obejmuje 
lata między 10. a  20. rokiem życia jednostki i  jest czasem gwałtownych 
i  głębokich przemian biologicznych, psychologicznych i  społecznych. 
Tzw. „skok pokwitaniowy” polegający na szybkim przyroście wagi ciała 
i  wzrostu oraz zmianach w  obrębie pierwszorzędowych cech płciowych, 
zostaje zainicjowany aktywnością gruczołów dokrewnych: przysadki 
mózgowej, jąder, jajników i  wyznacza początek okresu adolescencji.
 Ze względu na zmiany w  budowie i  funkcjonowaniu organizmu wy-
różnia się trzy fazy dojrzewania płciowego: przedpokwitaniową, po-
kwitania właściwego i  młodzieńczą. Najczęściej wymienia się też na-
stępujące fizyczne wskaźniki dojrzewania: gwałtowne przyspieszenie 
wzrastania; rozwój pierwszorzędowych cech płciowych, które związa-
ne są z  rozwojem gonad oraz gruczołów płciowych; rozwój drugorzędo-
wych cech płciowych, które obejmują zmiany w  genitaliach, piersiach, 
owłosieniu oraz dalszy rozwój organów płciowych; zmiany w  propor-
cjach ciała oraz przyrostach i  rozkładzie tkanki mięśniowej i  tłuszczo-
wej; zmiany w  układzie krążenia i  oddychania, które prowadzą do wzro-
stu siły i  tolerancji na doświadczenie. Nieco później w  stosunku do 
powyższych zmian fizjologicznych następuje rozwój w  sferze psychi-
ki i  obejmuje zmiany w  sferze poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej 
i  społecznej. 
 Do najważniejszych osiągnięć poznawczych zalicza się ukształto-
wanie struktur myślenia formalno-operacyjnego (Piaget), dzięki czemu 
dorastający nabywa zdolności do myślenia: o  tym, co możliwe (rozumo-
wanie hipotetyczno-dedukcyjne); abstrakcyjnego (myślenie oparte na 
symbolach i  ideach); o  własnym myśleniu (autorefleksja). Umiejętności 
te stanowią podstawę do samodzielnego konstruowania przez młodzież 
światopoglądu. Rozwój w  okresie adolescencji obejmuje również zmia-
ny w  obrębie systemu potrzeb. Pojawiają się zarówno nowe potrzeby, 
takie jak: potrzeba seksualna czy samodoskonalenia, jak również mo-
dyfikacjom podlegają sposoby ich zaspokajania. Po raz pierwszy do-
rastający formułuje egzystencjalne pytania typu: kim jestem?, dokąd 
zmierzam?, co stanowi sens mojego życia? Rozstrzygnięcia dotyczą-
ce własnej tożsamości (wg E. Eriksona na okres adolescencji przypada 
kryzys tożsamości) wpływają także na rodzaj ról społecznych, sposo-
by ich wypełniania oraz jakość relacji społecznych. Rozwój poznawczy 
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oraz doświadczenia społeczne, w  których znaczącą rolę odgrywają ró-
wieśnicy, określają ponadto przebieg rozwoju moralnego. Wg Kohlber-
ga, adolescenci ujawniają cechy rozumowania moralnego z  poziomu 
konwencjonalnego, czyli w  ocenie czynu moralnego kierują się zinte-
rioryzowanymi, ogólnie przyjętymi, umownymi zasadami regulującymi 
życie społeczne. Podstawową formę aktywności osób w  okresie dora-
stania stanowi nauka oraz różnego rodzaju rozrywki, niekiedy przyjmu-
jące formę zachowań ryzykownych (eg).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Hill J., Early Adolescence: A  Framework, 
„Journal of Early Adolescence” 1983 nr 3, s. 1-21; Marshall, Puberty, w: 
Faulkner F. & Tarner J. (eds.), Human Growth: A  Comprehensive Trea-
tise, vol. 2, Plenum Press, New York 1978, s. 171-209; Obuchowska  I., 
Adolescencja, w: Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwo-
ju człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 2000; Steinberg L., Adolescence, 
 McGraw-HillMcGraw-Hill Press, New York 1993.

Aktywność fizyczna – wszelkie działania człowieka angażujące apa-
rat ruchu (głownie układ kostny i  mięśniowy) do wykonywania wysił-
ku fizycznego. Głównym celem tych działań jest, poprzez stosowa-
nie odpowiednich ćwiczeń, kształtowanie, pomnażanie i  przywracanie 
zdrowia oraz wydolności i  sprawności fizycznej. Aktywność ta przebie-
ga w  ramach trzech głównych obszarów kultury fizycznej, a  mianowi-
cie wychowania fizycznego, rekreacji fizycznej i  rehabilitacji ruchowej. 
Oprócz stosowania specjalnych ćwiczeń fizycznych na aktywność fi-
zyczną człowieka składa się także większa aktywność podczas wyko-
nywania codziennych, rutynowych obowiązków (lm).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Nowotny J., Edukacja i  reedukacja rucho-
wa, Wyd. KASPER, Kraków 2005; Aktywność fizyczna, http://www.flora.plwww.flora.pl/
consumer/risks/catid7. Wydruk z  dnia 18.04.2007  r.

Alkohol – teratogen – skutki alkoholu działającego w  okresie prena-
talnym są trwałe na całe życie. Jest on najbardziej rozpowszechnionym 
środkiem teratogennym, a  także teratogenem neurobehawioralnym. 
Na świecie jest trzecią co do wielkości (po zespole Downa i  rozszcze-
pie kręgosłupa) przyczyną wad wrodzonych i  główną przyczyną chorób 
umysłowych. Uszkadza bardziej niż jakikolwiek narkotyk. Cząsteczki 
alkoholu z  łatwością przenikają przez łożysko do organizmu dziecka. 
Jako środek teratogenny może powodować śmierć płodu, upośledze-
nie wzrostu i  rozwoju, wady anatomiczne oraz deficyty w  sferze funk-
cjonalnej. Teratogeny neurobehawioralne w  niskiej dawce – powodują 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



Słowa  kluczowe240

deficyty funkcjonalne układu nerwowego i  zaburzenia w  zachowaniu, 
w  dawce wysokiej – wady anatomiczne. 
 Alkohol – teratogen pity przez matkę w  czasie ciąży może negatyw-
nie wpływać na rozwój płodu: ryzyko poronienia, martwe urodzenia, 
przedwczesny poród, uszkodzenia mózgu, niska waga urodzeniowa, 
opóźnienia wzrostu, ryzyko wystąpienia FAS, uszkodzenia wątroby, 
wady serca, wady nerek, dysmorfia twarzy, zniekształcenie budowy 
kośćca, drżenia, drgawki, problemy z  widzeniem i  słyszeniem, zabu-
rzona koordynacja.
 Mechanizmy działania alkoholu na płód: blokada receptorów folia-
towych łożyska, co prowadzi do niedoborów kwasu foliowego u  pło-
du i  upośledza przenikanie przez nie glukozy i  cynku; przez 4-7 dni 
po jednorazowym spożyciu – alkohol upośledza transport łożyskowy 
niektórych aminokwasów; upośledza krążenie maciczne i  reaktywność 
w  układzie krążeniowo-oddechowym płodu; hamuje rozmnażanie i  róż-
nicowanie się komórek embrionalnych i  zaburza ich procesy migracyj-
ne; powoduje deficyty hormonalne u  płodów. Kobietom w  ciąży zaleca 
się całkowitą abstynencję, gdyż nie ma bezpiecznej dawki alkoholu bez 
ujemnych skutków, jakie ponosi dziecko (bsar).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Klecka M., Ciąża i  alkohol. W  trosce 
o  Twoje dziecko, Wyd. PARPA, Warszawa 2007; Załuska M., Spożycie al-
koholu w  okresie ciąży a  rozwój płodu i  stan dziecka. Artykuł pochodzi z  ma-
teriałów pokonferencyjnych z  okazji obchodów VII Światowego Dnia FAS 
w  Lędzinach 10 września 2007 roku.

Choroba – jest uznawana za jedno z  podstawowych pojęć medycy-
ny, choć trudno definiowalne. Zgodnie z  przyjętym w  1974 roku ustale-
niem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) może być pojmowana jako 
odwrotność zdrowia, a  bardziej precyzyjnie jako „stan organizmu, kie-
dy to czujemy się źle, a  owego złego samopoczucia nie można jednak 
powiązać z  krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psycholo-
gicznym lub bytowym, lecz z  dolegliwościami wywołanymi przez zmia-
ny strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez dolegliwości 
rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych 
zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów”. 
W  związku z  tym choroba polega na zaburzeniu funkcji lub uszkodze-
niu struktury organizmu. Objawia się, gdy działanie czynnika chorobo-
twórczego powoduje przekroczenie zdolności organizmu do adapta-
cji, co z  kolei wywołuje niepożądane, szkodliwe następstwa. Zgodnie 
z  ostatnimi ustaleniami medycyny nie da się tak ujmowanej przez WHO 
definicji choroby utrzymać. Zdaniem krytyków, współczesna medycyna 
dysponuje wystarczającymi środkami, aby w  wielu przypadkach, mimo 
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choroby, utrzymać dobre samopoczucie człowieka, jego fizyczną, psy-
chiczną i  społeczną sprawność. Również z  punktu widzenia socjolo-
gii definicja ta nie spełnia oczekiwań, gdyż nadmiernie rozbudowuje 
sferę roszczeń społecznych co do dobrostanu, który winny zapewniać 
nie tyle jednostki, co organy społeczne – państwo i  wyspecjalizowane 
służby. Poznanie przyczyn chorób pozwala na zapobieganie im, czyli 
profilaktykę chorób. Na poziomie globalnym, stosując metody epide-
miologiczne, można zwalczać choroby prowadząc politykę zdrowotną  – 
zdrowie publiczne (kj).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Podręczna mini encyklopedia medycyny, 
Wyd. RTW, Warszawa 2001; Guzek J.W., Patofizjologia człowieka w  zary-
sie, Wyd. PZWL, Warszawa 2005.

Dobrostan psychiczny – (ang. well being), to poznawcza i  emocjonal-
na ocena własnego życia, która dokonywana jest w  obrębie następu-
jących wymiarów: 1) Samoakceptacja – czyli pozytywny stosunek do 
własnego „Ja”, szacunek do samego siebie wynikający ze świadomo-
ści zarówno zalet jak i  wad; 2) Posiadanie życiowego celu – oznacza 
zdolność odnajdywania sensu i  kierunku w  życiu oraz umiejętność wy-
znaczania sobie i  realizowania zadań życiowych; 3) Kierowanie osobi-
stym rozwojem – możliwe jest dzięki odkryciu przez jednostkę tkwią-
cego w  niej potencjału i  rozwijaniu nowych zdolności; 4) Pozostawanie 
w  pozytywnych relacjach z  innymi – wiąże się z  doświadczaniem rado-
ści w  wyniku bliskich, intymnych kontaktów z  innymi osobami; 5) Pano-
wanie nad otoczeniem – to umiejętność radzenia sobie z  otoczeniem 
poprzez jego kształtowanie; 6) Dążenie do autonomii, czyli działań wy-
nikających z  własnych, indywidualnych przekonań. Konstrukcja tej kate-
gorii opisu kondycji jednostki wynika z  poszukiwań i  badań nad mocny-
mi stronami człowieka. Obecnie prowadzone są liczne badania (jak na 
razie brak jednoznacznych, spójnych ustaleń) w  celu określenia czynni-
ków wpływających na poziom dobrostanu jednostki. Ogólnie wskazuje 
się zarówno na podmiotowe (cechy tempramentalne i  osobowościowe), 
jak i  demograficzne uwarunkowania, a  także na znaczenie zdarzeń ży-
ciowych w  wyznaczaniu poziomu dobrostanu jednostki  (eg).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Ryff C.D., Singer B., Paradoksy kondycji 
ludzkiej: dobrostan i  zdrowie na drodze ku śmierci, w: Psychologia pozytyw-
na. Nauka o  szczęściu, zdrowiu, sile i  cnotach człowieka, pr. zb. pod red. 
J.  Czapińskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2005.

Edukacyjne...16
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Dojrzewanie w  wierze – w  psychologii rozwojowej termin dojrzewanie 
oznacza proces wzrostu, typowy dla wszystkich przedstawicieli gatun-
ku, wychowujących się w  typowym dla tego gatunku środowisku natu-
ralnym. W  odniesieniu do wiary chrześcijańskiej oznacza proces, któ-
ry ma prowadzić do komunii z  Jezusem i  osiągnięcia podobieństwa do 
Boga. Osiągnięcie tej dojrzałości ma charakter eschatologiczny. Nie 
może ona być osiągnięta pewnego dnia i  nikt z  wierzących nie może 
stanąć w  miejscu z  powodu osiągnięcia celu drogi. Przymioty, którymi 
charakteryzuje się dojrzałą wiarę to jedynie kierunki wzrostu (aw).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Gerrig R.J., Zimbardo P., Psychologia 
i  życie, Wyd. PWN, Warszawa 2006; Giguere P., Dorosły człowiek – doj-
rzała wiara, Wyd. M, Kraków 1997; Allberich E., Katecheza dzisiaj, Wyd. 
Salezjańskie, Warszawa 2003.

Drabina kompetencji – to możliwość określania poziomu kompetencji, 
dzięki czemu dorosły w  sposób coraz bardziej świadomy może uczest-
niczyć w  procesie rozwoju. Odniesienie człowieka do jego kompeten-
cji określa się na czterech poziomach: nieświadomość niekompeten-
cji, czyli wykonywanie pewnych działań bez wiedzy, że się nie jest zbyt 
kompetentnym w  tym, co się robi; świadomość niekompetencji, czyli 
etap, na którym widzi się obszary, które należy w  sobie rozwijać; świa-
domość kompetencji, czyli moment, kiedy już się wie, co i  jak powinno 
się robić, aby osiągać sukces w  jakiejś określonej dziedzinie; nieświa-
domość kompetencji, czyli etap możliwy do osiągnięcia tylko poprzez 
praktykę i  doświadczenie, w  efekcie czego pewne umiejętności stają 
się jego drugą naturą (aw).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Kossowska M., Sołtysińska I., Szkole-
nie pracowników a  rozwój organizacji, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2002; Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników. 
Przygotowanie, wdrażanie i  integrowanie z  innymi systemami ZZL, Wyd. 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Dynamika zdrowia i  choroby – stan człowieka odpowiadający jego 
sytuacji egzystencjalnej. Choroba ciała nie oznacza tylko fizycznego 
defektu, ale wyraża problem egzystencji ludzkiej (rj).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: M. Filipiak, Biblia o  człowieku. Zarys 
antro pologii biblijnej, Wyd. TN KUL, Lublin 1979, s. 157-185; Sussman M., 
Sickness and disease, w: The Anchor Bible Dictionary, Doubleday, New 
York 1997.
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Dziecko alkoholika – dziecko wywodzące się z  rodziny, w  której przy-
najmniej jeden z  rodziców nadużywa alkoholu. Skutkiem tego są wystę-
pujące u  dzieci zaburzenia psychosomatyczne. U  dziecka alkoholika, 
z  powodu życia w  chronicznym stresie, wynikającym z  nadużywania al-
koholu przez rodziców, któremu towarzyszy poczucie bezsilności, upo-
śledzone zostaje funkcjonowanie systemu immunologicznego. Powo-
duje to także występowanie chorób somatycznych. Dzieci alkoholików 
w  porównaniu z  dziećmi ze zdrowych rodzin mają więcej problemów 
zdrowotnych z  powodu obniżenia odporności biologicznej. Częściej 
cierpią z  powodu bólu głowy, bezsenności, osłabienia, nudności, ner-
wobólów zębów czy problemów związanych z  odżywianiem (bulimia 
lub anoreksja). W  tej grupie często możemy zaobserwować nadużywa-
nie alkoholu, narkotyków i  innych środków zmieniających świadomość. 
W  konsekwencji dziecko alkoholika wykazuje większą podatność na 
niedostosowanie społeczne (mk).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Sztander W., Dzieci z  rodziny z  prob-
lemem alkoholowym, Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 
2006; Graniger J., Dzieci alkoholików – indywidualne plany pomocy, Wyd. 
PARPA, Warszawa 2006; Mellibruda J., Sobolewska Z., Koncepcja i  terapia 
współuzależnienia, „Alkoholizm i  Narkomania” 28(1997)3, s. 421-430.

FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – Alkoholowy Syndrom Płodowy jest 
wynikiem spożywania przez przyszłą matkę alkoholu w  czasie ciąży. 
Oznacza zespół wad wrodzonych, somatycznych oraz neurologicz-
nych. Termin ten został użyty po raz pierwszy przez dwóch amerykań-
skich lekarzy: K.L. Jonsa i  D.W. Smitha w  1973 roku. Opracowanie tej 
definicji pozwoliło wyodrębnić nowy, rozpoznawalny klinicznie zespół 
chorobowy. Obecnie wiemy na jego temat znacznie więcej, szczegól-
nie o  cząsteczkach etanolu, które bez trudu pokonują barierę łożysko-
wą. W  efekcie pół godziny po spożyciu alkoholu przez matkę, stężenie 
alkoholu we krwi dziecka jest identyczne jak we krwi matki. Najbardziej 
narażony na działanie alkoholu jest mózg. W  bardzo wczesnym okresie 
ciąży może on zostać trwale uszkodzony. 
 FAS stanowi zespół charakterystycznych objawów: upośledzenie 
wzrostu, małogłowie; charakterystyczne rysy twarzy (cechy dysmorficz-
ne); objawy związane z  uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowe-
go (OUN). Rozpoznanie syndromu opiera się na diagnostycznym kryte-
rium medycznym: udokumentowane spożywanie alkoholu przez matkę 
w  ciąży (wywiad); deficyt wzrostu, wagi ciała i  obwodu głowy dziecka 
– przed i  po urodzeniu; uszkodzenie OUN (upośledzenie funkcji fizycz-
nych, intelektualnych i  społecznych); anomalia takie jak: deformacje 
budowy kończyn, twarzy, mięśni, wady narządów wewnętrznych. Jeśli 
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nie występują wszystkie cztery kryteria, wówczas mamy do czynienia 
z  niepełnoobjawowym syndromem, a  więc jego pochodnymi, m.in. FAE 
(Fetal Alcohol Effects) – Alkoholowym Efektem Płodu.
 Liczba dzieci, które rodzą się z  syndromem FAS jest nieznana. Bar-
dzo często symptomy przypisywane są innym zaburzeniom i  schorze-
niom. Nie mamy polskich statystyk, wiemy jednak, że 33% kobiet (z  ba-
dań PARPA) w  wieku prokreacyjnym (18-40 lat) piła alkohol, będąc 
w  ciąży.
 Z  FAS się nie wyrasta, ma się go przez całe życie. Zmiany, które 
zachodzą w  mózgu i  OUN dziecka, w  efekcie wpływają na: obniżenie 
poziomu inteligencji, upośledzenie zdolności uczenia się pomimo pra-
widłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienia rozwoju mowy, niety-
powe zachowania. W  konsekwencji opóźnione zostają kolejne etapy 
rozwojowe, tak że rozwój umysłowy, społeczny i  emocjonalny nie odpo-
wiada wiekowi metrykalnemu (odpowiada wiekowi młodszemu) (bsar).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Aase J.M., Kliniczne rozpoznanie Alko-
holowego Zespołu Płodowego (FAS). Trudności w  wykrywaniu i  diagnosty-
ce, w: Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, Wyd. PARPA, Warszawa 
1998; Klecka M., Ciąża i  alkohol. W  trosce o  Twoje dziecko, Wyd. PARPA, 
Warszawa 2007; Klecka M., Liszcz K., Nie próbuj mocniej – spróbuj inaczej. 
Neurologiczny program naprawczy dla dzieci i  młodzieży z  syndromem al-
koholowym FAS, Wyd. 07/ 2007; Hryniewicz D., Specyfika pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej dzieciom z  FAS, Wyd. PARPA, Warszawa 2007.

Głusi jako mniejszość językowa i  kulturowa – silna autonomiczna 
społeczność, posiadająca własną historię, wspólne wartości, którymi 
się dzieli, normy społeczne, zwyczaje i  technologie przekazywane z  po-
kolenia na pokolenie. Najważniejszym czynnikiem integrującym ową 
społeczność jest ich naturalny język – język migowy (wizualno-prze-
strzenny), który charakteryzuje się użyciem kanału wzrokowego, a  nie 
audytywnego, jednak posiada własny słownik i  zespół norm gramatycz-
nych, jak inne języki. Dla narodowej społeczności Głuchych język jest 
elementem identyfikującym przynależność do wspólnoty. W  wielu kra-
jach języki migowe zostały już uznane za pełnoprawne środki komu-
nikacji, a  więc oficjalne – równe językom fonicznym. W  Polsce Głusi 
nadal oczekują na status „mniejszości” oraz na uznanie (przez przyję-
cie ustawy) Polskiego Języka Migowego (PJM) za równorzędny w  sto-
sunku do języka polskiego. Przyjęcie powyższej ustawy zagwarantuje 
Głuchym prawo do nauczania PJM w  szkołach oraz niezbędną dla pra-
widłowego funkcjonowania wśród słyszącej większości obecność tłu-
maczy w  urzędach i  instytucjach państwowych (ag).
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O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Czajkowska-Kisil M., Klimczewska A., 
Rola języka migowego w  kształtowaniu tożsamości Głuchych w  Polsce, w: 
Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, pr. zb. pod red. E. Woźniackiej, 
Wyd. Polski Związek Głuchych. Oddział Łódzki, Łódź 2007; Lane H., Maska 
dobroczynności, deprecjacja społeczności głuchych, Wyd. WSiP, Warsza-
wa 1996; Sacks O., Zobaczyć głos, Wyd. Zysk i  S-ka, Poznań 1998.

Higiena osobista – zdaniem służb sanitarnych jest dążeniem do uzy-
skania jak najlepszego samopoczucia i  zdrowia osiągalnego dla da-
nej jednostki w  najkorzystniejszych dla niej warunkach poprzez pod-
jęcie pewnych czynności, tj. mycia ciała, regularnej zmiany i  prania 
odzieży oraz bezpośredniego unikania zabrudzenia. Cele i  zadania hi-
gieny osobistej to utrzymanie i  wzmocnienie zdrowia oraz rozwijanie 
pełnej sprawności i  aktywności fizycznej, psychicznej i  umysłowej or-
ganizmu człowieka w  każdym wieku. Zadaniem higieny osobistej jest 
również tworzenie racjonalnych norm higienicznych w  różnych dziedzi-
nach życia osobniczego, zapewnienie prawidłowego rozwoju organi-
zmu w  okresie dojrzewania, uzyskanie optymalnej sprawności fizycz-
nej, a  także ochrona organizmu przed chorobami. Skutkiem zaniedbań 
higieny osobistej są stany chorobowe, np. wszawica, próchnica zębów, 
żółtaczka zakaźna typu A  oraz wszelkie dolegliwości społeczne, tj. mar-
ginalizacja i  izolacja społeczna (kj). 

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Podręczna mini encyklopedia medycyny, 
Wyd. RTW, Warszawa 2001; Sokołowska M., Myć się czy wietrzyć: drama-
tyczne dzieje higieny od starożytności do dziś, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 
1999.

Hipochondria – zaburzenie nerwicowe, którego dominującą cechą jest 
stałe przekonanie o  istnieniu przynajmniej jednej poważnej, postępu-
jącej choroby somatycznej. Osoba cierpiąca na hipochondrię ujawnia 
uporczywe skargi somatyczne lub stale skupia uwagę na ich fizycznej 
naturze. Normalne czy banalne doznania lub przejawy są często inter-
pretowane jako nienormalne i  świadczące o  chorobie, a  uwaga skupio-
na jest zwykle na jednym czy dwóch narządach albo układach ciała. 
Przyczyną powstawania zaburzenia jest egocentryczna lub narcystycz-
na orientacja, doświadczane w  dzieciństwie urazy psychiczne, prze-
moc lub nadużycia seksualne (kj).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Podręczna mini encyklopedia medycyny, 
Wyd. RTW, Warszawa 2001.
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Holizm – (z  greckiego holos – oznacza cały) sugeruje, aby zagadnie-
nia ujmować całościowo i  organicznie. Jest to koncepcja filozoficzna, 
której pojęcie wprowadził Jan Christian Smuts (1870 – 1950), polityk 
południowo afrykański. W  ujęciu holistycznym całość uznawana jest za 
cel, do którego mają się dopasowywać poszczególne części. W  po-
dejściu holistycznym do pomocy dzieciom z  Alkoholowym Syndromem 
Płodowym najistotniejsze jest działanie poprzez współpracę i  zaanga-
żowanie wielu instytucji, poradni, służby zdrowia, stowarzyszeń, Koś-
cioła i  ludzi tam pracujących, by tym samym dotrzeć do ogółu społe-
czeństwa. W  ujęciu holistycznym świat stanowi hierarchiczną całość, 
a  człowiek doświadcza go całym sobą, rozwijając swoje możliwo-
ści rozumienia i  działania w  procesie całościowej integracji zewnętrz-
nych bodźców i  wewnętrznych przeżyć. Świat podlega twórczej ewo-
lucji, prowadząc do powstania nowych, jakościowo różnych całości, 
niedających się zredukowac do sumy swych części. Działanie w  tak 
pojętej rzeczywistości powinno wychodzić poza utrwalane schematy 
i  przyzwyczajenia.
 W  holistycznym ujęciu pomocy udzielanej dzieciom z  syndromem 
FAS, istotne staje się podejście zintegrowane i  wielodyscyplinarne. Po-
moc powinna być rozumiana w  szerokim kontekście, począwszy od: ro-
dziców, specjalistów, lekarzy, nauczycieli, wychowawców, rodzinnych 
i  instytucjonalnych form opieki na dzieckiem, przez specjalistyczne po-
radnie, środowisko lokalne, media i  całe społeczeństwo (bsar). 

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Encyklopedia popularna PWN, Wyd. 
PWN, Warszawa 1982; Hryniewicz D., Specyfika pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej dzieciom z  FAS, Wyd. PARPA, Warszawa 2007; Kopaliński 
W., Słownik wyrazów obcych i  zwrotów obcojęzycznych z  almanachem, Ofi-
cyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2006.

Homoseksualizm – pojęcie to, jak dotąd, nie doczekało się jedno-
znacznych i całościowych definicji. 
 W opracowaniu I. Krzemińskiego homoseksualizm określa się jako 
„zjawisko psychiczne, polegające na odczuwaniu pociągu płciowe-
go do osób własnej płci. Według badań odsetek osób homoseksual-
nych w  różnych społeczeństwach waha się w  granicach 5%. Po raz 
pierwszy w  historii słowo homoseksualizm zostało użyte w  1869 roku 
przez węgierskiego lekarza Karla Marie Kertbenya, który wystosował 
list otwarty do pruskiego ministra sprawiedliwości z  apelem o  znie-
sienie sankcji prawnych za stosunki seksualne miedzy mężczyznami. 
W  1948 roku został opublikowany raport Kinseya, który stał się pierw-
szym źródłem wiedzy o  homoseksualizmie”. Według K. Boczkowskie-
go homoseksualizm traktowany jest jako „zaburzenie wyrażające się 
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brakiem  akceptacji heteroseksualnych norm współżycia przyjętych 
we współczesnej cywilizacji”. Objawia się wtedy, gdy osoba swój po-
ciąg płciowy kieruje wyłącznie lub prawie wyłącznie do osób tej samej 
płci i  która wyłącznie lub prawie wyłącznie wtedy osiąga zadowolenie 
seksualne. Jest to również związek emocjonalny pomiędzy dwoma 
osobami tej samej płci, w  którym są one dla siebie atrakcyjne zarów-
no pod względem fizycznym, jak i  psychicznym. Pomiędzy nimi może 
dojść do zbliżenia fizycznego, w  wyniku którego partnerzy osiąga-
ją satysfakcję seksualną. Z  punktu widzenia psychologii satysfakcja 
seksualna obejmuje również odczucia, fantazje seksualne, marzenia 
o  charakterze erotycznym, doświadczenia z  przeszłości, preferencje 
erotyczne, wybór określonego modelu życia, zachowania seksualne 
i  inne (psz).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Wolność, równość, odmienność. Nowe 
ruchy społeczne w  Polsce początku XXI wieku, red. naukowa I. Krzemiński, 
Wyd. Akademickie i  Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 99; Boczkowski K., 
Homoseksualizm, Wyd. PZWL, Warszawa 1988, s. 7; Starowicz Z.L, Za-
chowania homoseksualne młodzieży, w: Wychowawcze, etyczne i  społecz-
ne problemy zachowań seksualnych młodzieży, pr. zb. pod red. Z. Izdeb-
skiego, Wyd. Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Warszawa – Zielona Góra 
1992, s. 24; Medinger A., Podróż ku pełni męskości, Wyd. Wolumin, Po-
znań 2005, s. 31.

Moralność – słowo moralność pochodzi od łacińskiego słowa 
mors, –  – isis i  oznacza obyczaje lub zwyczaje ludowe. Pierwotne zna-
czenie moralności obejmowało: obyczaje, zwyczaje, przyzwyczaje-
nia, następnie odnosiło się również do prawa, reguł postępowania 
z  ludźmi lub wobec ludzi, nawyków. Przez to, że moralność stanowi 
wyposażenie natury ludzkiej, umożliwiające wyrażanie swojego po-
stępowania, człowiek nie może istnieć bez moralności. Bywa ona 
przyrównywana do istniejącego w  człowieku wewnętrznego kom-
pasu, który nakazuje mu określony sposób zachowania i  działania. 
J.  Pieter moralnością nazywa ogół „norm, oraz odpowiednich nawy-
ków społecznie utrwalonych, pośrednio osobistych, bo przyswojo-
nych poprzez oddziaływanie norm oraz obyczajów związanych ze 
współżyciem ludzi ze sobą” (zm). 

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Pieter J., Oceny i  wartości, Wyd. Śląsk, 
Katowice 1973, s. 140; Skorowski H., Sumienie, w: Słownik społeczny, pr. 
zb. pod red. B. Szlachty, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 1383; Sławiński  S., 
Rozważania o  wychowaniu, IW PAX, Warszawa 1983, s. 5-6.
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Myślenie patogenetyczne – myślenie o  chorobie, które zakłada sku-
pienie się na jednej, specyficznej jednostce chorobowej z  pominięciem 
szerszego tła stanu patologicznego. Konsekwencją takiego myślenia 
jest klasyfikowanie ludzi jako zdrowych lub chorych (albo – albo), a  tak-
że koncentracja na danej, specyficznej jednostce chorobowej, przez co 
poszukiwanie przyczyn jej wystąpienia ogranicza się jedynie do poszu-
kiwania np. wirusów czy bakterii wywołujących tę chorobę. Myślenie to 
zakłada również traktowanie stresorów (przyczyn wielu schorzeń) jako 
czegoś zewnętrznego i  z  gruntu złego, a  nie przynależnego ludzkiej 
egzystencji. Nie zajmuje się ono też badaniem przypadków odbiegają-
cych od normy (np. palaczy, którzy nie zapadają na raka płuc) czy tzw. 
„symptomów zdrowia” (mb).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Antonovsky A., Poczucie koherencji jako 
determinanta zdrowia, w: Psychologia zdrowia, pr. zb. pod red. I. Heszen-
-Niejodek, H. Sęk, Wyd. PWN, Warszawa1997.

Myślenie salutogenetyczne – zakłada istnienie kontinuum zdrowie – 
choroba, postuluje postrzeganie człowieka z  chorobą, a  nie choroby 
w  oderwaniu od szerszego tła psychiki, duchowości, relacji społecz-
nych. Jego konsekwencją jest uznanie faktu, że cała populacja leży 
w  polu zainteresowania, gdyż każda osoba może zostać umieszczo-
na pomiędzy wyimaginowanymi krańcami kontinuum zdrowie – choro-
ba. Nie ogranicza się ono także do badania konkretnej jednostki cho-
robowej, ale poszukuje przede wszystkim tego, co powoduje, że ludzie 
przesuwają się na kontinuum w  kierunku krańca „zdrowie”, dlatego to 
raczej sposób radzenia sobie z  wszechobecnymi stresorami czyni cen-
trum swoich zainteresowań, aniżeli możliwości ich unikania. Nie chodzi 
zatem o  to, jak można pozbyć się tego czy innego stresora, ale raczej  – 
jak nauczyć się żyć z  nim w  zdrowiu (mb).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Antonovsky A., Poczucie koherencji jako 
determinanta zdrowia, w: Psychologia zdrowia, pr. zb. pod red. I. Heszen-
-Niejodek, H. Sęk, Wyd. PWN, Warszawa1997.

Niewiedza – jest kategorią operacyjną, którą można definiować w  od-
niesieniu do wiedzy potencjalnej, to jest takiej wiedzy, którą podmiot 
może posiadać w  przyszłości, lecz w  danym momencie nią nie dyspo-
nuje. K. Mudyń zwraca uwagę, że „kategoria niewiedzy może pojawić 
się tylko w  towarzystwie czyjejś wiedzy. Świadomość niewiedzy jest ka-
tegorią na tyle niesamodzielną, że bez jawnej lub dyskretnej obecności 
czyjejś wiedzy, zaistnieć nie może. Niewiedza, pozostawiona samej so-
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bie ulega anihilacji (…)”. Problemem z  teorii poznania jest pytanie o  ro-
dzaj izomorfizmu, który zachodzi między niewiedzą i  sprzężoną z  nią 
wiedzą, to znaczy, czy danej niewiedzy odpowiada tylko jedna niewie-
dza, czy też zróżnicowane zbiory wiedzy? (jk).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Mudyń K., O  granicach poznania. Mię-
dzy wiedzą, niewiedzą i  antywiedzą, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
1995; Wielosz E., Krysztofik J., Zarządzanie niewiedzą, w: Zarządzanie 
wiedzą. Knowledge Management, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia 
Na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, Kraków – Zabrze 2001.

Obraz Boga – często określenie to mylone jest pojęciem: wyobrażenie 
Boga. Tymczasem określenie obraz Boga nie może dotyczyć tworów 
wyobraźni człowieka, lecz wskazuje na możliwości odkrywania obec-
ności i  działania Boga w  życiu człowieka i  otaczającym go świecie. Od-
krywanie prawdziwego obrazu Boga to proces rozwijania w  człowie-
ku przekonania o  rzeczywistej bliskości, przyjaźni, życzliwości Boga do 
ludzi. To odkrywanie tajemnicy Boga, nie to, kim Bóg jest, ale jaki On 
jest  – to odkrywanie Jego związków z  człowiekiem (aw).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Marek Z., Podstawy wychowania moral-
nego, Wyd. WSFP „Ignatianum” – WAM, Kraków 2005; Marek Z., Rozwój 
teorii religijnego wychowania dziecka w  wieku przedszkolnym w  Polce w  la-
tach 1945-1990, Wyd. WAM, Kraków 1994; Waldenfens H., Odkrywać Boga 
dzisiaj, Wyd. WAM, Kraków 1997; Kruczkowski S., Psychologia religii, Wyd. 
Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1991; Muraw-
ski R., Pojęcie Boga u  dzieci w  świetle dotychczasowych badań, „Collecta-
nea Theologica” 47(1977) f. III, s. 59.

Placebo – (z łac. spodobam się) to substancja lub działanie (np. za-
bieg chirurgiczny) obojętne, niemające wpływu na stan zdrowia pacjen-
ta, podawane choremu jako terapia. Chory nie wie, że to, co zastoso-
wano nie jest prawdziwym leczeniem, zaś wszystko (dla leku głównie: 
wygląd, zapach, smak, konsystencja), oprócz leczniczych właściwości 
placebo, jest takie samo, jak w  rzeczywistej terapii. Często zastosowa-
nie prawdziwego leku mogłoby być szkodliwe dla pacjenta, ale oszuka-
nie go przez wmówienie, że przyjął lek, może poprawić jego sytuację 
psychiczną. Zdarza się, że pacjent, który przyjął placebo, zamiast praw-
dziwego leczenia, naprawdę zdrowieje. Okazuje się także, że sama wi-
zyta lekarza czy drobna porada może znacznie poprawić stan pacjenta. 
Z  drugiej strony chory, wierząc, że przyjął silną dawkę leku, zauważa 
u  siebie poprawę, chociaż ona w  rzeczywistości nie nastąpiła. Place-
bo stosuje się również w  badaniach nad działaniem leków,  zabiegów 
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medycznych i  niekonwencjonalnych (np. w  homeopatii), używając go 
w  podwójnie ślepej próbie (kj).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Podręczna mini encyklopedia medycyny, 
Wyd. RTW, Warszawa 2001.

Poczucie koherencji – globalna orientacja, która wyraża stopień, w  ja-
kim jednostka posiada trwałe, dominujące i  dynamiczne uczucie pew-
ności, że wewnętrzne i  zewnętrzne środowiska są przewidywalne, że 
sprawy potoczą się tak, jak można to sensownie przewidzieć, a  w  trak-
cie realizacji zadań dostępne będą zasoby, które pozwolą sprostać wy-
maganiom stawianym przez bodźce. Wymagania te są natomiast dla 
człowieka wyzwaniem wartym wysiłku i  zaangażowania. Wysoki po-
ziom poczucia koherencji warunkuje skuteczne radzenie sobie ze stre-
sem. W  obrębie poczucia koherencji A. Antonovsky wyróżnia trzy kom-
ponenty – poczucie zaradności, zrozumiałości i  sensowności (mb).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy 
zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i  nie zachorować, Wyd. PWN, War-
szawa 1995.

Postawa – najogólniej mówiąc jest „składnikiem osobowości wyraża-
jącym się w  skłonności do zachowania się w  określony stereotypowy 
sposób wobec określonych bodźców”. Postawa oznacza także stosu-
nek człowieka do życia lub do pewnej wyróżnionej sfery zjawisk. Jest 
to ustosunkowanie się do czegoś, czyjeś nastawienie, stanowisko, po-
glądy. Jest to postawa życiowa, moralna, ideologiczna, filozoficzna czy 
polityczna. Aktywna, bierna lub asekuratywna postawa wobec życia, 
rzeczywistości i  losu. 
 Termin postawa wprowadzony został do nauk społecznych przez 
Williama I. Thomasa i  Floriana Znanieckiego we wstępie do pracy 
„Chłop polski w  Europie i  Ameryce” na oznaczenie procesów indywidu-
alnej świadomości, determinujących zarówno aktualne, jak i  potencjal-
ne reakcje człowieka wobec świata społecznego. Jest jednak pewien 
rdzeń, który występuje we wszystkich definicjach, czyli coś, co je wiąże. 
Po pierwsze, termin ten wiąże się zawsze z  afektywną oceną, zarówno 
pozytywną jak i  negatywną. Oceniane są różne rzeczy, przedmioty i  lu-
dzie. Drugą cechą jest trwałość i  choć poglądy się zmieniają, to o  „po-
stawie” można mówić tylko wtedy, gdy jest trwała. Po trzecie, „postawa” 
zawsze jest wobec czegoś. I  wreszcie po czwarte, „postawy” nabywa-
ne są w  procesie uczenia się. Należy tu zwrócić uwagę na indywidual-
ne predyspozycje, doświadczenia jednostki oraz jej pozycję społeczną. 
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A  więc postawy można traktować jako czynniki wywierające wpływ na 
konkretne działanie człowieka (psz).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Encyklopedia popularna PWN, Wyd. 
PWN, Warszawa 1982, s. 616; Słownik języka polskiego, Wyd. PWN, War-
szawa 1979, s. 842; A. Giddens, Socjologia, Wyd. PWN, Warszawa 2002, 
s.  24.

Postawa prozdrowotna – względnie trwała struktura procesów po-
znawczych, emocjonalnych i  tendencji zachowań odnoszących się do 
zdrowia. Przedrostek „pro” odnosi się do wzorów zachowań i  działań lu-
dzi korzystnych dla zdrowia, ku zdrowiu, do zdrowia (lm).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Mika S., Psychologia społeczna dla na-
uczycieli, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998; Woynarowska B., 
Edukacja zdrowotna, Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Postawa rodzicielska – („macierzyńska”, „ojcowska”) jest to tenden-
cja do zachowania się rodzica w  pewien specyficzny sposób w  sto-
sunku do dziecka. Każda postawa zawiera trzy składniki:  m y ś l o w y, 
który może być wyrażony werbalnie w  formie poglądu na dziecko (np. 
„taki miły chłopiec”); u c z u c i o w y  ujmowany jako swoisty rodzaj eks-
presji towarzyszący zarówno wypowiedziom, jak i  zachowaniom oraz 
 d z i a ł a n i a  przejawiający się w  konkretnym zachowaniu wobec 
dziecka (np. mama przytula córkę). Zatem postawa rodzicielska to ca-
łościowa forma ustosunkowania się rodzica wobec dziecka, do zagad-
nień wychowawczych, ukształtowana w  największym stopniu podczas 
pełnienia funkcji rodzicielskich.
 Postawy rodziców wobec dziecka mają cechy trwałości, nie są jed-
nak niezmienne, są elastyczne, ulegają ciągłemu rozwojowi i  zmianom. 
Rozwija się i  zmienia dziecko, dlatego rodzice muszą zmienić i  do-
stosować swoje oddziaływania do potrzeb i  możliwości rozwojowych 
dziecka.
 Postawy rodzicielskie kształtują się od wczesnego dzieciństwa, gdyż 
klimat rodzinny, w  którym dana osoba wzrasta, postawy, jakie preferu-
ją rodzice w  stosunku do dzieci, również sposób, w  jaki rodzice peł-
nią swoje role, stają się podstawowymi wzorami, które jednostka przy-
swaja lub też odrzuca. Ważną rolę odgrywa również okres, gdy młodzi 
ludzie przygotowują się do zawarcia związku małżeńskiego, bowiem 
wówczas najczęściej podejmują decyzje dotyczące kształtu ich przy-
szłej rodziny. Także czas ciąży jest ważnym etapem dla kształtowania 
postaw rodzicielskich. Istotne są tutaj następujące kwestie: wzajemne 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009 
Edukacyjne przestrzenie zdrowia



Słowa  kluczowe252

relacje między małżonkami, stan zdrowia i  samopoczucie kobiety w  cią-
ży, warunki ekonomiczne i  mieszkaniowe, akceptacja lub brak akcep-
tacji nienarodzonego. Nie bez znaczenia jest również przebieg poro-
du oraz interakcje, jakie nawiązują rodzice z  dzieckiem w  pierwszych 
dniach i  tygodniach życia dziecka. Znaczenie ma również płeć dziec-
ka, jak i  kolejność narodzin dzieci. Postawy wobec pierworodnego są 
inne niż wobec następnych dzieci. Na proces kształtowania się postaw 
rodzicielskich wpływają również kultura, małe grupy społeczne, osoby 
znaczące, posiadana wiedza, inteligencja, płeć, wiek.
 W  wyniku postępu i  gromadzenia wiedzy o  postawach rodzicielskich 
pojawiła się potrzeba jej porządkowania. Jednym z  pierwszych, który 
podjął taką próbę, był L. Kanner. Wyodrębnił cztery grupy postaw rodzi-
cielskich: akceptacja i  miłość; jawne odrzucenie; nadmierne wymaga-
nie – perfekcjonizm; nadmierna opieka. W  wyniku intensywnych badań 
nad stosunkami rodzinnymi i  zachowaniem się rodziców powstał mo-
del postaw rodzicielskich A. Roe (1957). W  tej typologii dwa podstawo-
we wymiary postaw rodzicielskich stanowią chłód i  ciepło. Z  tymi zja-
wiskami wiążą się postawy naczelne: unikanie, akceptacja i  uczuciowa 
koncentracja na dziecku. Określonym postawom naczelnym odpowia-
dają postawy cząstkowe: unikanie wiąże się z  odrzuceniem lub zanie-
dbaniem, akceptacja – z  postawą liberalną lub kochającą, natomiast 
uczuciowa koncentracja na dziecku z  postawą wymagającą lub ochra-
niającą. Do rozwoju nauki o  postawach rodzicielskich przyczynił się 
E.  Schafer (1959), który opracował hipotetyczny kolisty model typów 
zachowań. Poszczególne postawy rodzicielskie zostały przedstawione 
jako zbliżające się lub oddalające od uznawanych za podstawowe wy-
miarów: autonomii – władzy, miłości – wrogości. Wśród polskich auto-
rów najbardziej interesująca jest typologia opracowana przez M.  Ziem-
ską oraz M. Braun-Gałkowską. M. Ziemska wyróżniła cztery postawy 
prawidłowe: akceptacja, współdziałanie, dawanie rozumnej swobody, 
uznanie praw dziecka, którym odpowiadają postawy przeciwne, wycho-
wawczo niewłaściwe: odtrącenie, unikanie, nadmierne wymagania oraz 
nadmierna ochrona. M. Braun-Gałkowska oparła swój model o  zasa-
dę tzw. „złotego środka” Arystotelesa. Postawy skrajne charakteryzują 
się nadmiarem lub niedomiarem. Najwłaściwsze są postawy pośrednie 
(pomiędzy skrajnościami): właściwa bliskość, odpowiednia pomoc, ro-
zumna swoboda, stosowne wymagania (ab). 

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Braun-Gałkowska M., Metody badania 
systemu rodzinnego, Wyd. KUL, Lublin 1991; Przetacznik-Gierowska M., 
Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i  wychowawcza wieku dziecię-
cego, Wyd. WSiP, Warszawa 1992; Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnie-
nia wybrane, Wyd. IP KUL, Lublin 2002; Ziemska M., Postawy rodzicielskie, 
Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1974; Ziemska M., Rodzina a  oso-
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bowość, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1979; Rodzina i  dziecko, 
pr. zb. pod red. M. Ziemskiej, Wyd. PWN, Warszawa 1979.

Primum non nocere – (z  łac. po pierwsze nie szkodzić) stanowi pod-
stawową zasadę etyczną w  medycynie. Jej autorstwo przypisywane 
jest Hipokratesowi lub Imhotepowi, ale wbrew powszechnym przeko-
naniom nie stanowi części przysięgi hipokratejskiej. W  zbiorze „Afory-
zmy” Hipokrates używał tego stwierdzenia w  kontekście wsparcia me-
dycznego dla samoleczniczych właściwości ciała człowieka (kj).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Hipokratesa aforyzmy i  rokowania oraz 
przysięga, przekł. H. Łuczkiewicz, Warszawa 1864; Nowacka M., Etyczne 
konsekwencje działań w  dziedzinie zdrowia publicznego, „Archeus” 2005 
nr 6, s.  20.

Radzenie sobie ze stresem – (ang. coping – poradzić sobie, uporać 
się) określa się jako indywidualne umiejętności – wysiłki poznawcze 
i  behawioralne podejmowane przez człowieka w  celu poradzenia sobie 
z  sytuacją stresową lub usiłowanie sprostania specyficznym wymaga-
niom o  charakterze zewnętrznym (środowiskowym) lub wewnętrznym 
(osobowościowym) ocenianym jako wyczerpujące albo przekraczające 
zasoby jednostki. Termin ten posiada trzy odniesienia znaczeniowe, 
wzajemnie uzupełniające się tj. proces, strategia i  styl. Pierwszy odno-
si się do całości aktywności człowieka w  sytuacji stresowej jako złożo-
nej, dynamicznej i  długoterminowej struktury, zmieniając ją w  sposób 
radykalny. Drugi zaś, to wszelkie wysiłki działaniowe i  poznawcze, któ-
re jednostka podejmuje w  sytuacji stresu; natomiast trzeci odnosi się 
do względnie stałej, a  czasem wręcz sztywnej indywidualnej reakcji na 
stresujące zjawisko (jsz).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Wrześniewski K., Style a  strategie ra-
dzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, w: Człowiek w  sytuacji stresu. 
Problemy teoretyczne i  metodologiczne, pr. zb. pod red. I. Heszen-Niejo-
dek, Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 44-47; 
Lazarus R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New 
York 1984; Wrona-Polańska H., Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia 
sobie ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i  uwarunkowania zdrowia 
w  zawodzie nauczyciela, Wyd. Naukowe AP w  Krakowie, Kraków 2003, 
s. 32; Nash W., Jak opanować stres? W  stronę pełni, Wyd. „M”, Kraków 
1988, s. 38-48; Boenish E., Haney C.M., Twój stres. Sens życia, równowa-
ga i  zdrowie, Wyd. GWP, Gdańsk 2002, s. 68; Aronson E., Człowiek istota 
społeczna, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
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Remisja – (łac. remissio), to okres schorzenia bez objawów chorobo-
wych. Termin stosowany przy charakteryzowaniu chorób o  charakte-
rze długotrwałym, chronicznym, nawracającym. Remisja może być sa-
moistna lub pod wpływem leczenia. Niekiedy mówi się także o  remisji 
częściowej (niepełnej) (jk).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Remisja, w: Mała encyklopedia medycy-
ny, tom  III:  P-Ż, Wyd. PWN, Warszawa 1990, s. 1069.

Społeczność terapeutyczna – metoda terapeutyczna polegająca na 
wzajemnym leczeniu się pacjentów połączonych tym samym proble-
mem. Społeczność opiera się na aktywnym udziale wychowawców 
i  terapeutów w  życiu wspólnoty, co zmniejsza dystans pomiędzy nimi 
a  wychowankami. Sens pracy w  społeczności terapeutycznej opiera się 
na założeniu, że grupa przebywająca razem tworzy reprezentację spo-
łecznej rzeczywistości, w  której jej uczestnicy stopniowo uczą się pożą-
danych form zachowania (mk).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: De Leon G., Społeczność terapeutyczna. 
Teoria, Model, Metoda, Wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii, Warszawa 2003; Kooyman M., Społeczność terapeutyczna dla uzależ-
nionych. Bliskość, rola rodziców i  skuteczność terapii, Wyd. Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.

Stres – (ang. stress – nacisk, sytuacja trudna) to oznaczenie stanu, 
reak cji organizmu (zarówno fizjologicznej jak i  psychicznej), zagrożo-
nego utratą równowagi (homeostazy) przez działanie silnego bodźca 
o  charakterze zewnętrznym bądź wewnętrznym. Stan ten charaktery-
zuje się wzrostem poziomu napięcia emocjonalnego, prowadzącym do 
ogólnej mobilizacji lub dezorganizacji sił organizmu. Dokonując analizy 
powstałych na przestrzeni lat teorii stresu można wyodrębnić trzy pod-
stawowe kategorie definicyjne: 
−  stres jako przykry, przeszkadzający i  odrywający od aktywności 

 b o d z i e c  rozumiany jako różnorodne, nieprzyjemne sytuacje wy-
wołujące napięcie i  silne emocje, tj. hałas w  miejscu pracy, wyda-
lenia z  pracy czy choroba (teoria Ellio i  Eisdorfer, koncepcja Jani-
sa oraz koncepcja zmian życiowych Thomasa Holmesa i  Richarda 
Rahe’a);

−  stres jako reakcja na przykry bodziec pochodzący ze środowiska 
zewnętrznego rozumiany jako reakcje, które pojawiają się w  ciele 
i  umyśle człowieka w  odpowiedzi na nieprzyjemne sytuacje z  ota-
czającego go środowiska, tj.: gorsze czy nieefektywne wykona-
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nie zadania (homeostatyczna teoria W.B. Cannona czy koncepcja 
H.  Selyego);

−  stres jako proces lub transakcja, czyli dynamiczna relacja pomię-
dzy człowiekiem a  otoczeniem, która może być oceniana przez jed-
nostkę albo jako wymagająca określonego wysiłku adaptacyjnego, 
albo przekraczająca możliwości jej sprostania (transakcyjny model 
R. Lazarusa, koncepcja A. Antonovsky’ego, koncepcja S.E. Hobfol-
la, koncepcja sytuacji trudnych T. Tomaszewskiego, regulacyjno-in-
formacyjna teoria stresu J. Reykowskiego) (jsz). 

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Lazarus R.S., The stress and coping 
paradigm, w: Competence and coping during Adulthood, pr. zb. pod red. 
L.A.  Bond, J.C. Rosen, University Press of New England, Hanover 1980, 
s.  37; Hobfoll S.E., Conservation of Resources. A  new attempt at contep-
tualizing stress, „American Psychologist” 1989 nr 44, s. 513-516; Lazarus 
R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 1984, 
s. 19; Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w  warunkach stresu psy-
chologicznego, Wyd. PWN, Warszawa 1966, s. 208, 204; Tikow A, Stres 
i  życie społeczne. Polskie doświadczenia, Wyd. PIW, Warszawa 1993, 
s.  104-105, 117-118; Heszen-Niejodek I., Stres i  radzenie sobie – główne 
kontrowersje, w: Człowiek w  sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i  meto-
dologiczne, pr. zb. pod red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wyd. Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 12-18; Nash W., Jak opanować stres? 
W  stronę pełni, Wyd. „M”, Kraków 1988, s. 16-20; Boenish E., Haney C.M., 
Twój stres. Sens życia, równowaga i  zdrowie, Wyd. GWP, Gdańsk 2002, 
s. 9; Wrona-Polańska H., Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie 
ze stresem. Psychologiczne mechanizmy i  uwarunkowania zdrowia w  za-
wodzie nauczyciela, Wyd. Naukowe AP w  Krakowie, Kraków 2003, s. 27; 
Cooper C.L., Payne R., Stres w  pracy, Wyd. PWN, Warszawa 1987; Biela 
A., Stres w  pracy zawodowej, Wyd. KUL, Lublin 1990; Grochmal S., Stres. 
Wróg czy sprzymierzeniec, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroc-
ław 1992; Selye  H., Stres życia, Wyd. PWN, Warszawa 1969; Selye H., 
Stres okiełznany, Wyd. PIW, Warszawa 1978; Zimbardo P., Następstwa 
stresu, w: Psychologia i  życie, pr. zb. pod red. P. Zimbardo, F.L. Ruch, Wyd. 
PWN, Warszawa 1989; Everly Jr G.S.; Rosenfeld R., Stres. Przyczyny, te-
rapia i  autoterapia, Wyd. PWN, Warszawa 1992; Gutmann J., Jak sobie 
radzić ze stresem?, Wyd. Jedność, Kielce 2001; Cannon W.B., Stresses 
and strains of homeostasis, „American Journal of Medical Science” 1935 nr 
182, s. 1-14; Tomaszewski T., Psychologia, Wyd. PWN, Warszawa 1976, 
s. 13-36.

Stresor – to wewnętrzne lub zewnętrzne, nieprzewidywalne i  niekon-
trolowane zdarzenie, sytuacja, reakcja lub bodziec, wywołujący takie 
zachowanie jednostki, którego cechą charakterystyczną jest brak spój-
ności, niedociążenie lub przeciążenie oraz brak udziału w  podejmowa-
niu życiowych decyzji. Stresor to nie samo zdarzenie, lecz jego liczne 
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konsekwencje, które wiążą się z  powstałym u  jednostki świadomym lub 
nieświadomym napięciem, zaś wpływ tych zdarzeń pozytywny lub ne-
gatywny na jej zdrowie zależy od tego, czy poczucie napięcia jest sil-
ne czy też słabe. Obiektywna lub subiektywna ocena powstałego stanu 
zagrożenia wywołuje: stresory przewlekłe, czyli zjawiska uporczywego 
lub nasilającego się braku; warunki trwałej straty lub deprywacji; ciągły 
niedobór zasobów lub możliwości pełnienia określonej roli i  stresorowe 
zdarzenia życiowe, czyli ważne wydarzenia życiowe, które są ograni-
czone czasowo oraz przestrzennie, takie jak: śmierć współmałżonka, 
rozwód, zwolnienie z  pracy, dokonania osobiste itp. (jsz).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Adwin C., Lewenson M.R., Spiro A. 3rd, 
Bosse R., Does emotionality predict stress? Findings from the normative 
aging study, „Journal of Personality and Social Psychology” 56(1989)4, 
s. . 618-624; Strelau J., Temperament a  stres: Temperament jako czynnik 
modelujący stresory, stan i  skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, w: 
Człowiek w  sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i  metodologiczne, pr. zb. 
pod red. I. Henszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2000, s. 92-95; Lazarus R.S., From psychological stress to the 
emotions: A  history of changing outlooks, „Annual Review of Psychology” 
1993 nr 44, s. 1-21; Hobfoll S.E., Conservation of Resources. A  new at-
tempt at conteptualizing stress, „American Psychologist” 1989 nr 44; Laza-
rus R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer, New York 
1984; Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze 
stresem i  nie zachorować, Wyd. Fundacja IPN, Warszawa 1995.

Sumienie – sumieniem nazywana jest właściwość, władza, bądź we-
wnętrzne uposażenie każdego człowieka. Pozwala ono w  sposób świa-
domy i  wolny kształtować własne postępowanie. Stanowi ono swego 
rodzaju kierunkowskaz, kompas postępowania godnego pochwały albo 
podlegającego naganie. Nadto uzdolnienie do osądu rozumu o  mo-
ralnej – dobrej bądź złej – jakości czynu. Chrześcijanin właściwość tę 
uważa za dar Boga dany człowiekowi po to, by był zdolny przyjmować 
Jego wsparcie przy podejmowaniu słusznych i  dobrych decyzji (zm).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Katechizm Kościoła katolickiego, Wyd. 
Pallottinum, Poznań 1994, nr 1776-1778; Ślipko T. SJ, Zarys etyki ogól-
nej, Wyd. WAM, Kraków 2002, s. 371; Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, 
Wyd. WSP, Rzeszów 1996, s. 63; Sikorski T., Sumienie, w: Słownik teolo-
giczny, t. 2, pr. zb. pod red. A. Zuberbiera, Warszawa 1989, s. 270; Witek 
S., Chrześcijańska wizja moralności, Wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Po-
znań 1982, s. 179; Skorowski H. SDB, Sumienie, w: Słownik społeczny, pr. 
zb. pod red. B. Szlachty, Wyd. WAM, Kraków 2004, s. 1383.
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System pedagogiczny Marii Montessori – oznacza koncepcję wy-
chowania i  kształcenia opartą na określonych założeniach filozoficz-
nych, psycho-pedagogicznych, socjologicznych, metodycznych stano-
wiącą pewien układ celów, treści, metod, zasad i  form organizacyjnych 
pracy nauczyciela i  dzieci uczestniczących w  procesie dydaktyczno-
-wychowaczym (bsur).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Montessori M., Il metodo della pedagogia 
scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini, T. Lapi, 
Citta di Castello 1909; Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teore-
tyczne i  twórcze inspiracje w  praktyce, Wyd. Palatum, Łódź 2008.

Tajemnica/sens choroby i  cierpienia – Biblia jak wiele dzieł literac-
kich podejmuje problem cierpienia i  związanej z  nim często choroby. 
Stary Testament daje różne odpowiedzi. Najbardziej oryginalna jest ta, 
którą daje Jezus. Nie wyjaśnia tajemnicy poprzez dyskurs teologiczny, 
ale wskazuje na jej rzeczywisty ukryty sens poprzez utożsamienie się 
z  wszystkimi chorymi i  cierpiącym. To utożsamienie następuje zarów-
no w  przenośni – „cokolwiek uczyniliście… mnieście uczynili”, jak i  po-
przez wcielenie i  mękę „zastępczą” i  zbawczą (rj).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Filipiak M., Homo biblicus. Biblijne pod-
stawy filozofii życia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 113-120; Dola  T., 
Teologia misteriów życia Jezusa, Wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Opolskiego, Opole 2002, s. 80-81; Langkammer H., Godność człowieka 
według Biblii, w: Życie społeczne w  Biblii, pr. zb. pod red. G. Witaszka, Wyd. 
RW KUL, Lublin 1997, s. 9-22.

Terapia środowiskowa – rodzaj terapii oparty na manipulowaniu śro-
dowiskiem społecznym pacjenta w  celu uzyskania pożądanych zmian 
w  jego funkcjonowaniu. Wyróżnia się dwa rodzaje terapii środowisko-
wej. Pierwsza, zwana inaczej terapią w  środowisku, polega na pracy 
w  środowisku pacjenta, gdzie głównym celem jest pozyskanie zaufa-
nia i  zachęcenie do korzystania z  pomocy terapeutycznej. Warunkiem 
powodzenia jest aktywna współpraca lokalnych instytucji pomocowych 
oraz najbliższego środowiska z  otoczenia pacjenta. Drugi rodzaj, zwa-
ny terapią środowiskiem, oparty przede wszystkim na uczestnictwie 
społeczności terapeutycznej oraz psychoterapii grupowej, polega na 
stymulowaniu i  kierowaniu terapeutycznym środowiskiem społecznym 
w  celu uzyskania zmian myślenia, poznania oraz zachowania pacjen-
ta (mk).

Edukacyjne...17
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O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Cave S., Terapie zaburzeń psychicznych, 
Wyd. GWP, Gdańsk 2005; Frank J.B., Frank J.D., Perswazja i  uzdrawianie. 
Analiza porównawcza psychoterapii, Wyd. Instytutu Psychologii  Zdrowia, 
Warszawa 2005, s. 275-277; Zawiślak A., Wybrane terapie stosowane 
w  pedagogice specjalnej wraz z  podziałem na rodzaje, Warszawa 2005.

Tożsamość przedmiotu – w  ujęciu filozoficznym oznacza określoną 
treść przedmiotu, istotę, czyli jego naturę konstytutywną. Poza tym wy-
różnia się tożsamość numeryczną, co określa bycie tym samym oraz 
tożsamość jakościową (bytową) odnosząca się do bycia takim samym. 
Zachodzi ona między wewnętrznymi elementami bytu oraz między po-
szczególnymi bytami. W  psychologii tożsamość oznacza: a) w  ujęciu 
podmiotowym – poczucie własnej tożsamości, czyli poczucie bycia 
sobą pomimo zmian zachodzących w  czasie. W  ujęciu przedmioto-
wym  – jest to składnik samowiedzy; b) strukturę „Ja” będącą podstawą 
poczucia własnej spójności, ciągłości i  odrębności od innych. W  psy-
chologii i  socjologii wprowadza się rozróżnienie na tożsamość jednost-
kową związaną z  doświadczaniem własnej indywidualności i  tożsamość 
społeczną, towarzyszącą przynależności jednostce do grupy społecz-
nej i  identyfikacji z  tą grupą (eg).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Podsiad A., Więckowski Z., Mały słownik 
terminów i  pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983; 
Tożsamość człowieka, pr. zb. pod red. A. Gałdowej, Wyd. Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2000.

Urazy psychiczne – niekorzystny ślad w  psychice człowieka pozosta-
wiony przez trudne sytuacje i  wydarzenia. Urazy psychiczne mogą po-
wstawać po traumatycznych przeżyciach, doświadczeniach, czyli po 
przeżyciach silnych i  krótkotrwałych lub też po przeżyciach o  słabszym 
natężeniu, ale ciągle powtarzających się. Konsekwencją urazów psy-
chicznych mogą być zaburzenia psychiczne, a  także obniżenie aktyw-
ności i  poczucia własnej wartości, stan napięcia, rozdrażnienia, wro-
gość, poczucie krzywdy, podwyższony poziom lęku (mk).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Cave S., Terapie zaburzeń psychicz-
nych, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.

Wiedza – ogół wiarygodnych informacji o  rzeczywistości wraz z  umie-
jętnościami ich wykorzystywania. Możemy ją jeszcze dodatkowo po-
dzielić: wiedza (a  priori) jest niezależna od zmysłów i  dotyczy prawd 
„absolutnych” lub uniwersalnych, jakimi są prawa logiki, prawa mate-
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matyki. Wiedza (a  posteriori) jest wiedzą nabytą poprzez zmysły i  jej 
prawdziwość może być obalona poprzez następne obserwacje. Inny 
rodzaj typologii to podział na wiedzę dostępną (explicite konwledge) 
i  wiedzę ukrytą (tacit knowledge). Wiedza dostępna, jawna posiada 
sformalizowaną strukturę, np. w  postaci reguł gramatyki, formuł ma-
tematycznych, algorytmów itp., wiedza cicha jest niesformalizowana, 
uświadamiana częściowo lub nieuświadamiana w  żadnym stopniu. Ist-
nieją cztery sposoby konwersji wiedzy: internalizacja, socjalizacja, eks-
ternalizacja i  kombinacja (jk).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wie-
dzy w  organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2000.

Wychowanie dla pokoju – koncepcja wychowania dla pokoju została 
rozwinięta przez M. Montessori w  latach trzydziestych XX wieku. Isto-
tą wychowania dla pokoju jest zrozumienie dziecka i  jego właściwo-
ści psychofizycznych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju. Dziec-
ko, które odczuło miłość wobec otoczenia i  żywych istot, które odkryło 
radość i  entuzjazm w  działaniu staje się nadzieją dla ludzkości, która 
może się rozwijać w  zupełnie w  nowym kierunku. Tym nowym kierun-
kiem jest wychowanie dla pokoju, natomiast drogą w  celu jego osią-
gnięcia jest rozwój życia duchowego człowieka (bsur).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Montessori M., Educazione e  pace, Ed. 
ONM, Rzym 2004.

Wychowanie w  koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – rozu-
miane jest jako wspomaganie rozwoju dzieci i  młodzieży, które w  swo-
ich założeniach powinno dążyć do ukształtowania w  wychowanku silnej 
osobowości, autonomiczności i  dojrzałości w  podejmowaniu wielu za-
dań na drodze własnego rozwoju. W  procesie wychowania istotne jest 
rozbudzanie motywacji do pracy nad sobą i  rozwijanie samodzielnego 
dążenia do kształtowania siebie, czyli „samokształtowania” (bsur).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Montessori M., La mente del bambino, 
Ed. Garzanti, Mediolan 1992; Oswald P., Wychowanie montessoriańskie 
jako pomoc w  integracji personalnej, społecznej i  kosmicznej, w: M. Montes-
sori, Texte und Gegenwartsdiskussion, Bad Heilbrunn 1990, s. 124-127.

Zadania rozwojowe (R.J. Havighurst) – są to problemy typowe dla 
poszczególnych faz życia człowieka, które stanowią swoiste dla nie-
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go wyzwania. Ich rozwiązanie wiąże się z  doświadczaniem przez jed-
nostkę zadowolenia, poczucia sukcesu i  staje się warunkiem sku-
tecznego  radzenia sobie z  kolejnymi zadaniami. Natomiast wszelkie 
 niepowodzenia w  tym zakresie wyzwalają negatywne uczucia wobec 
siebie i  otoczenia oraz powodują trudności w  radzeniu sobie z  zada-
niami właściwymi dla kolejnych okresów rozwojowych. Zadania rozwo-
jowe wyłaniają się pod wpływem zmian związanych z  dojrzewaniem 
fizycznym jednostki, jej indywidualnych aspiracji i  wartości oraz naci-
sków społecznych i  kulturowych otaczającego ją środowiska. 
 Koncepcja zadań rozwojowych stanowi jedną z  pierwszych prób 
opisania rozwoju człowieka w  ciągu biegu całego jego życia. Rozwój, 
według Havighursta, polega na osiąganiu kolejnych stadiów poprzez 
rozwiązywanie zadań właściwych dla danego okresu. Zadania, wobec 
których staje jednostka w  określonym stadium, są równie ważne jak 
w  innym czasie zadania specyficzne dla innego okresu rozwojowego. 
Przykładowe zadania rozwojowe przypadające na okres wczesnej do-
rosłości: 1) Wybór małżonka; 2) Uczenie się współżycia z  nim; 3) Za-
łożenie rodziny i  wychowywanie dzieci; 4) Prowadzenie domu; 5) Roz-
poczęcie pracy zawodowej; 6) Podjęcie obowiązków obywatelskich; 
7)  Znalezienie pokrewnej grupy społecznej (eg).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Trempała J., Modele rozwoju psychicz-
nego. Czas i  zmiana, Wyd. Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2000; Gur-
ba  E., Wczesna dorosłość, w: B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Psycholo-
gia rozwoju człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 2000.

Zdrowie – przez długie lata pojęcie zdrowia pojmowane było w  ka-
tegoriach negatywnych – jako brak choroby lub jako stan przeciwny 
chorobie. Przy takiej interpretacji i  rozumieniu pojęcia, „zdrowie” sta-
wało się funkcją pojęcia choroby, która określana była mianem stanu 
patologicznego oznaczającego niesprawność danego narządu, organu 
czy układu w  organizmie człowieka. Natomiast obecna, szeroko roz-
powszechniona definicja zdrowia została przyjęta w  1948 roku przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO). Czytamy w  niej, że zdrowie to 
nie tylko brak choroby i  niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psy-
chicznego i  społecznego samopoczucia. WHO wymienia zatem trzy 
płaszczyzny zdrowia. Pierwsza – fizyczna, zakłada sprawność ciała, 
dobry sen, udane życie płciowe, bark kłopotów z  odżywianiem. Dru-
ga – psychiczna, dotyczy zgody i  niezgody z  samym sobą, gdzie mia-
rą jest stopień integracji osobowości. Płaszczyzna ta dotyczy ponad-
to problemu rozumienia własnych uczuć, własnego systemu wartości, 
poczucia samospełnienia i  samorealizacji, jak również zakłada brak 
niepewności, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz uczenie się 
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na podstawie doświadczeń. Trzecia płaszczyzna – społeczna, wyra-
ża się w  umiejętności nawiązywania i  podtrzymywania podstawowych 
relacji międzyludzkich, satysfakcjonującym życiu rodzinnym, poczuciu 
przynależności do danej grupy społecznej, a  także aktywnym pełnieniu 
ról społecznych i  zachowaniu tożsamości wśród innych. Od niedawna 
mówi się o  jeszcze jednej płaszczyźnie zdrowia – zdrowiu duchowym, 
w  którym uwzględnia się aspekt transcendentny jako punkt wyjścia do 
wszelkich działań prozdrowotnych. 
 Powyższy sposób rozumienia zdrowia jest konsekwencją przyjęcia 
określonej koncepcji antropologicznej człowieka, według której jest on 
nie tylko istotą biofizyczną, ale również „złożonym układem” funkcji psy-
chicznych oraz odniesień społecznych i  duchowych. Zdrowie oznacza 
zatem coś więcej niż stan, w  którym organizm dopasował się do biofi-
zykochemicznych warunków otoczenia. 
 Zdrowie warunkuje osobowość zdolną do twórczego znajdowania 
dla siebie wyrazu. Jest wartością, dzięki której osoby mogą się samore-
alizować, pokonując pojawiające się problemy i  przekształcać środowi-
sko, w  którym żyją. Jest ono nie tylko przywilejem, ale prawem wszyst-
kich ludzi, gdyż stanowi kapitał życiowy człowieka. Jest kształtowane 
w  warunkach codziennego życia. Zdrowie jest zatem środkiem umożli-
wiającym człowiekowi wykorzystanie istniejących możliwości, aby życie 
uczynić bardziej satysfakcjonującym. Można je więc określić mianem 
środka do osiągania lepszej jakości życia (mmb).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Światowa Deklaracja Zdrowia, http://
www.parpa.plwww.parpa.pl/?sub=7&check=0. Wydruk z  dnia 02 lipca 2007 r.; Dolińska-
-Zygmunt G., Teoretyczne podstawy refleksji o  zdrowiu, w: Podstawy psy-
chologii zdrowia, pr. zb. pod red. G. Dolińskiej-Zygmunt, Wyd. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 11-18; Narodowy Program Zdrowia na 
lata 2007-2015; Kulik T.B., Zdrowie – kategoria uniwersalna, „Wychowanie 
Fizyczne i  Zdrowotne” XLIII(1996)3, 103-105; Barlak M., Wychowanie zdro-
wotne w  perspektywie choroby, cierpienia, sensu życia, „Wychowanie Fi-
zyczne i  Zdrowotne” XLVII(2000)1, 28-32; Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane 
elementy socjologii zdrowia i  choroby, Wyd. UJ, Kraków 2000; Ostrowska 
K., Zdrowie a  dojrzała osobowość, „Wychowawca” 2003 nr 12, http://www.
wychowawca.pl/miesiecznik/12_132/01.htm; Szewczyk T., Czym jest zdro-
wie i  jego promocja?, „Edukacja i  Dialog” 1997 nr 2, 10-15.

Zdrowie duchowe – zdrowie duchowe stanowi fundament oraz istotę 
egzystencji człowieka. U  jednych ludzi związane jest z  wyznawaną re-
ligią, u  innych dotyczy zasad i  sposobów utrzymywania wewnętrznego 
spokoju. Odnosi się do osobistego systemu wartości i  jest czynnikiem 
spajającym pozostałe wymiary zdrowia. Uważa się zatem, że zdrowie 
duchowe stanowi pomost pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym 
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oraz społecznym i  to zarówno w  jego wymiarze indywidualnym (czło-
wiek sam wobec siebie), jak i  w  wymiarze społecznym (człowiek wobec 
innych ludzi i  wobec instytucji). 
 Zdrowie duchowe przejawia się w  realizacji przykazania miłości. Ta-
kie jego rozumienie zakłada gotowość i  zdolność do służenia warto-
ściom, brania odpowiedzialności za własne i  innych zdrowie, wyrzecze-
nia, trudy, poświęcenia się, a  nawet ofiary. Zdrowie duchowe przejawia 
się też w  trosce o  prawdę – w  otwartości na jej przyjęcie i  w  jej żarliwym 
poszukiwaniu, w  pragnieniu dzielenia się nią i  jej głoszenia. Oznacza 
także zdolność do przyznawania racji drugiemu człowiekowi i  zdolno-
ści do kompromisu w  sprawach praktycznych. Zdrowie duchowe ozna-
cza wreszcie naukę o  zdrowiu rozpatrywanym z  punktu widzenia norm 
i  zasad wypływających z  Objawienia Bożego, a  przez Kościół katolic-
ki uznanych za obowiązujące. W  jego zakres wchodzą rozstrzygnięcia 
filozoficzno-teologiczne i  doktrynalne, odnoszące się do zdrowia, ale 
także wartości, wzory, normy i  zachowania Kościoła instytucjonalnego 
sprzyjające życiu i  zdrowiu.
 Wyrazem zdrowia duchowego jest mocno ukonstytuowane „ja” czło-
wieka, zdolne do inicjowania własnej decyzji i  wcielania jej w  życie. 
Człowiek jest bowiem najwyższą wartością w  świecie stworzonym, jest 
współpodmiotem swego losu i  otaczającej rzeczywistości. Został pod-
niesiony do godności bycia partnerem Boga i  przypisywane są mu naj-
wyższe wartości religijne. Dlatego też punktem wyjścia w  określaniu 
zdrowia duchowego jest zrozumienie samego siebie, czyli odnalezie-
nie odpowiedzi na pytania: k i m  j e s t e m?, s k ą d  s i ę  w z i ą ł e m?, 
d o k ą d  z m i e r z a m?,  w   o p a r c i u  o   j a k i e  w a r t o ś c i  m o g ę 
o s i ą g n ą ć  c e l  s w e g o  ż y c i a? (mmb).

O p r a c o w a n o  n a  p o d s t a w i e: Barlak M., Edukacja zdrowotna warun-
kiem integracji niepełnosprawnych w  społeczeństwie, „Wychowanie Fizycz-
ne i  Zdrowotne” XLIV(1997)4, s. 155-158; Galarowicz J., Chwałą Bożą jest 
zdrowy człowiek. Kilka uwag o  zdrowiu ducha, „Zeszyty Karmelitańskie: 
Stworzenia dla zdrowia” 36(2006)3, s. 16-23; Dziubiński Z., Teologia zdro-
wia, „Wychowanie Fizyczne i  Zdrowotne” XLV(1996)4, s. 132-134; Dzie-
wiecki M., Duchowość jako warunek dojrzałości człowieka, w: Zdrowie  – 
dobro wspólne, pr. zb. pod red. E. Ozimek, Wyd. Bonami, Poznań 2006, 
s.  129-137; Borzucka-Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i  edukacja zdrowot-
na. Przewodnik dla edukatorów zdrowia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2006; Gan I., Mazurkiewicz-Leszczyńska K., Czym jest edukacja 
zdrowotna?, „Problemy Rodziny” XXXVIII(1998)3, s. 45-49.
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