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Wprowadzenie
Oddajemy w ręce Czytelnika pracę obejmującą swoim zakresem zagadnienia dotyczące młodego pokolenia, szczególnie w naszym rozumieniu
interesującą ze względu na szeroki zakres problemów, a także interdyscyplinarność ich ujęcia przez autorów. Świadczy o tym chociażby podział na
pięć podrozdziałów, jak również sama kategoria pojęciowa „młodych” czy
„młodzieży” będąca głównym tematem, na którym skoncentrowani są badacze z różnych ośrodków akademickich. Od lat młodzież jest w zainteresowaniu przedstawicieli nauk społecznych, w tym pedagogiki, poczynając
od sporów definicyjnych, dotyczących chociażby cenzusu czasowego dla
określenia tej grupy osób, po współczesne problemy, wyzwania, prezentowane wartości i postawy, tożsamość młodych ludzi i codzienne wyzwania
w pracy z nimi, a także programy i perspektywy takich działań. Tematyka
związana z sytuacją młodzieży wydaje się na tyle ważna, aby prowadzić
dyskurs naukowy, prowokować badania, dzielić się ich wynikami. Stąd organizowane w ostatnim czasie konferencje (Kraków 2016, Poznań 2017)1
i zinstytucjonalizowanie tej aktywności badawczej pedagogów w Zespole
Pedagogiki Młodzieży Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii
Nauk. O wielowątkowości dociekań badawczych świadczyć również może
powstanie grup roboczych w ramach wspomnianego Zespołu.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?” Kraków, 9–10 czerwca 2016 r. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Młodzież jako przedmiot i podmiot badań pedagogicznych”, Poznań, 6–7 kwietnia 2017 r.
1
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Od dawna zadajemy sobie pytania o to: Kim są młodzi? Kim nie są?
Kim chcieliby być? Jaka jest tożsamość współczesnej młodzieży w ujęciu
teoretyczno-empirycznym, jak kształtuje się nowoczesna tożsamość młodzieży w kontekście kultur: popularnej, konsumpcyjnej i indywidualizmu?
Te i wiele innych pytań stało się przedmiotem rozważań wspomnianych
już wyżej konferencji dotyczących młodzieży. Wielokrotnie, również w tej
książce, wskazujemy na drogę do skrystalizowanej osobowości w dobie
popkultury oraz dialog międzygeneracyjny jako wartość w kształtowaniu
tożsamości współczesnego nastolatka. Teksty poruszają problematykę globalizacji i młodości jako wyzwania dla współczesnego świata; dyskutowane
są w nich wartości i postawy młodzieży, ich wpływ na wychowanie młodzieży, podkreślana jest waga przygotowania nauczycieli do pracy z młodzieżą,
rozwój kompetencji intrapersonalnych, zjawisko ulubieńców nauczycieli,
czy też tolerancja nauczycieli dla odmienności obecnej w szkole. Wskazano
też na zjawiska determinujące postrzeganie zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży XXI wieku. Zaprezentowano działania profilaktyczno-edukacyjne dotyczące ryzykownych zachowań młodzieży oraz resocjalizację
nieletnich niedostosowanych społecznie w salezjańskich Młodzieżowych
Ośrodkach Wychowawczych. Odwoływano się do wartości wyznawanych
przez młodzież, szacunku i tolerancji. Wskazano na współczesne zagrożenia w rozwoju młodzieży. Ważnym i aktualnym dzisiaj wyzwaniem jest
praca z młodzieżą pochodzącą z innych krajów. Przedstawiono wyniki badań nad postrzeganiem uchodźców z krajów muzułmańskich przez polską
młodzież ponadgimnazjalną. W wielu tekstach podkreślano rolę szkoły,
wychowawców, instytucji państwowych i samorządowych oraz wyższych
uczelni w czasie kryzysu migracyjnego w Europie.
Kondycja młodzieży w czasach nam współczesnych stała się niezwykle
złożona i niejednoznaczna. Aktualne zmiany społeczne w wymiarze cywilizacyjnym i kulturowym spowodowały, że wiele z klasycznych paradygmatów i pojęć nauk społecznych mogło stracić na swojej wadze. Należy ciągle
podejmować próby znalezienia sposobów konceptualizacji i badania problematyki młodzieży, jej tożsamości w procesie przemian, również w warunkach zagrożenia relatywizmem aksjologicznym. Należy podjąć próbę
określenia roli podmiotów wychowawczych obecnych w procesie, wskazać na szanse i zagrożenia tożsamości jednostkowej i grupowej ze strony
kultury współczesnej, czy też przyjrzeć się jej kryzysom. Podjęcie dyskusji
przez autorów w tak szerokim zakresie zapewne dało możliwość poznania
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oraz zrozumienia kondycji współczesnej młodzieży. Posłużyło to nie tylko
wymianie myśli, ale przede wszystkim krytycznej analizie i interpretacji
najnowszych sposobów ujmowania młodzieży jako podmiotu badań przez
pedagogikę oraz inne nauki społeczne i humanistyczne. Młodzież wciąż
będzie wyzwaniem dla świata dorosłych, ale też zawsze pozostanie jego
przyszłością. Bez względu na język, kulturę czy kraj pochodzenia, młodzi
poszukują nie tylko akceptacji i miłości, ale potrafią też wiele światu ofiarować. Wieloznaczna, wręcz ambiwalentna współczesna nam rzeczywistość
społeczno-kulturowa, poddająca się nieustannym zmianom, prowadzi do
przemian w świecie młodych ludzi. Na szczególną uwagę zasługuje refleksja nad młodzieżą poszukującą swojego miejsca w ciągle zmieniającej się
rzeczywistości. Tej problematyce poświęcona jest publikacja, która od dylematów tożsamościowych, charakterystycznych dla młodzieży i stanowiących odpowiedź na brak umiejętności jej ciągłej konstrukcji i rekonstrukcji
w niestabilnej rzeczywistości, poprzez świat wartości i postawy młodzieży,
traktuje o jej współczesnych problemach i wskazuje na perspektywy pracy
pedagogicznej.
Książkę rozpoczyna rozdział poświęcony tożsamości młodzieży, gdzie
odnajdziemy pięć tekstów. Ewa Karmolińska-Jagodzik wskazuje na dialog międzygeneracyjny jako wartość w kształtowaniu tożsamości współczesnego nastolatka. Porusza aktualne zagadnienia związane z poczuciem
i kształtowaniem tożsamości młodych osób, które partycypują w permanentnie zmieniającej się rzeczywistości. Uznając wagę relacji interpersonalnych w rodzinie za element niezbędny dla prawidłowego rozwoju dziecka, wskazuje, że rozmowy prowadzone w przestrzeni rodzinnej powinny
przybierać formę dialogu osadzonego w filozofii spotkania – wówczas każda rozmowa między dorastającymi dzieci a ich rodzicami może stać się
wartością, która pozytywnie będzie kreowała rozwój tożsamości młodego
pokolenia. O młodzieży transkulturowej jako kategorii pojęciowej traktuje
w swoim tekście Ewa Sowa-Behtane. Analizuje zjawisko transkulturowości
wśród młodzieży. Ma ono miejsce w sytuacji, kiedy wzory kultury krajów
pochodzenia i obecnego zamieszkania są praktykowane równocześnie,
albo gdy powstaje złożona z nich całkowicie nowa forma. Również w sytuacji, kiedy młoda osoba wychowuje się w rodzinie wielokulturowej lub
społeczeństwie wielokulturowym. W przypadku Polaków jest to zjawisko
obserwowane od niedawna, związane z otwarciem granic i praktykowaniem transnarodowych stylów życia. Możemy zaobserwować, w jakich
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obszarach i z jakim skutkiem podejmują oni działania zmierzające do połączenia obydwu kultur. Anna Seredyńska i Aleksandra Gbyl wskazują, że
znakiem naszych czasów staje się osobowość narcystyczna. Coraz więcej
osób przejawia takie zaburzenia osobowości i prawdopodobnie taki styl
osobowości. W tekście przedstawione zostały objawy świadczące o zaburzeniu osobowości narcystycznej oraz takim stylu osobowości, a także
wyniki badań porównujących współczesnych młodych dorosłych (19–25
lat) z osobami w wieku średnim i starszym. W kolejnym artykule Markus Lipowicz analizuje i jednocześnie interpretuje współczesną kondycję
egzystencjalną młodzieży z perspektywy dyskursu filozoficznego XX wieku Georgesa Bataille’a. Kluczowe dla jego myśli pojęcie transgresji jako
doświadczenia wewnętrznego oraz suwerenności autor próbuje odnieść
do kwestii pedagogicznych i antropologicznych. Rozdział dotyczący tożsamości młodzieży kończy tekst Haliny Szymańskiej pt. „Aksjotyczne postrzeganie kultury a puerylizm”. Przemiany kondycji młodego człowieka,
jak i kondycji kultury i sposobów jej interpretacji, ujawniają zupełnie nowe
zjawiska społeczno-kulturowe i problemy edukacyjne. W tekście autorka
próbuje pokazać związek postmodernistycznej kultury i aksjologicznego
chaosu poznawczego z utrwalaniem się zjawiska puerylizmu. Puerylizm
jest kategorią humanistyczną opisującą indywidualne przeżywanie, społeczne funkcjonowanie i egzystencję młodego człowieka. Wiąże się z młodzieńczą niedojrzałością, a charakteryzuje się dziecięcą infantylnością
i nadmierną skłonnością do zabawy. W opracowaniu założono zależności
między ograniczaniem perspektyw poznawczych w aksjotycznych przestrzeniach kultury postmodernistycznej a puerylizmem i niedojrzałością.
Można wnioskować, iż puerylizm przejawiający się pewnym zdziecinnieniem i pogonią za banalną rozrywką, przeżywaniem życia od imprezy do
imprezy, ma związek ze wzorami konsumpcji zapośredniczonymi medialnie, z hedonizmem i permisywizmem, z upowszechnianiem wartości ludycznych, wiecznej zabawy i wiecznej młodości, a kwestionowaniem sensu osiągania dojrzałości i dorosłości. Obserwacja zachowania i obyczajów
młodych w kontekście zjawisk juwenalizacji i karnawalizacji skłaniają do
pogłębionej, krytycznej refleksji nad edukacyjnym i aksjologicznym aspektem kultury w kontekście ponowoczesnych zmian.
Drugi z wyróżnionych przez redakcję rozdziałów książki dotyczy opinii
współczesnej młodzieży. Otwiera tę część tekst Ewy Rojewskiej pt. „Młodzież wobec seksualności”. Jest to raport z badań, do których motywacją
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były współcześnie obserwowane przemiany w obszarach życia rodzinnego i seksualności, mające szczególnie istotne znaczenie dla ludzi młodych.
Niejako wymagają one od młodzieży ustosunkowania się do nich – akceptacji lub kontestacji. Przedmiotem zainteresowania w tekście jest odniesienie się współczesnej młodzieży do wartości seksualności. Zawarte w pracy
analizy prowadzone są na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań własnych przeprowadzonych na przełomie lat 2013 i 2014 na grupie
119 osób w wieku 17–20 lat metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem autorskiego Kwestionariusza Integracji Seksualnej Młodzieży, oraz
uzupełniane wynikami uzyskanymi w przedmiotowym zakresie przez innych badaczy. Kolejny tekst, autorstwa Łukasza Kwadransa, pt. „Młodzież
Pogranicza wobec Inności”, stanowi relację z badań, które zostały przeprowadzone na terenie Śląska Cieszyńskiego, regionu pogranicza polsko-czeskiego. Do badań wybrano szczególną grupę osób – młodych ludzi
wkraczających w dorosłość, zamieszkujących różne miejscowości Śląska
Cieszyńskiego i uczących się w kilku szkołach średnich po obu stronach
granicy. Przedmiotem badań, których wyniki zaprezentowano w tekście,
były postawy młodzieży Śląska Cieszyńskiego wobec Inności, poczucie tolerancji, akceptacji dla niej, rozumienie kategorii Inny, cech odmienności
kulturowej, poziomu kontaktów z Innymi. Porównaniu zostały poddane
trzy grupy ze względu na ich przynależność do czeskiej lub polskiej większości oraz polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu. Rozdział dotyczący
opinii młodzieży kończy tekst Eweliny Zalewskiej pt. „«Allah, akbar, kebab», czyli postrzeganie uchodźców z krajów muzułmańskich przez polską
młodzież ponadgimnazjalną w czasie kryzysu migracyjnego w Europie”.
Autorka w sposób szczególny zwraca uwagę na obawy i przyczyny obaw
dotyczących przyjęcia uchodźców muzułmańskich przez Polskę.
Można było spodziewać się tego, że część tekstów dotyczyć będzie współczesnych problemów młodzieży, stąd decyzja o umieszczeniu w strukturze
książki również takiego rozdziału. Tekst Andrzeja Bałandynowicza pt.
„Cyberprzestrzeń jako facylitacja degeneratywnych zachowań młodzieży” otwiera problematykę aktualnych zagrożeń młodych ludzi. W etiologii
zachowań agresywnych coraz większą rolę odgrywają środki masowego
przekazu, a zwłaszcza media elektroniczne. Stały się one w ostatnich dziesięcioleciach nieodłącznym atrybutem naszej codzienności i wiedzy o otaczającym świecie. Potęga środków przekazu jest tak wielka, że wpływają one
nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale także o czym myślą. Autor wskazuje, że
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największe możliwości naukowej pomocy oraz twórczej inspiracji w dziedzinie przekazów medialnych może zapewnić wychowawcom pedagogika
mass mediów, która stwarza optymalne możliwości do wypracowania celów, metod i środków właściwych dla praktyki wychowawczej. Dlatego pogłębiona refleksja na gruncie pedagogiki mass mediów jest niezbędna oraz
pilnie oczekiwana przez wszystkie środowiska wychowawcze. Wsparcie
w tym zakresie potrzebne jest nie tylko nauczycielom, lecz również rodzicom, którzy w wielu przypadkach są bezradni wobec negatywnych wpływów mediów elektronicznych na proces wychowania młodego pokolenia.
Z kolei Bogdan Stańkowski wskazuje, że sformułowanie „młodzież uboga”
nabrało szerszego znaczenia, które wykracza poza sferę materialną, a która
do tej pory uważana była za kryterium rozumienia ubóstwa wśród młodzieży. Tekst jest próbą dokonania przemyśleń i analiz na temat pojmowania ubóstwa młodzieży w nowym kontekście kulturowym, edukacyjnym,
społecznym i aksjologicznym. Kolejnym tekstem w tym rozdziale jest opracowanie Grzegorza Fuchsa na temat problemów adaptacyjnych młodocianych odbywających kary izolacyjne. Autor wskazuje w nim, że młodociani
przestępcy wymagającą intensywnych oddziaływań personelu więziennego. Problemem rzutującym na przystosowanie się tych osób do warunków
więziennych jest podkultura przestępcza oraz środowisko, w którym funkcjonowali przed zatrzymaniem. Rozdział dotyczący współczesnych problemów młodzieży zamyka artykuł Joanny Sztuki poruszający kwestię form
pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania młodzieży niedostosowanej społecznie. Autorka podkreśla, iż owo usamodzielnianie, ujmowane
często w kategoriach formalnych, jest przede wszystkim elementem zróżnicowanego i dynamicznego procesu opiekuńczo-wychowawczego, który
służy przygotowaniu wychowanka do wejścia w dorosłość zgodnie z jego
indywidualnymi potrzebami. Autorka zauważa ponadto, iż udzielana pomoc ma służyć przede wszystkim kształtowaniu samodzielności socjalno-bytowej, dojrzałości emocjonalnej oraz społecznej młodego człowieka.
Część tekstów wydała się redagującym ten tom możliwa do wyróżnienia w osobnym rozdziale, który poświęcony byłby pracy nauczyciela,
pedagoga, wychowawcy z młodzieżą, jej codzienności i perspektywom.
Monika Łętocha opisuje czas wolny dzieci i młodzieży, współczesne kierunki przemian – szanse i zagrożenia. Wskazuje, że źle wypełniony czas
wolny może być źródłem wielu niefortunnych pomysłów, nieodpowiednich
z wychowawczego punktu widzenia i niebezpiecznych zabaw. Sam fakt
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niewykorzystania tego czasu w sposób racjonalny zuboża dziecko, hamując
jego rozwój. Natomiast spożytkowany w odpowiedni sposób, ma ogromne
znaczenie dla rozwoju dziecka – zarówno psychicznego, jak i fizycznego.
Nie sposób sobie wyobrazić, aby w naszych współczesnych warunkach
dziecko mogło poprawnie rozwijać się bez posiadania odpowiedniej ilości
czasu na odpoczynek po pracy szkolnej, zabawę i rozrywkę, na pogłębienie
i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, nawiązywanie kontaktów społecznych i kształtowanie postawy wobec środowiska społecznego. Realizacja
wspomnianych funkcji ma kluczowe znaczenie dla ukształtowania pełnej,
wartościowej ze społecznego punktu widzenia osobowości dziecka. Sylwia
Antonowicz tekstem pt. „Rola nauczyciela szkoły polskiej na Łotwie w pobudzaniu aktywności uczniów na rzecz szkoły i społeczności lokalnej”,
zamyka tę część rozważań. Autorka przybliża zagadnienie związane z podejmowaną aktywnością i działalnością uczniów polskich szkół na terenie
Łotwy. Artykuł powstał na podstawie badań naukowych realizowanych na
terenie Ladgalii – historycznego regionu Łotwy. Badania przeprowadzone
zostały w Państwowym Gimnazjum Polskim w Rezekne oraz Państwowym
Gimnazjum Polskim w Daugavpils. Artykuł ukazuje aktywność uczniów
na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej oraz rolę nauczyciela w tym procesie. Cenną inspiracją dla pracowników zajmujących się profilaktyką społeczną jest artykuł Edyty Laurman-Jarząbek poruszający kwestię kampanii
społecznych skierowanych na młodych w profilaktyce HIV/AIDS. Autorka
wskazując na zagrożenia związane z wirusem HIV, uwydatnia jednocześnie rolę organizowania kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, których
celem jest uświadamianie, przestrzeganie przed podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych wśród młodych ludzi. Tekst Anny Kwatery pt.
„Globalizacja jako kontekst przyszłościowych wyzwań wpisanych w rolę
współczesnego nauczyciela” wskazuje nowe zadania dla pedagogów jako
przewodników, trenerów pokazujących, jak poruszać się w trudnych realiach otaczającego nas świata. Aeddan Shaw swoim artykułem „Zen i Sztuka Obsługi Informacji. Edukacja Młodzieży w Erze Informacji”, zamyka
ostatni rozdział niniejszej pracy. Autor przybliża naturę, źródła informacji dostępnych dla młodych ludzi, wskazując na fakt drastycznych zmian
w tym obszarze, i konsekwencji, z jakimi muszą zmierzyć się studenci i wychowawcy. W artykule omówiono początki tego zjawiska wraz z niektórymi głównymi konsekwencjami, przed przejściem do opowiadania się za
wykorzystaniem Active Learning w celu przezwyciężenia różnicy pokoleń.
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Uważny Czytelnik dostrzegł zapewne, że obietnica szerokiego spektrum problematyki dotyczącej młodzieży, jak również interdyscyplinarne
przygotowanie autorów zostały udowodnione w strukturze i zawartości
prezentowanego tomu. Należy jedynie wskazać, że każdy z ujętych wątków mógłby być z powodzeniem rozwijany i zasługuje na uwagę. Wszyscy
zainteresowani problematyką młodzieży mogą odnaleźć w książce coś dla
siebie. Choć młodzież jest tematem badań i od zawsze interesuje przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, a przede wszystkim pedagogów, to wydaje się, że na rynku wydawniczym nie mamy wciąż do
czynienia z obfitością publikacji na ten temat. Stąd motywacja do wydania
tego opracowania, które może jedynie stać się pretekstem do prowadzenia
dalszych wysiłków badawczych i wydawniczych traktujących o młodzieży.

Rozdział I

Tożsamość młodzieży

Młodzi.
Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?
Redakcja naukowa:
Łukasz Kwadrans, Ewa Sowa-Behtane, Bogdan Stańkowski
Kraków 2018

Ewa Karmolińska-Jagodzik

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dialog międzygeneracyjny jako wartość
w kształtowaniu tożsamości
współczesnego nastolatka

Wprowadzenie
Współczesne pokolenie młodych osób, żyjących w czasach globalnej
manifestacji swojej odmienności, wnosi w swoje życie nowe, nie zawsze
uprawomocnione sposoby podkreślania własnego jestestwa w otaczającym
ich świecie. Ów świat prowokuje ekstrawagancję, prosi o zmianę i wymaga bycia indywidualistą, a jednocześnie dostosowania się do wymagań
korporacyjnych. W takiej rzeczywistości partycypuje globalny nastolatek
zawieszony w próżni wartości, w odrętwieniu swoich potrzeb, osamotniony w walce o samego siebie, bez narzędzi niezbędnych do określenie celu
swojego bytu. Z jednej strony błagający o zauważanie w świecie pełnym
sprzecznych ideałów, a z drugiej strony walczący o możliwość odnalezienia
swego miejsca w grupie rówieśniczej, bez której nie może zaistnieć jako
pokolenie, wspólnota, jakże potrzebna do życia. Czy w takiej rzeczywistości młody człowiek doświadcza wsparcia ze strony rodziców, od których
próbuje odejść, by stworzyć własną tożsamość, ale jednocześnie potrzebuje ich jako bazy do poczucia się bezpiecznie w otaczającym świecie pełnym sprzeczności? Jaka jest jakość relacji międzygeneracyjnych młodego
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człowieka z jego rodzicami? Czy procesy komunikacji w rodzinie noszą
współcześnie znamiona dialogu rzeczywistego, czy są pozorną mistyfikacją, przynoszącą skojarzenia ułudy, groteski, czy pola walki, na którego
gruncie partycypują dwa pokolenia zagubionych we współczesnych wartościach ludzi? W rodzinie spotykają się przedstawiciele dwóch generacji:
młodzi ludzie będący w kryzysie tożsamości, i ich rodzice, którzy doświadczają kryzysu wieku średniego. Jaki jest kierunek przekazywania wartości,
wsparcia, zrozumienia w rodzinie, w czasach, gdy samo pojęcie rodziny
nie jest do końca zdefiniowane, a poszczególni jej członkowie są zagubieni
w gąszczu składanych im ofert? Jaki jest związek przekazywanych wartości
z kształtowaniem tożsamości młodego człowieka?
W niniejszym artykule będę chciała wskazać, że dialog – jako forma
kontaktów międzyosobowych – jest najbardziej pożądanym zjawiskiem
w relacjach międzygeneracyjnych, a w kontaktach rodzinnych stanowi
wartość najważniejszą.

Dialog jako wartość – wprowadzenie do zagadnień
Pojęcie wartości i pojęcie dialogu to dwa zagadnienia, które często poruszane są na gruncie nauk humanistycznych jako jedne z ważniejszych
w rozważaniach nad naturą ludzką. Człowiek jako istota dialogująca uznaje wartość rozmowy za przynależną swojemu gatunkowi; wartość, która w dużej mierze odróżnia go od innych bytów z dwóch powodów: po
pierwsze, poprzez zdolność komunikowania werbalnego można wymieniać poglądy, opinie, nadawać sens znaczeniom i interpretować zjawiska;
po drugie zaś, można wyodrębnić wartości i nadać im charakter duchowy,
znaczenie transcendentne i wyróżnić egzystencjalny wymiar istnienia.
W wychowaniu pojęcie wartości nabiera szczególnego znaczenia, gdyż
traktowane jest jako zjawisko psychiczne o charakterze poznawczym,
a więc takim, które można opisać, zinternalizować, wyjaśnić i zastosować.
Z literatury przedmiotu wynika, że pojęcie wartości łączone było często
z postawą, a więc nadaje się wartości charakter związany z celowym działaniem i zdolnością człowieka do indywidualnego i społecznego rozwoju.
W rodzinie rozwój dokonuje się poprzez wpływ osób znaczących, dzięki
porozumiewaniu się poszczególnych członków, zmierzającym do ukształtowania tożsamości dzieci, tak by mogły w sposób świadomy podjąć
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decyzję o swoim życiu. Rodzice mają za zadanie kształtowanie określonych
wartości, tak by dzieci mogły wzrastać.
Wprowadzenie człowieka w świat wartości poznawczych, etycznych i estetycznych – to przede wszystkim kształtowanie w nim określonych potrzeb
i upodobań, pobudzanie dociekliwości w poszukiwaniu prawdy, umiejętność rozróżniania rzeczy dobrych od złych, rozwijanie wrażliwości i dyspozycji twórczych2.

Takie kształtowanie postaw poprzez wartościowanie i internalizowanie
rzeczywistości umożliwia młodym osobom wzrastanie i zapewnia prawidłowy rozwój. Wprowadzenie człowieka w świat wartości poznawczych,
etycznych i estetycznych to kształtowanie w nim potrzeb i upodobań, które
może odbywać się poprzez wzbudzanie ciekawości, ukazywanie znaczenia
dociekania prawdy, które to procesy odbywają się w rodzinie. Ukształtowanie wartości ma jednak charakter procesowy i internalizacjach ich odbywa
się na drodze konfrontacji owych potrzeb naturalnych lub wzbudzonych,
czy ideałów, z rzeczywistością. Tak tworzą się wartości o wymiarze egzystencjonalnym, gdy jest możliwość przedłożenia swoich młodzieńczych
ideałów w perspektywie codzienności i oczekiwań społecznych i rówieśniczych, szczególnie w okresie kształtowania tożsamości.
Wartości w wymiarze egzystencjonalnym dzieli się na różne, w zależności
od stosunku do nich ludzi i od roli, jaka spełniają w życiu człowieka – o ile
ukierunkowują ludzkie dążenia bądź zaspokajają potrzeby. Podstawę stanowią wartości witalne (bytowe). Ale o istocie człowieczeństwa decydują
wartości duchowe, poznawcze (orientujące w świecie – problem prawdy),
erotyczne, czy też hedonistyczne (miłość, przyjemność), moralne (dobro)
i estetyczne (piękno)3.

Dialog w rodzinie jest dyskusją o sensie realizowania w niej określonych
wartości. Dlatego też w rodzinie prawidłowa tożsamość młodego człowieka może być osiągnięta poprzez dialog, który jest nadrzędną formą komunikacji. Dialogiem określamy jakość relacji i stosunki łączące człowieka
z drugim człowiekiem za pomocą słów. Dialog jest jednak czymś więcej niż
sumą wypowiedzianych zdań i słów w procesie komunikacji. „Dialog jest to
J. Gajda, Wartości w wychowaniu, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom
VII, red. J.M. Śnieciński, Warszawa 2008, s. 39.
3
 Tamże.
2
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rozmowa zmierzająca do uzgodnienia stanowisk, poglądów, opinii toczona
przez przywódców różnych grup ludzi. Dialog jest to rozmowa dwóch osób
dotycząca rzeczy istotnych”4. W relacjach międzyludzkich można prowadzić rozmowy za pomocą słów czy zasobów niewerbalnych, nie nawiązując
dialogu rozumianego jako subiektywne poczucie zrozumienia i potrzebę
nawiązania bliskiej relacji, otwartej i zawierającej chęć autentycznego spotkania się z drugim człowiekiem. „Dialog jest najbardziej dojrzałą formą
kontaktu międzyludzkiego”5. Dialog międzyludzki oznacza taką relację,
która w treści i formie relacji oraz stosunków międzyludzkich uwzględnia
wielopodmiotowe działanie zorganizowane, szczególnego rodzaju proces
edukacyjny, czy formę pomocy międzyludzkiej, wsparcia społecznego, będąc istotnym czynnikiem korelacji wspólnoty społecznej, która jest przejawem jej funkcjonowania6.
Dialog jest wszechobecny, w każdej sferze życia jednostki, wynika to
bowiem z faktu, że istota ludzka jest dialogiczna, posiadająca zdolności
i umiejętności do prowadzenia dialogu. Dialogiem zainteresowane są różne dyscypliny naukowe7. Dla namysłu pedagogicznego dialog staje się tym
elementem relacji międzyludzkiej, który nadaje jej sens. Wychowanie nie
może zostać zredukowane tylko to rzeczowej wymiany poleceń, poglądów,
czy wartości; musi stanowić o podmiotowości podejścia do wychowanka.

G. Koć-Seniuch, Dialog, w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. I, red. J.M. Śnieciński, Warszawa, s. 689.
5
 Tamże, s. 690.
6
M. Winiarski, Dialog międzyludzki, w: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. I, red.
J.M. Śnieciński, Warszawa, s. 693.
7
 Dialog domniemany (W. Outwaite, Hans-Georg Gadamer, w: Q. Skiner (red.) Powrót
wielkiej teorii w naukach humanistycznych, przeł. P. Łozowski, Lublin 1998), dialog uczelniany (J. Bińczyńska, Nauczyciele akademiccy i studenci w płaszczyźnie interpersonalnej,
Katowice 1987), dialog terapeutyczny (C.R. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy
spotkaniowe, przeł. A. Dodziuk, E. Knoll, Wrocław 1991); dialog polityczny (J. Bralczyk, Wystąpienie na konferencji naukowej organizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na temat: Skuteczność słowa w politycznych i społecznych, Bydgoszcz 1997); dialog
interdyskursywny (Z. Melosik, Współczesne amerykańskie spory edukacyjne, Poznań 1995);
dialog kulturowy/międzykulturowy (K. Krzysztofek, Komunikowane międzynarodowe. Informacja, kultura, środki masowego przekazu, stosunki międzynarodowe, Warszawa 1983);
dialog interpersoanalny (L. Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, Warszawa 1996); dialog międzypokoleniowy (W. Wrzesień, Jednostka – rodzina –
pokolenie, Poznań 2001).
4
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Ma to być dialog równoważnych podmiotów, które dążą do poznania prawdy o tym, co ważne i przekazywania sobie wzajemnie poznanej prawdy –
wzajemnie, choć często jedna ze stron dialogu ma więcej do pokazania niż
ta druga. Oba podmioty są jednak równoważne i chcą poznać prawdę”8.

Dialog dydaktyczny, wychowawczy czy edukacyjny zawsze odnosi się do
wartości drugiego człowieka i zmierza w kierunku uznania równych praw
obu podmiotom interakcji; praw wynikających z potrzeby prawdy. W relacji
podmiotowej oba podmioty Ja–Ty wzajemnie na siebie oddziałują, współtworzą siebie, definiują swoją podmiotowość, warunkują swoje istnienie9.
W niniejszym ujęciu najbardziej zasadny wydaję się być dialog w ujęciu pedagogicznym, który wyróżnia trzy jego podtypy. Dialog jako metoda, czy
też sposób, w którym podmioty interakcji dążą do wzajemnego zrozumienia i współdziałania; dialog jako proces, który zachodzi wówczas gdy nastąpi
pewne zbliżenie emocjonalne, czy wspólna świadomość zdarzeń, w których
partycypują podmioty, oraz dialog jako postawa, wyrażająca się gotowością
otwierania się na zrozumienie i współdziałanie w stosunku do otoczenia10.

Wartość dialogu w spotkaniu młodzieży z rodzicami
Według S. Michałowskiego11 pojęcie dialogu jest związane bezpośrednio z pojęciem spotkania, które autor uważa za trwale ze sobą związane
i towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów, będące sztuką wzajemnego
bycia naprzeciw siebie. Dialog według Michałowskiego to takie spotkanie,
w którym otwieramy się na przekazanie swoich poglądów, myśli, perspektyw w taki sposób, aby dojść do porozumienia, aby odnaleźć konsensus
i zarazem ułatwić zrozumienie i przyjęcie definicji partnera. Spotkanie,
którego wyrazem jest dialog, powinno zakładać szukanie tego, co jest
wspólne, a nie tego, co dzieli. Takie podejście zgodne jest z założeniami
S. Ruciński, Wychowanie pozbawione aksjologicznego odniesienia, w: Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, Kraków
1999.
9
J. Baniak, Miejsce i znaczenie dialogu w życiu ludzi, w: Filozofia dialogu. Między akceptacją i odrzuceniem: rola dialogu w życiu ludzi t. II, red. J. Baniak, Poznań 2004.
10
J. Tarnowski, Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków 1992.
11
S. Michałowski, Spotkanie i dialog jako podstawa skutecznych oddziaływań wychowawczych, w: Szkice o wychowaniu, red. W. Kojs, Katowice, 1994, s. 32.
8
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filozofii spotkania, w której spotkanie jest postrzegane jako szczególny
sposób bycia z drugim człowiekiem, podczas którego
(…) wydarza się coś wspaniałego, niepowtarzalnego, tajemniczego i wywołującego we mnie nieodwracalne zmiany, na które teraz chętnie się godzę.
W przeżyciu spotkania ukazują się niedostępne dotąd wysokie wartości,
(…) w spotkaniu dokonuje się wielki aksjologiczny skos12.

Taki dialog w relacjach międzygeneracyjnych jest sztuką spotkania się
w przestrzeni rodzinnej z drugim człowiekiem – spotkania, które wykracza poza siebie, które jest doświadczaniem poznania drugiego człowieka.
Takie spotkanie zakładać może zmianę siebie lub drugiej osoby, zmianę
wynikającą z interpretacji nowej rzeczywistości, która powstała w zgodzie
na przyjęcie perspektywy drugiego podmiotu.
Dialog zamyka w sobie najgłębszy sens wychowania. Dialog jest bowiem
tą przestrzenią edukacji i wychowania, w której dokonuje się proces stawania się poprzez relację człowiek – człowiek, poprzez wspólne poszukiwanie wartości najwyższej – godności osoby ludzkiej, która jest źródłem
wolności, praw i obowiązków człowieka. Owo poszukiwanie dokonuje się
w dialogu13.

Bez dialogu nie ma możliwości otwarcia się na inność, na drugiego
człowieka, które tworzy konieczny warunek rozwoju wartości w życiu człowieka. Poprzez spotkanie w dialogu możliwym staje się urzeczywistnienie
się osoby jako jednostki. Spotkanie jednak jest nadrzędne wobec dialogu,
spotkać drugiego człowieka można bez dialogu.
Człowiek spotykając drugą osobę, nie musi być jednocześnie przez nią
spotykany czy nawet zauważony. Dlatego też spotkanie może, ale nie musi
mieć swojego przedłużenia w dialogu, w którym główną role odgrywa słowo, będące pośrednikiem między Ja i Ty14.

Spotkanie związane z dialogiem jest taką sytuacją, która pozwala na
współ-bytowanie, współ-istnienie, stwarza możliwości spełnienia się człowieka jako osoby.
J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987, s. 21.
 Tamże, s. 690.
14
 A. Rynio, Spotkanie i dialog w komunikacji interpersonalnej w świetle personalistycznej filozofii Wojciecha Chudego, w: Wartości w komunikowaniu, red. M. Wawrzek-Chodaczek, Toruń 2009, s. 58-59.
12
13
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Spotkanie jako podstawowy wymiar relacji: wychowawca – wychowanek
jest tak istotne, ponieważ głęboko dotyka uczestników w aspekcie poznania, emocji i sumienia i sprzyja refleksji człowieka nad swoim życiem,
w wyniku czego może nastąpić zmiana myślenia, czucia i postępowania.
Spotkanie osób nosi tu nazwę wydarzenia personalistycznego i choć nie
zakłada wzajemności, a więc odpowiedzi osobowej – jest każdorazowo wydarzeniem mogącym stać się zapłonem głębszego związku z ludźmi15.

Spotkanie, które będzie zakładać otwarcie się na siebie i wzajemne oddziaływanie na siebie, zakładające rozwój zgodny z predyspozycjami jednostki, musi zawierać komponent dialogu, który wymusza wzajemność.
W takich realiach możliwym jest pojawienie się procesu realizacji wartości,
który nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie osobowości i tożsamości młodego człowieka. Jednak istotnym jest oddzielenie, szczególne w badaniach pedagogicznych, wartości deklarowanych przez młode osoby, od
tych, które realizują, dlatego, że
(…) wartości deklarowane odnoszą się do owych wartości pozytywnych,
powszechnie uznawanych i uniwersalnych, natomiast wartości realizowane są bardziej zróżnicowane, przystosowane do celów konkretnej jednostki, grup społecznych, często zredukowane do doraźnych potrzeb16.

Proces realizacji wartości przebiega spójnie z procesem kształtowania
tożsamości i weryfikacji potrzeb oraz ideałów z oczekiwaniami grupy rówieśniczej i społeczeństwa, by w konsekwencji móc realizować zadania
rozwojowe z kolejnej fazy życia. Dzięki procesowi kształtowania osobowości poprzez realizację wartości następuje ich konkretyzacja i aktualizacja.
„Abstrakcyjne w mniejszym lub większym stopniu treści przybierają kształt
konkretnych przedmiotów, sytuacji, zmian społecznych, osobowościowych. Przyjmowane są one przez ludzi na ogół w formie zredukowanej”17.
Szczególnie w okresie kształtowania tożsamości, gdzie z konieczności pojawia się weryfikacja wartości przekazywanych w domu rodzinnym z wartościami preferowanymi przez grupę rówieśniczą starającą się wykreować
nowe pokolenie. Atrakcyjność oferty przedkładanej młodemu człowiekowi
przez jego rówieśników jest znacznie bardziej atrakcyjna niż ta oferowana
przez rodziców. O ile coraz częściej pojawiające się w rodzinie konflikty
 Tamże. s. 61.
J. Gajda, Wartości w wychowaniu, dz. cyt., s. 40.
17
 Tamże. s. 40.
15
16
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są zrównoważone przez porozumiewanie się poprzez dialog, tym łatwiej
osiągnąć kompromis. Takie relacje dają możliwość wzrastania w poczuciu
własnej wartości, które daje możliwość postrzegania siebie jako zmieniającej się jednostki na przestrzeni czasu. Możliwość rozpoznawania się jako
jedności, jako tej samej osoby pomimo zmian zachodzących w rozwoju,
jest wyznacznikiem osiągania tożsamości osobowej i społecznej.

Kształtowanie się tożsamości współczesnego nastolatka
Kształtowanie własnej tożsamości jest procesem, który rozpoczyna się
od najmłodszych lat. Polega on na komunikacji doświadczeń i tworzeniu
sądów o obszarach ważnych i specyficznych, które gwarantują poczucie obserwowanej w czasie stałości i spójności owych podstawowych atrybutów.
Należą zwykle do nich właściwości psychiczne, wygląd zewnętrzny oraz
umiejętności18. Oznacza to, że poczucie własnej tożsamości kształtuje się
z uwzględnieniem relacji z innymi osobami i charakteru komunikacji o cechach własnej osoby od początkowych chwil życia jednostki.
W okresie niemowlęcym dziecko nie odróżnia swego „ja” oraz fizycznego
i ludzkiego otoczenia, ale jeśli nawet „ja” nie jest świadome siebie, czyli nie
jest jeszcze wyróżnione, to cała uczuciowość pozostaje skupiona na własnym ciele i działaniu, ponieważ dopiero rozdzielenie siebie od drugiego
człowieka, czyli rozdział „ja” i „nie-ja” pozwala na decentrację tak uczuciową, jak poznawczą19.

Konieczne jest zatem odkrycie swojej tożsamości poprzez eksperymentowanie z własnym ciałem, aby dokonać psychicznego oddzielenia od osób
znaczących z otoczenia i pozwolić sobie na rozpoczęcie procesu określania
własnej tożsamości. Dialog jako forma komunikowania o zachodzących
zmian w rozwoju dziecka jest warunkiem pozytywnego postrzegania siebie
samego jako pełnowartościowego człowieka.
Rozwój tożsamości przebiega w cyklu całego życia, jednak jego apogeum następuje w wieku dojrzewania (adolescencji). Głównym celem dojrzewającej jednostki jest osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa, tożsamości „ja”
oraz świadomości siebie. Zatem wszystkie czynności młodego człowieka20
18
19
20

J. Miluska, Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia, Poznań, 1996, s. 35.
J. Piaget, B. Inhelder, Psychologia dziecka, Wrocław 1996, s. 348.
Wkładanie wysiłku w zdobywanie powyższych czynników własnej tożsamości jest
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zmierzają w kierunku zdobycia poczucia jedności, koherencji obrazu „ja”,
poczucia ciągłości w czasie i wzajemności między własnym obrazem „ja”
a sposobem, w jaki jest się postrzeganym przez innych. „Obraz samego siebie nie jest obrazem stałym. Zmienia się on wraz z rozwojem dziecka pod
wpływem różnych czynników”. Dzieci w wieku 9–12 lat zapytane21 o to, co
chciałyby zmienić w swoim wyglądzie, dawały wypowiedzi bardzo stereotypowe i ogólnikowe, dotyczące zwłaszcza cech, które ujawniają się w kontaktach z innymi ludźmi, a więc grzeczność, posłuszeństwo, koleżeństwo,
prawdomówność, odwaga i sprawiedliwość. Natomiast młodzież w wieku
dojrzewania wypowiadała się bardziej wyczerpująco i ich wypowiedzi
świadczyły o umiejętności i wnikliwości samooceny. Dotyczyły one także cech temperamentu, np.: gwałtowność, wybuchowość, niecierpliwość,
a także takie jak: egoizm, tupet, nieśmiałość, brak wiary we własne siły,
brak silnej woli, nadmierny krytycyzm, brak wytrzymałości, niezdyscyplinowanie22. Cytowane badania wskazują na specyfikę okresu dojrzewania
i zwracają uwagę na fakt, że tożsamość jest o tyle istotna w życiu każdego
człowieka, że okres dorastania jest zdominowany przez jej poszukiwanie23.
Całe życie jednostki do wieku dojrzewania podporządkowane jest jednemu celowi: przygotowaniu się do określenia swojej tożsamości. Wiek
dojrzewania poświęcony jest osiągnięciu tego celu. W okresie tym jednostka zaczyna mieć poczucie swej tożsamości; poczucie, że jest istotą ludzką,
jedyną w swoim rodzaju. Doświadcza ciągłości istnienia w czasie, spójności i zintegrowania własnych atrybutów oraz odwzajemnienia przez innych
własnej koncepcji siebie24. „Wiek ten ma zatem za zadanie przeciwdziałać
narastającemu poczuciu nieciągłości, zdezintegrowania i fragmentaryzacji siebie jako bytu i wreszcie przejawów odrzucenia i nieadekwatności
społecznej”25. W tym wieku okazuje się, że dotychczasowe próby poznania świata, przejawiające się w ciągłości rozwoju, odchodzą na plan dalszy,
tendencją charakterystyczną dla tego okresu a zarazem nieświadomą.
21
Na podstawie badań A. Ginko, Ocena samego siebie i otoczenia w wypowiedziach
dzieci i młodzieży, „Psychologia Wychowawcza” 1969, nr 4, s. 453-455. Za: M. Żebrowska,
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1975, s. 771.
22
R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzieci
i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1980 s. 54.
23
E.H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Warszawa 2000, s. 45.
24
L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Stadium koncepcji E.H. Eriksona,
Toruń, 1989, s. 13.
25
 Tamże, s. 14.
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są mało adekwatne w stosunku do obecnych zmian, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Coraz częściej pojawia się desperacja młodego
człowieka w stosunku do samego siebie i do otoczenia. Sytuacja, w jakiej
się znajduje, „niesie znamiona dramatycznej nieciągłości, wobec znaczących zmian fizycznych, postępów poznawczych i odmiennych oczekiwań
społecznych”26. Celem wieku dojrzewania jest scalenie dotychczasowej
wiedzy o sobie zawartej w pełnionych rolach i uzyskanie poczucia integracji swojej przeszłości z teraźniejszością i koncepcją przyszłości 27.
Okres ten jest znamienny dla całego późniejszego funkcjonowania jednostki w życiu dorosłym, jak zaznacza E.H. Erikson, okres dojrzewania
determinuje kolejne fazy rozwoju jednostki. Współcześnie dojrzewający
młody człowiek ulega konieczności ciągłego redefiniowania się na nowo,
ze względu na partycypowanie w permanentnie zmieniającej się rzeczywistości28. W takich czasach tożsamość stanowi „(…) pętlę refleksyjną,
w której wychodząc od siebie, wraca się do siebie”29. Oznacza to, że młody
człowiek w procesie kreowania swojej tożsamości musi odnaleźć siebie
jako jedyną, niepowtarzalną jednostkę, która jest świadoma procesów
w niej zachodzących i która ma poczucie wpływu na swój los i kreowanie rzeczywistości. Tożsamość indywidualna30 to inaczej niepowtarzalność jednostki; aktualnie posiadane przez jednostkę poczucie tego, czym
jest, uwarunkowane jej bieżącymi relacjami z innymi31. Młody człowiek
w procesie określania swojej tożsamości musi kontaktować się z innymi
tworząc przestrzeń do uzyskiwania informacji zwrotnych. Dialog jest
tą formą komunikacji, która może dostarczyć młodemu człowiekowi
 Tamże, s. 15.
E.H. Erikson, Dopełniony cykl życia, Poznań 2002, s. 42.
28
 A. Cybal-Michalska. Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków 2014.
29
 P. Zawadzki, Czas i tożsamość. Paradoks odnowienia problemu tożsamości, „Kultura
i Społeczeństwo” 2003, nr 3, s. 5.
30
 Tożsamość własna, musi być „(…) uchwytna dla samego podmiotu z jego wewnętrznej perspektywy (Jarymowicz, 2000, s.110). W trakcie życia jednostki ma miejsce proces
formułowania się tożsamości jednostki w dwóch dziedzinach: tożsamości osobistej i społecznej. Tożsamość osobista wiąże się z uformowaniem się struktury Ja. Wyraża się to
spostrzeganiem siebie jako kogoś niepowtarzalnego oraz identyfikowaniem się z celami
i standardami osobistymi. Treściową zawartość tożsamości w tym aspekcie stanowią indywidualne przekonania, zainteresowania, potrzeby, motywy, wartości, sposób myślenia
i kryteria oceny” (A. Brzezińska. Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000, s. 239.
31
 A. Szymanowska, Tożsamość, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy
socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999.
26
27
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informacji najbardziej potrzebnych, gdyż kształtowanie tożsamości jest
aktywnością refleksyjną32.
W okresie dojrzewania młody człowiek musi dokonać weryfikacji obrazu własnej osoby, co doprowadzić ma do określenia swojej tożsamości. Jest
coraz bardziej aktywnym uczestnikiem życia społecznego, kształtują się
jego poglądy, ma potrzebę dzielenia się nimi z najbliższymi. Jeżeli rodzice
nie wykazują gotowości do prowadzenia dialogu z dziećmi i słuchania ich,
młodzi ludzie przenoszą realizację swoich potrzeb na grunt pozadomowy,
szukając wsparcia u innych osób. Dialog jako sposób bycia osób będących
ze sobą w zależności wychowawczej, nie może jednak być mylony z metodą
wychowawczą; jest raczej sposobem bycia, podejścia, rozumienia, które ma
swój przejaw w rozmawianiu. Takie personalistyczne podejście pozwala na
uczynienie z prawdy jako wartości trzonu do prowadzonego dialogu, który
jest efektem poszanowania godności człowieka i jego osobowości niezależnie od wieku, ale w okresie dojrzewania w szczególności.

Wnioski
Komunikacja w rodzinie nabiera szczególnego znaczenia, jeśli rozpatrujemy ją w kontekście kształtowania tożsamości i jakości życia każdego
członka rodziny. Zakładając interakcyjny lub transakcyjny model komunikacji, wychodzimy z założenia, że wpływ na przebieg tego procesu nie
może mieć tylko jedna osoba w rodzinie.
Jakość komunikacji zależy od dwojga partnerów, ponieważ proces ten zachodzi pomiędzy osobami. Stąd też pojedyncza osoba może kontrolować
tylko własną część procesu. Niezależnie od tego, jednostka poprzez własne
wybory, postawy, zachowania może w znaczący sposób wpływać na to, co
się dzieje33.

Z powyższych rozważań wynika, że dialog rozumiany jako otwarta postawa wobec partnera interakcji może być szansą do stworzenia atmosfery
rozwoju dla poszczególnych członków rodziny, być wyznacznikiem kształtowania tożsamości, której realnym odzwierciedleniem będzie postrzeganie siebie jako pełnowartościowej jednostki, partycypującej w zmieniającej
 A. Cybal-Michalska. Młodzież…, dz. cyt. s. 236
B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna i jej kształtowanie jako istotny
wymiar, w: Jakość życia rodzinnego, red. T. Rostowska, Łódź 2006, s. 38.
32
33
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się rzeczywistości, gdzie wartość dialogu stanie się punktem zaczepienia, stabilizacji i podejścia do kształtowania dalszych, dorosłych relacji
społecznych.
Jak słusznie zauważa J. Wal, bez dialogu nie ma przyszłości. Chodzi tu nie
o przyszłość, w sensie czasowym, ale ludzkim. Doszliśmy bowiem do takiego punktu w dziejach, że pomimo wszystko musimy szukać tego, co łączy,
a nie dzieli. Dialog w naszej sytuacji pozostał jedyną drogą zdrowego rozsądku. Był on zawsze rozwiązaniem najsłuszniejszym spośród wszystkich
alternatyw. Ale właśnie dlatego, że w przeszłości było go zbyt mało, dzisiaj
stał się szczególnie potrzebny34.

Dialog jako wartość jest niezbędnym warunkiem wychowania do prawdy,
która nie może zaistnieć bez nawiązania szczerej, otwartej na poszanowanie
cudzych poglądów relacji interpersonalnej. Jest on warunkiem do osiągnięcia pozytywnej tożsamości opartej na adekwatnym obrazie samego siebie.
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Intergenerational Dialogue as a Value in the Shaping
of the Identity of the Modern Teenager
Abstrakt
W niniejszym artykule autorka porusza aktualne zagadnienia związane
z poczuciem i kształtowaniem tożsamości młodych osób, które partycypują w permanentnie zmieniającej się rzeczywistości. Uznając wagę relacji
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interpersonalnych w rodzinie jako elementu niezbędnego dla prawidłowego
rozwoju dziecka, wskazuje, że rozmowy prowadzone w przestrzeni rodzinnej
powinny przybierać formę dialogu osadzonego w filozofii spotkania. Wówczas każda rozmowa między dorastającymi dziećmi a ich rodzicami może stać
wartością, która będzie pozytywnie kreowała rozwój tożsamości młodego
pokolenia.
Słowa kluczowe: Tożsamość, wartości, dialog

Abstract:
In this article, the author raises issues connected with the feelings and shaping of identity of young people who are participating in a constantly changing reality. The recognition of the importance of interpersonal relationships
within the family as an essential element for the proper development of the
child indicates that discussions within the family space should take the form
of a dialogue rooted in the philosophy of the meeting. This would mean that
every conversation between adolescent children and their parents could become a value that will positively foster the development of the identity of the
younger generation.
Keywords: Identity, value, dialogue
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Młodzież transkulturowa
Wstęp
Pojawienie się zjawiska transkulturowości jest naturalnym następstwem
przemieszczania się ludności. Twórca terminu „transkulturowość” – Wolfgang Welsch – twierdzi, że nie możemy już mówić o „czystych kulturach”.
Wtóruje mu Chris Barker pisząc, że „kultury nie są czyste, autentyczne
i ograniczone lokalnie. Stanowią one synkretyczne i hybrydyzowane wytwory interakcji w przestrzeni”1. Założyć zatem można, iż młodzież wychowywana w społeczeństwach transkulturowych charakteryzować się
będzie tożsamością transkulturową. Aby zweryfikować to założenie, należy najpierw scharakteryzować dzisiejszą młodzież, zanalizować zjawisko
transkulturowości i tożsamości transkulturowej, a następnie określić typy
młodzieży transkulturowej.

1. Młodzież – definicje
Do określenia pojęcia „młodzież” najczęściej przyjmuje się kryterium
wieku, które jest jednak niewystarczające. Po pierwsze dlatego, że jak dotąd
brak jest zgodności między badaczami w określeniu lat, na jakie przypada
1

Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005, s. 47.
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okres młodości, a po drugie młodzież to nie tylko osoby w określonym wieku, ale również jednostki, które mają właściwe sobie dążenia, wzory zachowań, język, prawa i obowiązki, ubiór, sposób spędzania wolnego czasu itd.
Cechy te są nie tylko zróżnicowane historycznie i geograficznie, ale ulegają
modyfikacjom pod wpływem zmiennych historycznych, cywilizacyjnych
czy środowiskowych.
Według S. Baleya wiek dojrzewania obejmuje okres od 13. do 20. roku
życia (r.ż.). Zdaniem M. Kreutza, młodość to czas między 11. i 21. r.ż., a według M. Żebrowskiej wiek dorastania trwa od 12 do 18 lat życia2. Dla wielu
socjologów okres dzieciństwa kończy się w wieku 14.–16. r.ż., a „wiek młodzieżowy” kończy się z 21.–22. r.ż. Jednak w ostatnich latach wiek dzieciństwa skrócił się do 12. lub 14./15. r.ż., a okres młodzieżowy przedłużył się aż
o 10 lub, w skrajnych przypadkach, nawet o 15 lat. Miały na to wpływ zmiany społeczne takie jak: zwiększenie udziału młodzieży w całym społeczeństwie, przyspieszenie rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, wydłużenie
okresu kształcenia, wydłużanie czasu rozpoczynania pracy. W obecnych
czasach jedynie praca zapewnia samodzielność, która z kolei umożliwia
zdobycie niezależnego od rodziców mieszkania. Brak samodzielności finansowej powoduje również opóźnienie wieku zawierania małżeństw. Dlatego z powodu zmian społecznych ostrożnie należy podchodzić do definicji
młodzieży, tworzonych na podstawie wieku człowieka czy specyficznych
cech młodzieży.
Odmiennie pojęcie „młodzieży” przedstawiają definicje kulturowe, które nie opierają się ani na kategorii wieku, ani na cechach młodzieży. Np.
T. Paleczny przedstawił kulturową definicję, w której młodzież określił jako
(…) tę część grupy kulturowej, która ze względu na podleganie procesowi socjalizacji nie zinternalizowała jeszcze w pełni wartości i norm
kulturowych ani nie nabyła przepisów ról społecznych, przez co bardziej
niż inni członkowie grupy podatna jest na sprzeciw wobec nich i ich
odrzucenie3.

Sytuację społeczną młodzieży można zatem opisać z jednej strony jako
stan przejściowy, stan niedojrzałości, nieodpowiedzialności, niepełni,
 Por. M. Kozakiewicz, Młodzież – teorie młodzieży, w: Encyklopedia psychologii, red.
W. Szewczuk, Warszawa 1998, s. 254.
3
 T. Paleczny, Grupy subkultury młodzieżowej. Próba analizy – propozycje teoretyczne,
„Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 3, s. 182.
2

Młodzież transkulturowa

35

a z drugiej jako stan, który zapewnia otwarte perspektywy życiowe, pomysłowość, nowe idee.
Podobnie J. Chałasiński potraktował młodość jako element kultury,
pisząc:
(…) młodość to nie naturalny stan fizjologiczny i hormonalny, lecz element
kultury i instytucja społeczna. Społeczeństwo określa długość młodości,
wzory osobowe. (…) W młodości tkwi siła wiecznego odnawiania się społeczeństwa i jego kultury. I dlatego społeczeństwa kultywują młodość taką,
jaką sobie wyobrażają, a nie jako fizjologiczny stan pokwitania. Młodość
jest jednym z centralnych tematów kultury wszystkich czasów4.

Dla socjologów jest to pewna faza życia społecznego, mająca charakter statusu społecznego, związanego z rolami społecznymi. Jest to także
„kategoria społeczna ściśle związana z określonym wiekiem, ale mająca
charakter społeczny, a także jest to zmieniająca się grupa społeczna, mająca charakter pokoleniowy”5. Według A. Kłoskowskiej „młodość stanowi
kategorię socjokulturalną nadbudowaną na podstawie uniwersalnych mechanizmów fizjologicznych”6. Mechanizmy fizjologiczne są podstawą, ale
to wszystko, co na tej podstawie powstaje, jest uwarunkowane czynnikami
społecznymi, czyli jest zmienne.
Mimo iż młodzież jako kategorię społeczną łączy wiele cech wspólnych,
to różne typy orientacji potwierdzają znaczne zróżnicowanie młodzieży,
które wynika z różnic środowiska rodzinnego i lokalnego, w jakim młodzież żyje, wsparcia, jakie otrzymuje, a także z różnic w poziomie zdolności
intelektualnych poszczególnych jednostek.

2. Charakterystyka młodzieży 1. kwartału XXI wieku
Dzisiejsza młodzież to urodzone w latach 90. XX wieku oraz na początku wieku XXI „dzieci wolnego rynku”. Czasami ma się wrażenie, że nie
ma w nich śladu rodzimych wzorów kulturowych, że młodzież ta ma więcej wspólnego ze swymi rówieśnikami ze Stanów Zjednoczonych czy Unii
J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa 1969, s. 335.
E. Moczuk, Zagrożenia współczesnej młodzieży, w: Młodzież wobec współczesnych
zagrożeń, red. F. Kozaczuk, Rzeszów 2003, s. 11.
6
 A. Kłoskowska, Socjologia młodzieży. Przegląd koncepcji, „Kultura i Społeczeństwo”
1987, nr 2.
4
5
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Europejskiej niż z własnymi rodzicami. Noszą takie same ubrania, słuchają
takiej samej muzyki, mają tych samych idoli, oglądają tę samą telewizję
i za najważniejszy wynalazek uznają Internet. Jest to pierwsze pokolenie,
które – na taką skalę – odczuwa moralną powinność sukcesu i naturalność
sytuacji rywalizacyjnej. W ich świecie panuje kurs na „be cool” i zadowolenie z życia. Fetyszyzm rzeczy i fetyszyzm konsumpcji pojawia się we
wszystkich niemal grupach młodzieży. Chęć posiadania pieniędzy (możliwości i przyjemności, jakich dostarczają) jednych mobilizuje do wysiłku
budowania swoich karier od podstaw, opierając się na społecznie uznanych
środkach, innych popycha do stosowania środków jedynie dostępnych –
często z zakazanego społecznie obszaru. U jeszcze innych budzi resentymenty7, co tylko potwierdza tezę o dość powszechnym zaangażowaniu Polaków w wartość sukcesu.
Wielkomiejską młodzież „klasy średniej” cechuje – niezależnie od kraju
i kontynentu – podobny styl życia.
Globalny nastolatek uczęszcza do przyzwoitej szkoły średniej lub uniwersytetu (szkoły nie lubi, lecz dba o to, „aby nie mieć kłopotów”), ogląda
MTV, jeździ na deskorolce, chodzi do McDonald’s i pije Coca-Colę, jest
pragmatyczny, łatwo komunikuje się, jest maksymalnie tolerancyjny, jednocześnie cechuje go duży sceptycyzm wobec idei jakiegokolwiek zaangażowania – „głębszego uczestnictwa”8.

Opisując współczesną młodzież, można wymienić takie hasła jak:
kultura konsumpcji, przymus przyjemności i szczęścia, kultura instant,
kultura klikania, prymat kultury popularnej, koniec ideałów – prymat
codzienności, poczucie mocy, kultura upozorowania, inflacja zdarzeń, kultura skoku adrenaliny i ryzyka, kultura kultu ciała i seksualności, amerykanizacja, macdonaldyzacja. Ideologia przyjemności posiada w sobie
obowiązek bycia szczęśliwym. „Rzeczywistość transformacyjna wykreowała ludzi pragmatycznych, nastawionych na sukces i dostatnie życie pełne
wrażeń i zmian. Tych zmian młode pokolenie Polaków nie obawia się”9.
 Por. K. Szafraniec, Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży.
Perspektywa międzygeneracyjna, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2002, s. 455.
8
 Z. Melosik, Globalny nastolatek. (Re)konstrukcje tożsamości w ponowoczesnym świecie, „Horyzonty wychowania” 2002, nr 3, s. 135.
9
H. Machel, Młodzież polska w społeczeństwie posttransformacyjnym – stan obecny
i próba prognozy, w: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego, red.
F. Kozaczuk, Rzeszów 2005, s. 25.
7
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Rezygnacja z uczestniczenia w wyścigu po sukces charakteryzuje nieliczną
grupę współczesnej polskiej młodzieży.
Można określić, za H. Świdą-Ziembą, że młodzież z lat 1996–2004 była
pierwszym po wojnie pokoleniem młodzieży niepodległej Polski, którego
rzeczywistością są prawa kapitalizmu ze wszystkimi szansami i zagrożeniami, jakie ustrój ten stwarza; pierwsze pokolenie, które wkracza w rzeczywistość skoku cywilizacyjnego: komputerów, Internetu, telefonów
komórkowych, supermarketów, globalizacji. Młodzież ta świadoma była
różnic swojej sytuacji w stosunku do poprzednich pokoleń PRL. Młodzi od
1996 roku to jakby „ludzie z innego brzegu”10.
Młodzież ponowoczesna przebywa jakby w dwóch porządkach.
Jeden to codzienne doświadczenie własnego bycia w świecie, drugi to klimat uogólnionego świata, którego obraz kreuje się, korzystając także z kalek czerpanych z zewnątrz, który jednak może mieć znaczenie w podskórnych procesach psychicznych, towarzyszących temu życiu, które dostarcza
na co dzień poczucia atrakcji i zadowolenia11.

Epoka ponowoczesna przyniosła wiele zmian do codziennego życia
młodzieży. Zmiany zachodzą niezwykle intensywnie. Postęp techniczny, powszechna informatyzacja, różnego rodzaju usprawnienia, otwarcie
granic między państwami i migracje powodują, że współczesna młodzież
kształtuje swoją tożsamość korzystając ze zbioru ofert, z których może wybierać sobie to, co jej pasuje. Zdarza się, że tożsamość globalnego nastolatka jest w znacznie większym stopniu kształtowana przez kulturę popularną oraz ideologię konsumpcji, niż przez wartości narodowe i państwowe.
A jeśli już mówimy o wartościach narodowych, to tutaj również pojawiają
się dylematy, gdyż spora część dzisiejszej młodzieży narodowościowo przynależy do więcej niż jednej z grup.

3. Transkulturowość Wolfganga Welscha
Za twórcę koncepcji transkulturowości uznaje się W. Welscha, który buduje swoją koncepcję transkulturowości w opozycji zarówno do wielokulturowości, jak i interkulturowości. Zdaniem autora zarówno wielokulturowe,
H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005, s. 15.
 Tamże, s. 38.

10
11
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jak i interkulturowe kwestie powinny się od samego początku rozwiązać
w zupełnie inny sposób: w perspektywie dzisiejszego przenikania się kultur12.
Transkulturowość według niego „wykracza poza tradycyjną koncepcję
i przekracza tradycyjne kulturowe granice”13. Kultury są w niej traktowane
jako sieci wzajemnych powiązań, poddane nieustannemu procesowi hybrydyzacji. Welsch twierdzi, że „tradycyjne kultury nosiły w rzeczywistości znamiona kultur mieszanych”14, które cechuje wielka wewnętrzna różnorodność, „stanowiąc trwały potencjał, do którego prędzej czy później,
przy tej okazji czy innej, powracano, by od nowa tworzyć wielość opcji, objawiających prawdziwie transkulturowy charakter pozornie «narodowych
kultur»15.
Transkulturowość jest w pierwszym rzędzie wynikiem wewnętrznego
różnicowania i złożoności nowoczesnych kultur. Obejmują one wiele sposobów życia i kultur, które również przenikają do siebie16. Z jednej strony
W. Welsch stwierdza bowiem, że
(…) jesteśmy w błędzie, jeśli nadal mówimy o niemieckiej, francuskiej,
japońskiej, indyjskiej itd. kulturze – tak, jak gdyby były one jasno zdefiniowanymi i zamkniętymi bytami. W rzeczywistości, posługując się tymi
terminami, mamy na myśli społeczności polityczne i językowe, nie zaś formacje kulturowe17.

Z drugiej strony zaś posługuje się sformułowaniami takimi jak przecinanie się „różnych kultur”, „kultura francuska” czy „kultura japońska”, zakładając tym samym, że da się wyodrębnić poszczególne kultury i wskazać
właściwe im cechy. Co więcej, Welsch podaje kulturę japońską jako przykład kultury wyraźnie transkulturowej, widać więc, że transkulturowość
może podlegać stopniowaniu.

W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, przeł. w: Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań 1998, s. 203.
13
 Tamże.
14
W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, przeł.
K. Wilkoszewska, w: Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004, s. 33.
15
 Tamże, s. 34.
16
W. Welsch, Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today, w: Spaces of Culture: City, Nation, World, red. M. Featherstone, S. Lash, London 1999, s. 197.
17
W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, dz. cyt., s. 203.
12
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Welsch przywołuje słowa Kambayashiego wypowiedziane podczas
konferencji „Art In Asia – External View & Internal Response” w Kioto na
początku września 2001 roku:
W Japonii dwie opcje, modernistyczna i tradycjonalistyczna, wciąż wchodzą
ze sobą we wzajemną grę. Tożsamość japońska, jak mi się zdaje, jest w sposób wyjątkowy przygotowana do stania się transkulturową; być może nawet
jest transkulturowa w swej strukturze. Jednym z objawów – lub warunkiem
wstępnym – jest fakt, że Japończycy przywiązują wagę do tego, czy dany
przedmiot się do nich odnosi, czy jest im bliski – niezależnie od miejsca jego
pochodzenia. Japończycy nie opierają (co wydaje się naturalne dla Europejczyków) swojej oceny na rozróżnieniu między swoim a obcym, a raczej
przykładając kryterium bliskości (…). Dla Japończyków podział obce – swoje, a mówiąc dokładniej, podział ten dokonywany na podstawie kryterium
pochodzenia, nie ogrywał żadnej roli. Podstawą ich oceny staje się bliskość.
Jeśli coś wpasowuje się dobrze w kulturę Japonii, to jest japońskie – niezależnie od tego, skąd pochodzi. Tym sposobem przedmioty obce mogą być automatycznie uznane za swoje (…) Różne style i modele filozoficzne, estetyczne
i kulturowe koegzystowały w Japonii przez wieki jej historii. Gdy coś zostało
ustanowione, pozostawało już na zawsze. Buddyzm nie wypchnął zupełnie
szintoizmu, a modernizm nie zastąpił w pełni tradycji. (…) To współistnienie
różnych modeli (zupełnie obce Zachodowi) z pewnością przygotowało drogę
dla przyszłego transkulturowego wymieszania. Ludzie przyzwyczajeni są do
korzystania z kilku modeli, nie boją się różnorodności, nie muszą przyswajać
nowej mentalności, by zaakceptować współczesny pluralizm”18.

Chodzi tu przy tym nie o sens przestrzenny, ale o poczucie związku:
Jeżeli coś wpasowuje się dobrze w kulturę Japonii, to jest japońskie – niezależnie od tego, skąd pochodzi.
Tym sposobem przedmioty obce mogą być automatycznie uznane za
swoje19. Pochodzenie zostaje zakwestionowane jako kategoria relewantna,
istotna staje się wyłącznie aktualna więź z włączanym elementem kultury.
Wypracowanie w sobie zgody na „bliskość” oznaczałoby otwarcie kultury
na przyswojenie nowych, zewnętrznych elementów, co według Welscha,
w dzisiejszych czasach wydaje się „złotą drogą do szczęścia”20. Doświadczenie estetyczne jest uniwersalne, niezależne od kultury macierzystej
odbiorcy.
W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, dz. cyt.,
s. 41-43.
19
 Tamże, s. 42.
20
 Tamże.
18
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Dzięki takiej dyspozycji dzieła sztuki, wytworzone w ramach jednej kultury, mogą zostać wartościowane dodatnio w innej, nawet bez zrozumienia
ich kulturowego kontekstu. Jeśli doświadczenie estetyczne pojmować szeroko jako doświadczenie tego, co kulturowe, można w tym uniwersalizmie
szukać podstaw i warunków transmisji wytwarzającej transkulturowość21.

Welsch zwraca przy tym uwagę na fascynację jako istotny czynnik poznawania wytworów kultury. Fascynacja pojawia się wtedy, gdy odbieramy coś jako istotne dla nas samych – dzięki czemu przestaje to być czymś
odległym. Nazywa to zjawisko „obecnością” – dzięki której uznajemy różne wytwory kulturowe za nasze „aktualne wyzwanie”22. Moc takich wytworów jest zatem wolna od determinacji kulturowej, a zatem „skuteczna
transkulturowo”23. Teza Welscha brzmi, że „to pierwotne zauroczenie działa niezależnie od znajomości danej kultury. Moc dzieła jest więc (…) efektywna transkulturowo”24.

4. Transkulturowość – definicje
T. Kostyrko definiuje transkulturowość jako „cechę procesów historyczno-społecznych i zjawisk, których skutkiem jest przeniesienie wartości
właściwych określonej kulturze na grunt innej kultury, która zdolna jest
do zrozumienia i adaptowania owych wartości”25. Autorka stwierdza, że
w tym procesie mogą zetknąć się dwie niezwykle odmienne od siebie kultury, powodując powstanie tak zwanej trzeciej kultury. Owa trzecia kultura
miałaby zawierać „nowe wartości wytworzone w wyniku owego spotkania
ze sobą kultur różniących się pod względem wspomnianych konstytuujących je reguł”26.
Z kolei D. Hoerder zestawiając termin „transkulturowość” z „transnarodowością” i „transregionalizmem”, stwierdza, że za transkulturowość
można uważać praktyki życia w dwóch lub większej ilości kultur oraz
K. Deja, Transkulturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do transkulturowej historii literatury, „Wielogłos” 2015, nr 4(26), s. 93.
22
W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, dz. cyt.,
s. 38.
23
 Tamże, s. 39.
24
 Tamże, s. 40.
25
 T. Kostyrko, „Transkulturowość” w ujęciu André Marlaux – przyczynek do pojmowania terminu, w: Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004, s. 22.
26
 Tamże.
21
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towarzyszący temu proces tworzenia się transkulturowej przestrzeni.
Strategiczną transkulturową kompetencją jest umiejętność konceptualizacji projektu – życia w kulturowo różnych kontekstach i wyborów dokonywanych między nimi, czyli tego, co można byłoby nazwać procesem
negocjacji27.
W psychologii pojęcie „transkulturowość” ma nieco inne znaczenie niż
w koncepcji W. Welscha. Oznacza ono nie kulturową hybrydę, przenikanie
się wielu kultur, lecz to, co jest w psychice przedkulturowe. To istotna różnica, ale wyprowadzane wnioski są podobne: pewne uniwersalne, archetypiczne cechy psychiki pozwalają doświadczać ludziom z różnych kultur
podobnych przeżyć. O uniwersalnym charakterze poznawania wytworów
kultury wypowiadają się psycholodzy kultury, twierdząc, że:
(…) relacja psyche – kultura ma wymiar relatywny (horyzontalny), gdyż
zależy od osobistych cech jednostki oraz warunków tworzonych przez lokalną kulturę, ale także wymiar uniwersalny, transcendentny wobec psyche (wertykalny), który wynika z wrodzonej natury psyche28.

Psychologia transkulturowa będzie więc badała momenty wyjścia poza
własną kulturę i szukała tych przedkulturowych struktur psyche, które są
zasadniczo tożsame dla wszystkich ludzi, niezależnie od czasu i miejsca,
w których żyją. Podobnie transkulturowość definiuje także psychiatria
transkulturowa, poszukująca wspólnych dla różnych kultur cech zaburzeń
psychicznych. Jeszcze ciekawsze wydają się pod tym względem badania
neuroestetyki – interdyscyplinarnego projektu, którego celem jest poszukiwanie neurobiologicznych podstaw doświadczenia estetycznego oraz sposobu, w jaki nasz mózg odbiera dzieła sztuki. Neuroestetyka zakłada przy
tym, że istnieją takie struktury mózgu, które są wspólne dla wszystkich
ludzi29.
Transkulturowość w badaniach literackich rozumiana bywa na co najmniej dwa sposoby: jako metoda badań, która swobodnie sięga po utwory
z różnych kultur i epok (przy czym poddawane analizie dzieła nie muszą
27
 D. Hoerder, Historians and Their Data: The Complex Shift from Nation-State Approaches to the Study of People’s Transcultural Lives, „Journal of American Ethnic History”
2006, nr 4, http://www.jstor.org/stable/27501745 (dostęp: 9.04.2016).
28
 Z.W. Dudek, A. Pankalla, Psychologia kultury, wyd. II poszerzone, Warszawa 2008,
s. 256.
29
K. Deja, Transkulturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha do transkulturowej historii literatury, „Wielogłos” 2015, nr 4(26), s. 93.

42

Ewa Sowa-Behtane

wcale być transkulturowe), lub jako trans- lub też postnarodowy przedmiot badań, którym mogą na przykład być pisarze nomadzi, niedający się
przypisać do jednej literatury narodowej, czy też utwory funkcjonujące
w pewnej transkulturowej sieci interakcji. Niezależnie jednak od postawy przyjętej wobec koncepcji Welscha, badacze wykorzystujący pojęcie
transkulturowości proponują wyjście poza badania literatur narodowych
i otwarcie się na kultury pozaeuropejskie30.

5. Tożsamość transkulturowa
Welsch twierdzi, że „praca nad własną tożsamością coraz częściej staje się pracą nad integracją wielu komponentów o różnym pochodzeniu
kulturowym”31. Autor zamiast kryterium „pochodzenia”, wprowadza pojęcie „bliskości”.
Transkulturowość istnieje nie tylko na makropoziomie całych społeczności, ale sięga też mikropoziomu tożsamości indywidualnej (…). Ludzkie
tożsamości, (…) zostały ukształtowane przez więcej niż jedną kulturę. Nie
tylko społeczności, ale i ludzie są wielokulturowi. (…) zarówno w skali makro, jak i mikro musi ukształtować się nowy typ tożsamości (…). Jesteśmy
kulturowymi hybrydami32.

Formowanie się tożsamości dokonuje się dziś nie na gruncie jakiejś
własnej, jednorodnej, macierzystej kultury, lecz raczej dzięki mieszaniu się
wpływu wielu kultur, których proweniencja staje się w pewnym momencie
niemożliwa do wyśledzenia. „Zatem każdy nowy rodzaj tożsamości wyrasta z transkulturowych korzeni i cechuje się transkulturowym krojem”33.
Tożsamość kulturowa w dzisiejszym świecie przekracza w znacznym
stopniu tożsamość narodową. W kulturach transkulturowych traci zatem
swoją zasadność opozycja Swój–Obcy, nie sposób bowiem wyznaczyć wyraźnej granicy pomiędzy tymi kategoriami; traci też swoje dotychczasowe znaczenie pojęcie „macierzystości”, rozumianej jako to, co rdzennie
 Tamże, s. 105.
W. Welsch, Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, dz. cyt., s. 201.
32
W. Welsch, Tożsamość w epoce globalizacji, dz. cyt., s. 34-35.
33
J. Romanowska, Transkulturowość czy transkulturacja? O perypetiach bardzo modnego terminu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne”
2013, nr 1(6), s. 148.
30
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odróżniające34. Odwołując się do typologii tożsamości społeczno-kulturowej, stwierdzamy, że znaleźliśmy się na poziomie globalnej tożsamości
ludzkości. Trudno na tym poziomie mówić o tożsamościach narodowych
(niemieckiej, polskiej itd.), które już dawno zostały zastąpione tożsamościami postnarodowymi (cywilizacje: zachodnia, latynoamerykańska, prawosławna, afrykańska, islamska itd.). Cywilizacje z kolei są zalążkiem,
stanem pośrednim wiodącym do upowszechnienia i uniwersalizacji tożsamości światowej, całej ludzkości, tożsamości transkulturowej.
Tożsamości transkulturowe niewątpliwie realizują się poprzez idee kosmopolityzmu, ale mają też swoją drugą stronę – lokalne osadzenie. Tożsamość
transkulturowa generuje w sobie obie te realizacje. Oczywiście, współcześnie lokalny kontekst najczęściej oznacza etniczność czy społeczność, w której jednostka wyrastała. Ale nie musi tak być. Ludzie mogą dokonywać
swoich własnych wyborów, zgodnie z ich osobistym kontekstem (doświadczeniem) kulturowym35.

Zatem tożsamość młodego pokolenia z jednej strony tworzy się na bazie
lokalnego osadzenia, a więc wzorów kulturowych przekazywanych przez rodzinę i społeczność lokalną, ale z drugiej strony na kształt tożsamości wpływa doświadczanie innych kultur (emigracja, społeczeństwo wielokulturowe,
kontakt z innymi kulturami za pośrednictwem chociażby Internetu).

6. Młodzież transkulturowa
Na potrzeby dokonania charakterystyki młodzieży transkulturowej
przyjęto, że młodzież to kategoria społeczna, którą tworzą jednostki znajdujące się na etapie rozwojowym (przejściowym) między dzieciństwem
a dorosłością, w trakcie którego następują:
• tworzenie ostatecznych ram tożsamości człowieka,
• proces uniezależniania się od rodziny,
• szukanie partnera życiowego,
• nawiązywanie kontaktów z osobami spoza rodziny,
• formułowanie własnego światopoglądu, norm i wartości,
• nabywanie umiejętności społecznych.
K. Deja, Transkulturowość: od koncepcji Wolfganga Welscha, dz. cyt., s. 93.
W. Welsch, Transculturality – the Puzzling Form of Cultures Today, w: Spaces of Culture: City, Nation, World, red. M. Featherstone, S. Lash, London 1999, s. 212.
34
35
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Z kolei za transkulturowość uznaje się praktyki życia w dwóch lub większej ilości kultur oraz towarzyszący temu proces tworzenia się transkulturowej tożsamości i zupełnie nowej kultury złożonej z elementów różnych
kultur.
Typologii młodzieży transkulturowej dokonano ze względu na kryterium środowiska wychowawczego, i podzielono młodzież na wychowywaną:
• na emigracji,
• w rodzinie wielokulturowej,
• w społeczeństwie wielokulturowym.

6.1. Młodzież wychowana na emigracji
Życie na emigracji związane jest z integracją ze społeczeństwem przyjmującym. Jak pisał L. Pries, migranci uczestniczą tym samym w procesie
transnacjonalizacji, czyli powstawania relatywnie długotrwałych, głębokich, plurilokalnych, przekraczających granice narodowe stosunków, praktyk socjalnych, systemów symbolicznych i artefaktów36. Młodzież wychowana na emigracji z jednej strony kształtuje swą tożsamość na wzorach
kulturowych przekazywanych przez swoich rodziców, a z drugiej na wzorach społeczeństwa, którego jest członkiem. Można wtedy mówić o tożsamości dwukulturowej i transkulturowej, gdy obydwie kultury wzajemnie
się przenikają. Np. urodzeni w Stanach Zjednoczonych Polacy, Żydzi czy
Palestyńczycy kształtują w bardzo dużym stopniu tożsamość członków
własnych grup na macierzystych wzorach. Pojawia się jednak obszar wspólny dla tych trzech grup, czyli amerykański świat wartości i symboli, który
tworzy coś w rodzaju pomostu, na którym wznosi się bardziej uniwersalny
wymiar tożsamości.
Jednak transkulturowość jest czasami kwestią wyboru. Nadal bowiem
wśród migrantów znajdują się także ci, którzy decydują się całkowicie
związać z krajem przyjmującym i ograniczyć kontakty z ojczyzną i rodzimą kulturą, albo ci, którzy całkowicie kultywują jedynie swoje rdzenne, wyniesione z ojczyzny wzory kultury, zupełnie nie uczestnicząc i nie
przyjmując kultury społeczeństwa, do którego emigrowali. Można ich
zatem uważać za emigrantów a nie transmigrantów. Istotne znaczenie
 Por. L. Pries, Internationale Migration, Bielefeld 2008.
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w wyborze transmigracyjnych stylów życia wśród młodzieży emigranckiej ma ich tożsamość, posiadana przez nich świadomość walorów dawnej i nowej kultury37. Często wynika ona z zaszczepionych w procesie
wychowania wartości, norm, tradycji, wiąże się z doświadczeniami życiowymi (w młodym wieku nie tęsknimy za krajem, który opuściliśmy)
i poziomem wykształcenia.

6.2. Młodzież wychowana w rodzinie wielokulturowej
Wydaje się, że młodzież o niejednolitym pochodzeniu narodowym, mająca kontakt z kulturami obojga rodziców, to grupa, dla której w pierwszej
kolejności tożsamość narodowa, w ogólnej strukturze tożsamości indywidualnej, będzie traciła znaczenie. F.H. Lima zwraca uwagę, że „transnarodowa rodzina jest buforowana przez swoje rozbudowane sieci społeczne,
sprawiające, iż transnarodowe doświadczenia tworzą raczej płynne continuum, aniżeli radykalnie podzielone i poszufladkowane życie w dwóch odrębnych światach”38. Dzieci z rodzin wielokulturowych są niejednokrotnie
idealnie zintegrowane z obiema kulturami, w pełni dwukulturowe. Pojawia
się u nich szczególnie interesująca tożsamość, która jest ponadnarodowa
lub pozanarodowa.
Owa transkulturowa tożsamość pojawia się na skutek dwukulturowego przekazu. Np., jak pisze A. Szczepaniak-Kroll, w małżeństwach polsko-niemieckich często obok polskich potraw świątecznych, przygotowuje się
dla małżonka, czy niemieckiej części rodziny dania należące do lokalnej
tradycji39. Podobnie przedstawia się sytuacja w innych małżeństwach mieszanych kulturowo, które wyznaczają nową jakość kulturową, w której
wychowują się ich dzieci. Małżeństwa mieszane starają się osiągnąć kompromis w kwestii przekazywania wzorów kulturowych (świętowania, tradycji, obrzędów, języka), przejawiający się np. w przemieszaniu zwyczajów
dwóch kultur, w różnych proporcjach.

37
 A. Szczepaniak-Kroll, Transkulturowość berlińskich Polaków, „Journal of Urban
Ethnology” 2014, nr 12, s. 191.
38
F.F. Herrera Lima, Transnational families: Institutions of transnational social space,
w: New transnational social spaces. International Migration and Transnational Companies
in the Early Twenty-first Century, red. L. Pries, London–New York 2001, s. 79.
39
 A. Szczepaniak-Kroll, Transkulturowość berlińskich Polaków, dz. cyt., s. 190.
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6.3. Młodzież wychowana w społeczeństwie wielokulturowym
Jak pisze T. Paleczny, w środowisku mieszanym kulturowo, w którym
występuje wyraźna tendencja do łączenia, syntezy, tworzenia nowej, szerszej od dotychczasowej tożsamości grupowej całości kulturowej, zwiększa
się szansa na przekroczenie barier religijnych, językowych czy rasowych.
Jest to proces długotrwały, obejmujący różne warianty zjawisk wzajemnego przystosowania, akulturacji, amalgamacji ludzi wywodzących się z różnych ojczyzn, kultur, mówiących różnymi językami40. Przykładem takiego środowiska mieszanego kulturowo jest społeczeństwo wielokulturowe
Kanady czy Londynu, ale też mniej słynne wielokulturowe przykłady, jak
Bośnia i Hercegowina, czy rodzime Podlasie.
Bośnia i Hercegowina od czasów starożytnych leżały na styku kultur,
co wpływało na rozwijanie się społeczeństwa transkulturowego. Na współczesny charakter tego kraju miały wpływ Grecja, Rzym czy Turcja, zarówno chrześcijański Zachód, jak i muzułmański Wschód. Bośnia i Hercegowina właściwie już od XVI w. może być uważana za kraj transkulturowy,
ponieważ poszczególne kultury nie były zderzającymi się z sobą kulami,
z tej mozaiki zaś powstała specyficzna hybryda, która kształtowała tożsamości zbiorowe i indywidualne41. Innym przykładem jest Podlasie, które
jest granicą między kulturowym łacińskim Zachodem (wpływy Rzymu)
i greckim Wschodem (Bizancjum). Na charakter współczesnego Podlasia
mieli wpływ książęta litewscy i ruscy, kultura jaćwieska, osadnictwo litewskie, białoruskie i ukraińskie42.
We wzajemnym powiązaniu różnych grup kulturowych zacierają się
granice między tożsamością etniczną, narodową, rasową a cywilizacyjną,
zatem młodzież wychowana w takim społeczeństwie może charakteryzować się tożsamością transkulturową.

 Tamże, s. 48.
 Por. I. Stanios, Transkulturowość oryginału w przekładzie (na przykładzie powieści
Derviš i smrt Mešy Selimovicia), w: Przekłady Literatur Słowiańskich. t. 3., cz. 1: Bariery
kulturowe w przekładzie artystycznym, Katowice 2012, s. 46-47.
42
 D. Misiejuk, Transkulturowość w świetle zwyczajów, obyczajów oraz twórczości regionalnej Podlasia. Rewitalizacja tradycji pogranicza, „Pogranicze. Studia społeczne. Tom
XII” 2011, s. 137-140.
40
41
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Wnioski
Zdaniem G. Babińskiego, „uniwersalizacja kultury, zwiększająca się przekraczalność lub wręcz zanik granic państwowych rodzą pytania o odrębność
kulturową narodów i państw narodowych. Z pewnością poszerza się zakres wspólnych wartości i symboli kulturowych, zwłaszcza w sferze kultury
masowej”43. W takim świecie kształtuje się tożsamość współczesnej młodzieży.
Tożsamość transkulturowa młodzieży może kreować się poprzez następujące zjawiska:
• budowanie sieci kulturowej; młoda osoba żyje w dwóch kulturach, które są ze sobą powiązane np. z uwagi na taki sam styl życia młodzieży
albo reprezentantów tych samych zawodów.
• hybrydyzacja kulturowa; młoda osoba żyje w społeczeństwie, w którym wchłania części różnych kultur. Młodzieżowa reprezentacja tubylców i obcokrajowców współegzystuje ze sobą.
• zanikanie rozróżnienia na obce i nasze; młodzież żyje w społeczeństwie, w którym nie istnieje absolutna obcość. Wszystkie zaobserwowane kultury mają reprezentantów w gronie przyjaciół, czy bliższych
bądź dalszych znajomych.
• rozróżnianie tożsamości kulturowej i narodowej; nie można uznać, że
każdego młodego człowieka, który posiada np. polski paszport, cechuje
również polska tożsamość kulturowa.
Tożsamość transkulturowa najczęściej charakteryzuje młodzież, która
wychowuje się w społeczeństwie wielokulturowym, w rodzinie wielokulturowej, bądź młodzież przebywającą na emigracji. Jednak z poczynionych
wcześniej rozważań wynika również, że dzisiejsze kultury nie są czyste,
a globalny nastolatek mieszkający w Polsce, który posiada dostęp do innych kultur (chociażby za pośrednictwem Internetu), równie dobrze może
posiadać tożsamość transkulturową.

Bibliografia
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Transcultural Youth
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zjawisko transkulturowości wśród młodzieży.
Ma ono miejsce w sytuacji, kiedy wzory kultury krajów pochodzenia i obecnego zamieszkania są praktykowane równocześnie, albo gdy powstaje złożona z nich całkowicie nowa forma. Ma ono również miejsce w sytuacji, kiedy
młoda osoba wychowuje się w rodzinie wielokulturowej lub społeczeństwie
wielokulturowym. W przypadku Polaków jest to zjawisko obserwowane od
niedawna, związane z otwarciem granic i praktykowaniem transnarodowych
stylów życia. Możemy zaobserwować, w jakich obszarach i z jakim skutkiem
podejmują oni działania zmierzające do połączenia obydwu kultur.
Słowa kluczowe: transkulturowość, młodzież

Abstract
The article examines the phenomenon of transculturality among youth. This
phenomenon occurs in situations when cultural patterns of the country of origin and the new country of residence are practiced simultaneously, or when
a completely new form evolves on the basis of those two different sources. This
phenomenon also occurs in situations when the young person has been educated in a multicultural family or multicultural society. In the case of Poles,
the phenomenon has been observed only recently and is associated with the
opening of borders and the growing practice of transnational lifestyles. We
can observe in which areas and with what effects youth take steps to join both
cultures.
Keywords: transculturality, youth
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Osobowość narcystyczna jako znak czasów?

Zaburzenie osobowości narcystycznej
wśród innych zaburzeń osobowości
Badania przeprowadzone przez V. Crawforda i obejmujące rozpowszechnienie zaburzeń badane w populacji mieszkańców Stanów Zjednoczonych pokazały, jak wygląda epidemiologia poszczególnych rodzajów
zaburzeń osobowości. Badania te zostały przeprowadzone w roku 2005.
Według nich, rozpowszechnienie zaburzenia osobowości paranoicznej wynosi 5,1%, schizoidalnej 1,7%, schizotypowej 1,1%, antyspołecznej 1,2%,
borderline 3,9%, histrionicznej 0,9%, narcystycznej 2,2%, unikającej 6,4%,
zależnej 0,8% oraz obsesyjno-kompulsyjnej 4,7%1. Warto zauważyć, że zaburzenie osobowości narcystycznej w roku 2005 znajdowało się na piątym
miejscu po osobowości obsesyjno-kompulsyjnej, unikającej, paranoicznej
oraz z pogranicza (ten typ zaburzeń z reguły towarzyszy innemu zaburzeniu). Opis zaburzenia w ICD znajduje się w Aneksie I badawczych kryteriów diagnostycznych i jest wymieniane, jako inne, określone zaburzenia
 Por. L. Cierpiałkowska, E. Soroko, Zaburzenia osobowości w modelach medycznych
i w psychologii różnic indywidualnych, w: Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej, red. L. Cierpiałkowska, E. Soroko, Poznań 2014, s. 15-34.
1
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osobowości2. W roku 1988, w podręczniku pod redakcją M. Jarosza, autor
piszący o zaburzeniach osobowości na podstawie ICD-9 nie wymienia zaburzenia narcystycznego3. W podręczniku psychiatrii z roku 2004 podaje
się, że częstość występowania tego zaburzenia w populacji wynosi 1% i ma
tendencję wzrostową4. Autor stawia też hipotezę, że zaburzenie to występuje częściej. Można zauważyć, że w ciągu ostatnich lat miejsce zaburzenia
narcystycznego wśród innych zaburzeń zmieniło się, a poza tym należy
podkreślić, że jeżeli jako podstawę weźmie się rozumienie zaburzeń jako
bieguna kontinuum od zdrowia do choroby, to po stronie zdrowia znajduje
się styl osobowości narcystycznej, czyli osobowości tych, którzy mają jedynie pewne rysy takiej osobowości5. I tych osób, być może, jest coraz więcej.

Zaburzenie i styl osobowości narcystycznej
Zaburzenia osobowości narcystycznej są różnie opisywane przez autorów6. Najbardziej znane opisy są związane z teoriami psychoanalitycznymi oraz psychodynamicznymi. Teorie psychodynamiczne pochodzą od
O. Kernberga oraz H. Kohuta. Drugi z nich widzi osoby narcystyczne bardziej w kluczu konfliktu, zaś pierwszy w kluczu deficytu, a więc ostrzej je
diagnozuje. Zaburzenia narcystyczne omawiane są również w teoriach poznawczych oraz w kluczu społecznego uczenia się. DSM IV TR opisuje zaburzenie osobowości narcystycznej wśród innych zaburzeń dramatycznych
i emocjonalnych (wiązka B)7. Definiuje je jako „uogólniony wzór poczucia
wyższości (w wyobraźni i zachowaniu), potrzeby podziwu i braku empatii – rozpoczynający się we wczesnym wieku dorosłym i obecny w różnych
kontekstach”8. Osoby takie mają wyższościowe poczucie własnego znacze Por. J. Gościniak, Narcystyczne zaburzenie osobowości, w: Zaburzenia osobowości…,
s. 156-170.
3
 Por. J. Pionkowski, Zaburzenia osobowości, w: Podstawy psychiatrii, red. M. Jarosz,
Warszawa 1988, s. 266-277.
4
 Por. H.I. Kaplan, B.J. Sadock, V.A. Sadock, Psychiatria kliniczna, przeł. M. Grzesiak,
Wrocław 2004, s. 305-307.
5
 Por. T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, przeł.
J. Kotlicka, Warszawa 2005, s. 364-416.
6
 Por. J. Gościniak, Narcystyczne zaburzenie osobowości, dz. cyt., s. 156-170.
7
 Por. Kryteria diagnostyczne według DSM IV TR wydane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatrycznego, redakcja wydania polskiego J. Wciórka, Wrocław 2008,
s. 238-239.
8
 Tamże, s. 238.
2
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nia, wyolbrzymiają swoje osiągnięcia i talenty9. Skupiają się na wyobrażeniach nieograniczonego powodzenia i władzy, ale również swojej doskonałości, piękności i idealnej miłości. Wierzą, że są osobami wyjątkowymi oraz
niepowtarzalnymi i tylko w otoczeniu takich osób powinny przebywać. Wymagają przesadnego podziwu, mają poczucie uprzywilejowania i irracjonalne oczekiwania. Eksploatują innych dla własnych celów. Brakuje im empatii. Często zazdroszczą innym, podejrzewając ich równocześnie o zazdrość.
Przejawiają też zachowania aroganckie i wyniosłe wobec innych. ICD-10
podaje zaburzenie narcystyczne wśród innych określonych zaburzeń osobowości pod kodem F60.810. T. Millon opowiada się za rozumieniem zaburzeń osobowości jako bieguna kontinuum pomiędzy zdrowiem a chorobą11.
Po stronie zdrowia znajdują się cechy osobowości tworzące styl osobowości
narcystycznej. Pisząc o cechach stylu osobowości narcystycznej, zaczyna od
ciekawego spostrzeżenia. Akcentuje mianowicie, że:
(…) ludzie w krajach słabiej rozwiniętych, na przykład są zbyt zajęci walką z głodem i chorobami, by nabrać arogancji i przekonania o własnej
wielkości. Kiedy podstawowe potrzeby życiowe są zaspokojone, na pierwszy plan wysuwa się potrzeba samorealizacji, jak również związane z nią
patologiczne dążenia i skłonności, a wśród nich narcystyczne zaburzenie
osobowości12.

To może tłumaczyć zwiększenie ilości osób z tym stylem osobowości
w krajach takich jak np. Polska. Co więcej, styl i zaburzenia narcystyczne
są bardziej rozpowszechnione w zawodach mających prestiż społeczny, jak
prawnicy, lekarze, pracownicy naukowi, czy też w zawodach związanych
z rodzajem „gwiazdorstwa”: w sporcie, polityce, czy też przemyśle rozrywkowym13. Osoby o stylu narcystycznym cechuje zdrowe poczucie własnej
wartości. Jest ono oparte na rzeczywistych dokonaniach, chociaż ich ocena
jest najwyższa z możliwych. Ludzie z zaburzeniami mają wyolbrzymione poczucie własnej wartości, mające się nijak do rzeczywistości. Osoby
z zaburzeniami doświadczają poczucia omnipotencji, zaś ci, którzy mają
 Por. tamże, s. 238-239.
 Por. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy
kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków-Warszawa 2000, s. 174.
11
 Por. T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, dz. cyt.,
s. 368-373.
12
 Tamże, s. 368-369.
13
 Por. tamże, s. 368-373.
9
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styl osobowości narcystycznej, charakteryzują się pewnością siebie i tworzą konkretne plany, aby osiągnąć wyznaczone cele. Ludzie z zaburzeniami
osobowości zadają się tylko z osobami wyjątkowymi i mają poczucie własnej wyjątkowości. Osoby charakteryzujące się takim stylem osobowości
wolą towarzystwo uzdolnionych, ale nie gardzą tymi mniej uzdolnionymi.
Ludzie z zaburzeniami w sposób aktywny domagają się wyrazów szacunku,
a osoby ze stylem osobowości przyjmują je z wdziękiem jako coś należnego.
Podsumowując, można więc powiedzieć, że osoby ze stylem osobowości
narcystycznym mają poczucie swojej wyjątkowości, poczucie własnej wartości, charakteryzują się pewnością siebie i wolą towarzystwo osób uzdolnionych. Jednak to wszystko jest związane z ich poczuciem realizmu, nie
przekracza granic realistycznego postrzegania siebie.
J.M. Oldham i L.B. Morris opisując cechy osobowości, w kontinuum
z osobowością narcystyczną stawiają jako zdrowy odpowiednik typ osobowości pewnej siebie14. Jest on równoważny ze stylem osobowości narcystycznej. Osoby takie mają wysokie mniemanie o sobie, rozwinięte poczucie ważności, ambicje oraz talenty polityczne. Mają też dużą potrzebę
współzawodnictwa i identyfikują się z ludźmi na wysokich stanowiskach
i o dużym prestiżu. Wyobrażają sobie siebie jako bohaterów i „gwiazdy”.
Posiadają też wnikliwą świadomość swoich własnych myśli, doznań i stanu
ducha Z naturalnym wdziękiem przyjmują wyrazy hołdu i podziwu.
Można też powiedzieć, że szczególnie osoby ze stylem osobowości narcystycznej charakteryzują się wysokim poziomem pewnych potrzeb15. Potrzeby te opisywane są przez H.A. Murraya jako potrzeby ekshibicjonizmu
oraz wyczynu. Potrzeba wyczynu jest związana z robieniem wszystkiego na
najwyższym poziomie, najlepiej jak tylko się da. Charakteryzują ją uczucia
ambicji, zamiłowania do czegoś, aspiracji. Potrzeba ekshibicjonizmu zaś
wiąże się z pragnieniem bycia widzianym i słyszanym, a nawet wywoływania poruszenia, szoku, intrygowania, wprawiania w zdumienie.
Zaburzenie osobowości narcystycznej, ale również styl narcystyczny charakteryzują się wyższym poziomem stosowania pewnych mechanizmów
obronnych. Dla poszczególnych stylów osobowości i zaburzeń można więc
wyznaczyć charakterystyczne mechanizmy obronne, a więc typowe dla tej
 Por. J.M. Oldham, L.B. Morris, Twój psychologiczny autoportret, przeł. A. Bielik,
Warszawa 1997, s. 96-118.
15
 Por. S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993, s. 152-187.
14
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właśnie osobowości metody radzenia sobie z lękiem i konfliktem16. Dla osób
narcystycznych takimi mechanizmami są: rozszczepienie, omnipotentna kontrola, idealizacja siebie, dewaluacja innych, projekcja, identyfikacja projekcyjna. Do dalszej analizy zostaną wykorzystane dwa z nich, najbardziej związane
ze stylem narcystycznym: idealizacja siebie i omnipotentna kontrola.
Podsumowując, można stwierdzić, że w Polsce zaistniało obecnie lepsze podłoże do rozwoju cech narcystycznych. Zdecydowana większość ludzi niewątpliwie żyje w znacznie lepszych warunkach i nie ma problemów
z zaspokojenie podstawowych potrzeb. Na pierwszym miejscu pojawia
się więc potrzeba samorealizacji, potrzeba odnoszenia sukcesów. Do tego
przygotowywani są młodzi ludzie przez szkołę. Ciekawym staje się więc
pytanie, czy dzisiejsi studenci różnią się pod względem cech narcystycznych od osób, które studiowały 20-30 lat wcześniej. I kolejny problem: czy
różnią się od tych, którzy studiowali 40-50 lat wcześniej. Odpowiedź na te
pytania może być istotna ze względu na ocenę stylu wychowania. Z jednej
strony kształtowanie się cech narcystycznych wiąże się z pewnym egocentryzmem. Z drugiej jednak strony, zdrowy narcyzm to większa pewność
siebie, w gruncie rzeczy potrzebna w codziennym życiu.

Procedura badawcza
Przedmiotem niniejszych badań był poziom stylu narcystycznego
w grupach młodych dorosłych (19-23 lata) w porównaniu z dorosłymi
w średnim (41-60 lat) wieku oraz starszymi (61-80 lat). Ważnym faktem
jest, iż wszystkie osoby badane angażują się albo w zawody pomocowe albo
w wolontariat, co prawdopodobnie wiąże się z mniejszym nasileniem cech
narcystycznych.
Problemem ogólnym badań było pytanie: Jaki jest związek pomiędzy
wiekiem a stylem narcystycznym osobowości u młodych dorosłych? Problemami szczegółowymi były pytania:
• Jaki jest poziom narcyzmu u badanych?
• Jaka jest różnica w poziomie stylu narcystycznego pomiędzy osobami
z grupy młodych dorosłych oraz starszych?
 Por. N. McWilliams, Diagnoza psychoanalityczna, przeł. A. Pałynyczko-Ćwiklińska, Gdańsk 2009, s. 161-352; G.O. Gabbard, Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej, przeł. M. Cierpisz, Kraków 2009, s. 361-534.
16
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Zmiennymi były: poziom narcyzmu oraz wiek badanych. Wskaźnikami dla poziomu narcyzmu były: poziom narcystycznych mechanizmów
obronnych takich jak omnipotentna kontrola oraz idealizacja siebie; poziom narcyzmu opisywanego jako styl pewny siebie oraz poziom narcystycznych potrzeb ekshibicjonizmu i wyczynu.
Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, zaś narzędziem kwestionariusz ankiety. Użyto trzech kwestionariuszy: Kwestionariusza Twój autoportret, Kwestionariusza Potrzeb Murraya oraz Kwestionariusza Mechanizmów Osobowościowych.
Kwestionariusz Murraya w wersji polskiej – eksperymentalnej, został
przygotowany pod kierunkiem S. Sieka przez M. Skarżyńską-Gawrońską
w roku 197417. Kwestionariusz służy do badania 19 potrzeb psychicznych.
Są to potrzeby: dominowania, uległości, autonomii, agresywności, poniżania się, wyczynu, seksualna, przyjemnych doznań zmysłowych, ekshibicjonizmu, zabawy, odrzucania (izolacji), stowarzyszania, doznawania opieki
i oparcia, żywienia i opiekowania się kimś, bezpieczeństwa jako unikania
poniżania we własnych oczach, bezpieczeństwa jako unikania urazu ze
strony innych ludzi, kompensacji, bezpieczeństwa jako unikania urazu fizycznego oraz poznawcza. Każda potrzeba jest opisywana przez 10 itemów,
które stanowią definicję operacyjną tej potrzeby. Kwestionariusz służy do
badania indywidualnego młodzieży i dorosłych. Do kwestionariusza dołączona jest czterostopniowa skala: bardzo często, prawie codziennie – 3;
dość często, 2 do 3 razy w tygodniu – 2; czasami, raz na parę miesięcy – 1;
bardzo rzadko, lub nigdy – 0. Rzetelność kwestionariusza badana była metodą test-retest. Najwyższą rzetelność stwierdzono w skali potrzeby agresywności – r=0, 876. Najniższą w skali potrzeby poznawczej – r=0,275.
Kwestionariusz Autoportret osobowości został stworzony w wersji angielskiej przez J.M. Oldhama oraz L.B. Morrisa w latach 1984–199018. Jego
naukowa weryfikacja wciąż trwa. Test ten został przetłumaczony wraz
z książką Twój psychologiczny autoportret. Kwestionariusz składa się ze
107 pytań z dołączoną do każdego skalą trójpunktową: 0 – nie, 1 – czasem, 2 – tak. Bada 14 następujących stylów osobowości: czujny, samotny,
nie-zwyczajny, awanturniczy, zmienny, dramatyczny, pewny siebie, wrażliwy, oddany, sumienny, wygodny, władczy, ofiarny i poważny. Wynikiem
 Por. S. Siek, Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993, s. 173-183.
 Por. J.M. Oldham, L.B. Morris, Twój psychologiczny autoportret, przeł. A. Bielik,
Warszawa 1997, s. 44-71.
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badania jest profil osobowości, w którym można zobaczyć dominujące
u danej osoby style.
Kwestionariusz Mechanizmów Osobowościowych został stworzony przez A. Seredyńską przy współpracy: E. Sowy-Behtane, J. Lach oraz
M. Dańczuk w roku 201519. Składa się z 25 skal opisujących następujące
mechanizmy obronne: projekcja, dewaluacja innych, identyfikacja projekcyjna, dewaluacja siebie, rozszczepienie świata wewnętrznego, regresja,
omnipotentna kontrola, idealizacja siebie, bierna agresja, wyparcie, zaprzeczenie, unieważnienie poprzedniego działania (anulowanie), segmentacja,
kompensacja, acting out, myślenie magiczne, sublimacja, intelektualizacja,
moralizacja, odwrócenie, prymitywne wycofanie, przemieszczenie, rozszczepienie świata zewnętrznego, wycofanie, racjonalizacja. Rzetelność całego kwestionariusza wynosi alpha Cronbacha=0,927. Rzetelność skal waha
się pomiędzy alpha Cronbacha=0,332 a alpha Cronbacha=0,799.
Do badań zanalizowano kwestionariusze przeprowadzone wśród 18
studentów pedagogiki i 23 wolontariuszy hospicyjnych (41 osób). Studenci
pedagogiki to osoby w wieku 19–23 lata, zaś wolontariusze hospicjum to
osoby w średnim i starszym wieku (41–77 lata). Tabela 1 podaje statystyki
opisowe zmiennej „wiek”.
Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennej „wiek” u badanych
Statystyki opisowe
Zmienna N ważLiczność MiniŚrednia Mediana Moda
Mody mum
nych
wiek

41

40,000

41,000

23,000

17

21,000

Maksi- Warian- Odch.
mum
cja
std
77,000 285,300 16,890

Źródło: badania własne

Wyniki wskazują, że średnia wieku wśród badanych wynosi 40 lat. Najwięcej (17) jest osób w wieku 23 lat. 50% osób jest w wieku do 41 lat. Osoba
najmłodsza ma 21 lat, a najstarsza 77 lat. Tabela 2 prezentuje podział badanych na trzy grupy wiekowe, dokonany w celu ułatwienia późniejszych
porównań.

 Por. A. Seredyńska, Mechanizmy obronne jako wskaźnik stylu osobowości, Kraków 2016.
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Tabela 2. Podział badanych na trzy grupy wiekowe
Tabela liczności: grupa wiekowa
Klasa

Liczba

Skumulowana
liczba

Procent

Skumulowany
procent

Wiek 19–23 lata

18

18

43,902

43,902

Wiek 41–60 lata

16

34

39,024

82,926

Wiek 61–77 lata

7

41

17,073

100,000

Źródło: badania własne

Styl narcystyczny u młodych dorosłych
Tabela 3 prezentuje statystyki opisowe wskaźników zmiennej „poziom
stylu narcystycznego”.
Tabela 3. Statystyki opisowe wskaźników zmiennej „poziom narcyzmu”
Statystyki opisowe
Zmienna N ważLiczność MiniŚrednia Mediana Moda
Mody mum
nych

Maksi- WarianOdch.std
mum
cja

Omnipotentna
kontrola

41

7,317

6,000

Prymitywna
idealizacja
siebie

41

7,536

Pewny
siebie

41

Potrzeba
wyczynu
Potrzeba
ekshibicjonizmu

8

1,000

16,000

18,071

4,251

7,000 Wielokr.

5

3,000

14,000

9,804

3,131

3,073

3,000 Wielokr.

10

0,000

9,000

3,619

1,902

41

14,317

14,000 Wielokr.

6

5,000

22,000

14,521

3,810

41

9,902

11,000

7

0,000

19,000

15,640

3,954

Źródło: badania własne
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Mechanizmy obronne: omnipotentna kontrola oraz idealizacja siebie
mają bardzo zbliżoną średnią (m1=7,31; m2=7,53). Można jednak powiedzieć, że zróżnicowanie wyników opisywane przez odchylenie standardowe i wariancję omnipotentnej kontroli (s=4,25; s²=18,07) jest dużo wyższe
niż idealizacji siebie (s=3,13; s²=9,80).
Potrzeba wyczynu (m=14,31) w badanej grupie ma o wiele większą średnią niż potrzeba ekshibicjonizmu (m=9,90). Połowa osób ma wyniki potrzeby wyczynu do med.=14. W wypadku potrzeby ekshibicjonizmu 50%
osób ma wyniki do med.=11. Potrzeba wyczynu ma również wyższą niż potrzeba ekshibicjonizmu najwyższą i najniższą wartość (max1=22, max2=19;
min1=5; min2=0). Średnia stylu pewnego siebie w badanej grupie wynosi
m=3,07.
Aby zanalizować, w jaki sposób wskaźniki narcyzmu opisują całą grupę, wyniki surowe zostały wystandaryzowane. Wykres 1 przedstawia wyniki wystandaryzowane stylu pewnego siebie.
Wykres 1: Wyniki wystandaryzowane stylu pewnego siebie
Liniowy pewny siebie z
nowy1.sta 38v*54c

4

3

pewny siebie z

2

1

0

-1

-2

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Źródło: badania własne
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Trzy osoby w badanej grupie mają wynik powyżej 2 odchyleń standardowych, a więc bardzo wysoki. Warto zauważyć, że są to osoby z grupy
wiekowej 1. Wykres 2 prezentuje wyniki wystandaryzowane mechanizmu
omnipotentnej kontroli.
Wykres 2. Wyniki wystandaryzowane mechanizmu omnipotentnej
kontroli
Liniowy omnipotentna kontrola z
nowy1.sta 38v*54c

2,5
2,0

omnipotentna kontrola z

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Źródło: badania własne
Wynik bardzo wysoki, powyżej 2 odchyleń standardowych, uzyskała
tylko jedna osoba i jest to osoba z pierwszej grupy wiekowej. Wykres 3 prezentuje wyniki wystandaryzowane mechanizmu idealizacji siebie.
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Wykres 3. Wyniki wystandaryzowane mechanizmu idealizacji siebie

Liniowy idealizacja siebie z
nowy1.sta 38v*54c

2,5
2,0
1,5

idealizacja siebie z

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Źródło: badania własne
Poziom tego mechanizmu jest bardzo wysoki, powyżej 2 odchyleń standardowych, dla dwóch osób z drugiej i trzeciej grupy wiekowej. Wykres 4
przedstawia wyniki wystandaryzowane potrzeby wyczynu.
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Wykres 4. Wyniki wystandaryzowane potrzeby wyczynu
Liniowy Potrzeb wyczynu z
nowy1.sta 38v*54c

2,5
2,0
1,5

Potrzeb wyczynu z

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Źródło: badania własne
Również ta potrzeba przybiera bardzo wysoki poziom dla dwóch osób:
z pierwszej i trzeciej grupy wiekowej. Wykres 5 prezentuje wyniki wystandaryzowane potrzeby ekshibicjonizmu.

Osobowość narcystyczna jako znak czasów?

63

Wykres 5. Wyniki wystandaryzowane potrzeby ekshibicjonizmu
Liniowy Potrzeba ekshibicjonizmu z
nowy1.sta 38v*54c

3

Potrzeba ekshibicjonizmu z

2

1

0

-1

-2

-3

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Źródło: badania własne

Tutaj bardzo wysoki wynik otrzymała jedna osoba z pierwszej grupy
wiekowej.
Aby sprawdzić, jakie testy statystyczne można przeprowadzić, zbadano
normalność rozkładu wskaźników zmiennej styl narcystyczny. Zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa. Stwierdzono, że wszystkie te wskaźniki
mają rozkład normalny. Dlatego w następnym kroku zaplanowano zastosowanie testów: korelacja r-Pearsona oraz ANOVA jednoczynnikowa.
Sprawdzono konieczną liczność próby badanej20 dla mocy testu równej
0,90. W przypadku korelacji liczność ta wynosi 24 osoby. W przypadku testu ANOVA konieczne jest zebranie 8 osób w grupie porównywanej. Próba
20
„Próba to część populacji podlegająca badaniu ze względu na daną cechę”,
P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą, Lublin 2007, s. 90.
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spełnia te kryteria. Jedynie jedna porównywana grupa liczy 7 osób. Może
to trochę obniżyć moc testu, ale nie jest to duża wartość.
Zbadano korelację testem r-Pearsona pomiędzy wiekiem a poziomem
stylu pewnego siebie, mechanizmami obronnymi omnipotentnej kontroli,
idealizacji siebie oraz potrzebami: wyczynu i ekshibicjonizmu. Tabela 4 prezentuje korelacje pomiędzy wiekiem a wskaźnikami stylu narcystycznego.
Tabela 4. Korelacje pomiędzy wiekiem a wskaźnikami stylu
narcystycznego
Wiek
Potrzeba wyczynu

R=-0,32

Potrzeba ekshibicjonizmu

R=-0,24

Mechanizm omnipotentnej kontroli

R=-0,04

Mechanizm prymitywnej idealizacji

R=0,08

Styl pewny siebie

R=-0,15

Źródło: badania własne
Jedna korelacja okazała się być istotna statystycznie. Jest to korelacja
pomiędzy wiekiem a potrzebą wyczynu (r=-0,32, p<0,05). Jednak warto
zauważyć, że wszystkie korelacje oprócz tej pomiędzy wiekiem i mechanizmem idealizowania siebie są korelacjami ujemnymi, czyli wskaźniki te
rosną wraz z wiekiem. Inaczej mówiąc, wskaźniki narcystycznego stylu
rosną wraz z wiekiem badanych.
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Wykres 6. Zależność pomiędzy wiekiem i potrzebą wyczynu badanych

Wykres rozrzutu POTRZEBA WYCZYNU względem wiek
nowy1.sta 33v*41c
POTRZEBA WYCZYNU = 17,1877-0,0718*x

24
22

POTRZEBA WYCZYNU

20
18
16
14
12
10
8
6
4
10

20

30

40

50

60

70

80

wiek

Źródło: badania własne
Wykres 6 prezentuje zależność pomiędzy wiekiem i potrzebą wyczynu.
Analiza wykresu rozrzutu wskazuje, że poziom potrzeby wyczynu maleje
u badanych wraz z wiekiem. Porównanie za pomocą testu ANOVA nie wykazało żadnych istotnych różnic pomiędzy średnimi wskaźników zmiennej
styl narcystyczny. Dlatego przygotowano wykres 7 prezentujący te średnie.
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Wykres 7. Średnie poziomu stylu pewnego siebie, mechanizmów
omnipotentnej kontroli i idealizacji siebie oraz potrzeb wyczynu
i ekshibicjonizmu
grupa wiekowa 2; Średnie nieważone
Lambda Wilksa=,79457, F(10, 68)=,82855, p=,60274
Dekompozycja efektywnych hipotez
Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

1

2
grupa wiekowa 2

3

Omnipotentna kontrola
Prymitywna idealizacja siebie
Pewny siebie
Potrzeba wyczynu
Potrzeba ekshibicjonizmu

Źródło: badania własne
Średnia wszystkich wskaźników jest najniższa dla ostatniej grupy wiekowej. Jednak w grupie drugiej zależy to od wskaźnika. Poziom potrzeb
wyczynu oraz ekshibicjonizmu maleje w drugiej grupie wiekowej, ale poziom mechanizmów omnipotentnej kontroli i idealizacji siebie początkowo rośnie, by potem zmaleć. Poziom zaś stylu pewnego siebie maleje wraz
z wiekiem, ale nie jest to istotne statystycznie. Nie jest to również różnica
istotna statystycznie, jeśli wprowadzi się test ANOVA z kontrastem pomiędzy pierwszą grupą a dwiema pozostałymi. W przypadku zaś wprowadzenia testu ANOVA hierarchicznego i zagnieżdżenia potrzeby wyczynu
w stylu pewnym siebie, okazuje się, że potrzeba wyczynu zagnieżdżona
w stylu pewnym siebie nie ma istotnego związku z grupą wiekową, a potrzeba wyczynu ma taki związek (p=0,001). Czyli okazuje się, że jedynym
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wskaźnikiem stylu narcystycznego, który maleje w istotny sposób wraz
z wiekiem badanych, jest potrzeba wyczynu.

Dyskusja wyników i podsumowanie badań
Można stwierdzić, że w badanej grupie ogólny poziom wskaźników narcyzmu nie jest wysoki. Mówią o tym niezbyt wysokie średnie, ale również
fakt, że mało jest osób osiągających poziom wskaźników większy niż 2 odchylenia standardowe. Większość tych osób to młodzi dorośli (19–23 lata).
Potwierdza to wyniki badań zastanych mówiących, że styl i zaburzenia
narcystyczne są bardziej rozpowszechnione w zawodach mających prestiż
społeczny, jak prawnicy, lekarze, pracownicy naukowi, czy też w zawodach
związanych z rodzajem „gwiazdorstwa” w sporcie, polityce, czy też przemyśle rozrywkowym21. Niewątpliwie zawody pomocowe nie należą do takich grup zawodowych. Wolontariat hospicyjny również.
Wyniki badań wskazują na ujemną korelację pomiędzy wskaźnikami
stylu narcystycznego takimi jak: styl pewny siebie, mechanizm obronny omnipotentnej kontroli oraz potrzeby wyczynu oraz ekshibicjonizmu
i wiekiem badanych. Oznacza to, że wskaźniki te są wyższe dla młodych
dorosłych niż dla osób w średnim i starszym wieku. Pojawia się jedynie
jedna korelacja ujemna istotna statystycznie: pomiędzy wiekiem a potrzebą wyczynu. Test hierarchiczny ANOVA również potwierdza, że potrzeba wyczynu jest w sposób istotny statystycznie niższa dla osób w średnim
i starszym wieku. Można powiedzieć, że to również potwierdza wyniki
badań zastanych wskazujących, że kiedy podstawowe potrzeby są zaspokojone, pojawia się potrzeba samorealizacji22. A z nią związana jest potrzeba
wyczynu.

Interpretacja psychologiczna i pedagogiczna
Podsumowując, można stwierdzić, że rzeczywiście w starszych grupach
wiekowych poziom wskaźników narcyzmu, do których zaliczono: poziom
mechanizmów omnipotentnej kontroli i idealizacji siebie, poziom potrzeb
wyczynu i ekshibicjonizmu oraz poziom stylu pewnego siebie, jest niższy.
21

 Por. T. Millon, R. Davis, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, s. 368-373.
 Por. tamże, s. 368-369.

22
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Nie jest to jednak zależność istotna statystycznie. Być może wynika to
z faktu, iż grupą badaną była grupa przyszłych pedagogów i wolontariuszy
hospicjum, czyli osób, których zawód raczej nie jest zawodem prestiżowym
i wybieranym przez osoby narcystyczne. Jednak nawet w tej grupie różnica
w poziomie potrzeby wyczynu pomiędzy osobami młodszymi i starszymi
okazała się istotna statystycznie. Osoby młodsze tę potrzebę mają istotnie
większą. Warto poza tym zauważyć, że o tyle, o ile mówi się o stylu narcystycznym, a nie zaburzeniu narcystycznym, istnieją pewne jego bardzo
pozytywne cechy. Związane są one z większą pewnością siebie takich osób
oraz większą ekspansywnością.
W tytule zostało ujęte sformułowanie: Osobowość narcystyczna jako
znak czasów?. Znaki czasu to wizytówka danych czasów, cecha charakterystyczna dla danej epoki. Niektórzy spośród psychoterapeutów pracujących z młodymi dorosłymi jako znak dzisiejszych czasów postrzegają
pojawienie się zaburzenia narcystycznego częściej niż pojawiało się ono
jeszcze kilkanaście lat temu 23. Z jednej strony wynika to z faktu, iż osoby,
które mają zaspokojone podstawowe potrzeby, mogą teraz zaspakajać potrzebę wyczynu, potrzebę większego realizowania siebie. I w zdrowej osobowości przejawia się to jako styl narcystyczny, inaczej: styl pewny siebie. Z punktu widzenia wychowawczego jest to objaw pozytywny. Ludzie
pewni siebie wiedzą, do czego dążą. Znają swoje dobre i słabsze strony.
Potrafią bronić swoich granic, są asertywni, nie pozwalają sobą manipulować. Jednak czasami wychowanie człowieka w zbyt mocnym dążeniu
do sukcesu może owocować wykształceniem się osobowości zaburzonej
u tych, których ideał siebie jest tak odległy, że pozostaje pustka pomiędzy
tym, kim osoba jest, a tym, kim chciałaby być. I ta pustka jest wypełniana nierealistycznymi wizjami własnej osoby. Dlatego aby wychowawca
kształtował osobę pewną siebie, a nie osobę narcystyczną, potrzebny jest
realizm. Potrzebne jest pokazywanie młodym ludziom różnych odcieni
sukcesu. I tych związanych z prezentowaniem siebie na zewnątrz, i tych
związanych z pokonywaniem siebie, pracą nad sobą, która to praca nie
jest widoczna dla innych, a jest zwycięstwem wartości, zwycięstwem postawy „być” nad postawą „mieć”.

23

 Por. tamże, s. 368-369.
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Narcissistic Personality as a Sign of the Times?
Abstrakt
K. Horney pisała kiedyś o neurotycznej osobowości naszych czasów. Częściej
jednak mówi się, że znakiem naszych czasów staje się osobowość narcystyczna.
Coraz więcej osób przejawia takie zaburzenia osobowości i prawdopodobnie
taki styl osobowości. W referacie zostały przedstawione objawy świadczące
o zaburzeniu osobowości narcystycznej oraz takim stylu osobowości. Następnie zaprezentowano wyniki badań porównujących współczesnych młodych
dorosłych (19 do 25 lat) z osobami w wieku średnim i starszym. Problemem
rozpatrywanym było pytanie: czy rzeczywiście o dzisiejszych młodych można mówić jako o osobach o większym poziomie cech narcystycznych niż osoby w starszym pokoleniu?, oraz pytanie: w jaki sposób zmieniły się (lub też nie
zmieniły się) profile osobowości współcześnie?
Słowa kluczowe: styl narcystyczny osobowości, młodzi dorośli

Abstract
K. Horney once wrote about the neurotic personality of our times. Increasingly, however, there is talk of how the narcissistic personality has become the
sign of our times. More and more people are manifesting such personality disorders and such a personality style. Symptoms of this narcissistic disorder and
the style of the narcissistic personality will be discussed in this report and
results of investigations comparing young adults (19 to 25 years) with persons
of middle and older age presented. The following question will be considered:
Can we speak about today’s youth as people with a larger level of narcissism than
the older generation? It will also consider the question: In which way (if at all)
have personality profiles changed?
Keywords: narcissistic style of personality, young adults
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Transgresja i autokreacja:
egzystencjalna kondycja młodzieży
ponowoczesnej z perspektywy „diabolicznej”
myśli Georgesa Bataille’a

Wprowadzenie – o dwuznaczności ponowoczesnej kondycji
egzystencjalnej młodzieży
Pojęcie „młodzież” określa stan przejściowy między dzieciństwem
a dorosłością, aczkolwiek – jak zauważa Jolanta Kędzior – „nie jest możliwe jednoznaczne zarysowanie ram wiekowych dla młodzieży”1. Nie sposób zredukować wielopłaszczyznowy proces dojrzewania jednostki do
jakości temporalnej – jest on bowiem raczej wypadkową rozwoju biologicznego, umysłowego i społeczno-kulturowego. Jedną z wielu cech charakterystycznych dla adolescencji jest „problem bezsensu istnienia”, wynikający z typowego dla jednostki niedojrzałej podwyższonego poziomu

J. Kędzior, Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna, w: Współczesna młodzież
pomiędzy Eros a Thanatos, red. J. Kurzepa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Wrocław 2008,
s. 10.
1
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samoświadomości, będącego skutkiem młodzieżowego egocentryzmu2.
Możemy więc powiedzieć, że istotnym, jeśli nie wprost fundamentalnym
aspektem dojrzewania jest przekroczenie, czyli – w rozumieniu zupełnie
rudymentarnym – transgresja kondycji bezsensowności. W takim ujęciu
dojrzewanie byłoby synonimem „wyrastania z egocentryzmu”3.
W rozwoju jednostki dokonać musi się swoiste przejście od „dziecięcych identyfikacji i wzorów przystosowania” do „samodzielnego określania
swojego miejsca w otoczeniu, swojej roli, drogi zawodowej i sensu życia”4.
Powinność ta wydaje się jednak w dużej mierze kłócić z kondycją współczesnych społeczeństw demokratycznych, w których – jak z kolei zauważa Longina Strumska-Cylwik – „życie jest bardziej urozmaicone, atrakcyjne, uwodzące, wygodne, ale również bardziej rozproszone, ubogacone
kiczem i pozorem”5. Określa tę postawę mianem „otwartości obojętnej/
niepohamowanej”, przeciwstawiając jej jednocześnie postawę „otwartości
poszukującej”, która „nakłania do poszukiwania prawdy, sensu życia, wiedzy i pewności”6. Nie da się jednak ukryć, iż we współczesnej kulturze
konsumpcjonizmu, ujednolicenia, komercjalizacji i uproszczeń ta druga
postawa – oparta przecież nie tylko na dyscyplinie, pracy, zaangażowaniu,
a ponadto niegwarantująca bezpośredniej przyjemności – wydaje się być
w bardzo trudnej kondycji7.
Choć nie ma tu miejsca, aby zgłębić złożony problem współczesnej kultury i jej implikacji dla kondycji egzystencjalnej młodzieży, warto zaznaczyć, iż powyższej opisany wymóg wyjścia ze stanu egocentryzmu oraz
przezwyciężenia poczucia bezsensowności istnienia wydaje się w ponowoczesności niezwykle trudnym do spełnienia. Rainer Funk zauważył, iż
współcześnie ukształtował się nowy „typ osobowości”, którego esencjalną
cechą jest całkowita fiksacja na swojej jaźni (Ich-Orientierung). Egocentryczne motto tej orientacji osobowościowej niemiecki psychoanalityk

 Tamże, s. 11.
 Tamże, s. 12.
4
 Tamże, s. 13.
5
L. Strumska-Cylwik, Młodzież w dobie kultury przyzwolenia oraz otwartości „niepohamowanej/obojętnej” (pytanie o otwartość w kontekście zjawisk konsumpcjonizmu i konsumeryzmu), w: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, red. J. Kurzepa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Wrocław 2008, s. 85.
6
 Tamże, s. 86.
7
 Tamże.
2
3
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wyraża zdaniem: „Jestem sobą, o ile jestem sobą”8. Ponowoczesna „jaźń”
zrywa z odniesieniem do ogólnospołecznego, uniwersalnie obowiązującego horyzontu kulturowego, a zamiast tego stawia na suwerenne, względnie
autonomiczne – aczkolwiek niekonieczne odizolowane od innych jednostek – kształtowanie swojej osobowości. Z jednej strony społeczno-kulturowa kondycja ponowoczesności zamyka jednostkę w okowach obojętności,
konsumpcjonizmu, konsumeryzmu, płytkiego hedonizmu itd., a z drugiej
strony – wydaje się ona zachęcać człowieka do odkrywania dotychczas nieznanych możliwości autokreacji, będących egocentrycznymi reakcjami na
erozję tradycyjnych struktur i wartości społecznych9. Jak zauważa Lucyna
Myszka:
Współczesna rzeczywistość, pomimo tego, że niesie ze sobą bardzo wiele
niebezpieczeństw, stanowi również optimum szans dla dojrzewającej jednostki, która posiada zdolność do samodzielnego kreowania swojego wizerunku, jak również kształtowania na tej podstawie swojego poglądu na
świat10.

W związku z tym, jednym z wyzwań dla współczesnej pedagogiki wydaje się być udzielenie młodemu człowiekowi wskazówek, aby na gruncie ponowoczesnej ambiwalencji aksjologicznej i poznawczej zyskał umiejętność
odnalezienia takich form autokreacji, które nie będą zamykać go w jednowymiarowej przestrzeni obojętności. Wyzwanie wydaje się niezwykle
skomplikowanym przedsięwzięciem, albowiem – jak zwraca uwagę Krzysztof Maliszewski – poprzez stosowanie „pustych haseł” (np. wszechstronny
rozwój, społeczeństwo wiedzy, całożyciowe uczenie się) oraz ateoretycznych pojęć (np. programy, ewaluacje, moduły, punkty, testy), współczesny
dyskurs pedagogiczny zdaje się zatracać „rzeczywisty sens wychowania”11.
Ten stan wydaje się korelować z indyferentyzmem kulturowym, w którym
jednostka zatraca swoją osobowość na rzecz bezrefleksyjnego schlebiania
„bieżącym gustom, modom oraz własnym zachciankom”12.
R. Funk, Ich und Wir. Psychoanalyse des postmodernen Menschen, München 2005,
s. 10.
9
 Tamże, s. 10-11.
10
L. Myszka, Obraz ponowoczesnego świata perspektywy współczesnej młodzieży,
„Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2014, nr 2(6), s. 158.
11
K. Maliszewski, Poszukiwanie języka pedagogiki (inspiracje sejneńskie), w: tenże, Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”, Katowice 2015, s. 238.
12
L. Strumska-Cylwik, Młodzież w dobie kultury przyzwolenia, dz. cyt., s. 83.
8
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Warto w tym kontekście przywołać słowa Roberta Kwaśnicy, iż „wszelkie myślenie, poszukujące odpowiedzi na pytanie o dobrą edukację, wywodzi swą logikę i argumenty z czegoś znacznie bardziej źródłowego i podstawowego niż bezpośrednie poglądy na temat edukacji”13. Tym „bardziej
źródłowym” jądrem refleksji pedagogicznej jest świadomość, że „ludzka
rzeczywistość (…) jest bytem sensu”14. Aby więc z perspektywy pedagogicznej odnieść współczesną kondycję młodzieży ponowoczesnej do kategorii sensu, w szczególności „sensu wychowania”, musimy sprzeciwić się
tendencji oddawania pola „technokratycznej nowomowie” lub „naiwnym
zaklęciom” i starać się wzbogacić pedagogikę przenikliwym, nowoczesnym
językiem, którym – jak stwierdza Maliszewski: – „dałoby się głębokie, rzetelne, twórcze praktyki edukacyjne wyrazić oraz zasoby tradycji pedagogicznej naszemu myśleniu udostępniać”15. W jaki sposób? Maliszewski proponuje, aby w tym celu odnaleźć odpowiednie pojęcia – „kategorie-okna,
słowa-drapieżniki”, „które by nam pozwoliły zobaczyć, a czasem zaatakować istotne egzystencjalne problemy”, będące nieodłącznymi od procesu
kształtowania się osobowości człowieka16.
Chciałbym w niniejszym artykule zaprezentować oraz krytycznie
omówić pojęcie „transgresji”, które co prawda funkcjonuje w kontekście
pedagogicznym, aczkolwiek rzadko bywa ujmowane w duchu filozofii
Georgesa Bataille’a. Jego twórczość wydaje mi się – nie tylko w Polsce –
wciąż stać w cieniu innych wybitnych myślicieli, których prace w sposób
istotny przyczyniły się do lepszego, głębszego zrozumienia złożonej kondycji egzystencjalnej człowieka w ponowoczesności. Spróbuję przedstawić
transgresję jako specyficzny rodzaj autoedukacji, który wydaje mi się zasadniczo korelować z pojęciem autokreacji. Ponadto postaram się odnieść
pojęcie transgresji do ogłoszonej przez Fryderyka Nietzschego „śmierci
Boga”, która od końca XIX wieku wyznacza ramy filozoficznej refleksji
nad (bez)sensem istnienia i tym samym kondycji egzystencjalnej człowieka ponowoczesnego. Istotna w tym kontekście będzie Bataille’owska
metafora „diabelskości”, albowiem to dzięki niej zrozumieć możemy
13
R. Kwaśnica, O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy,
„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2015, t. 18, nr 3(71), s. 13.
14
 Tenże, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 2007,
s. 22.
15
K. Maliszewski, Poszukiwanie języka pedagogiki, dz. cyt., s. 239.
16
 Tamże.
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transgresyjne dążenie ponowoczesnej młodzieży do suwerennej autokreacji. Na końcu będę chciał zwrócić uwagę na szanse i zagrożenia transgresji, która – jak będę chciał przekonać – stanowi adekwatny termin wyrażający egzystencjalną kondycję młodego człowieka.

1. Autokreacja, transgresja i „śmierć człowieka”
Idea ludzkiego samostanowienia opiera się na obserwacji, iż w ciągu swojego życia jednostka doświadcza „nie tylko świata zewnętrznego”,
ale także „nieustannie doświadcza również w subiektywny sposób siebie
samego”17. Ten dynamiczny proces doświadczania samego siebie stanowi
podstawę dla autoedukacji, poprzez którą, jak stwierdza Joanna Ignatowicz-Nikiel, człowiek stara się kierować „własnym rozwojem w granicach
posiadanych możliwości”18. W tym sensie autoedukację uznać można także za wskaźnik „osiągniętego przez jednostkę poziomu podmiotowości”19.
Inna, co prawda nie tożsama, lecz bardzo bliska idei ludzkiego samostanowienia, jest pedagogiczna perspektywa samowychowania. Bogusław
Śliwerski proponuje, aby ująć ją jako dynamizm autoregulacyjny, „dzięki
któremu jednostka osiąga coraz wyższe etapy strukturalno-funkcjonalnej
organizacji jej osobowości”20. Dla niniejszego kontekstu rozważań szczególnie istotna zdaje się być uwaga Śliwerskiego, że ten dynamizm indywidualny „występuje w nas od najwcześniejszych lat, już w anomii, wyrażając
nieuświadamiane jeszcze dążenie do ciągłego przekraczania swego aktualnego stanu”21. Innymi słowy: samostanowienie wiąże się w sposób istotny
z transgresją. Z kolei koncepcję samorealizacji (wraz z pojęciem autoedukacji) Ignatowicz-Nikiel – w duchu myśli Józefa Kozieleckiego – utożsamia
z „pojęciem działań transgresyjnych”, które z kolei określa jako świadome
przekraczanie dotychczasowych barier zarówno materialnych, społecznych, jak i kulturowych22.
J. Ignatowicz-Nikiel, Postawy wobec aktywności autoedukacyjnej młodzieży „wkraczającej w dorosłość” jako forma działań transgresyjnych, „Przegląd naukowo-metodyczny.
Edukacja dla bezpieczeństwa” 2014, rok VII, nr 1, s. 203.
18
 Tamże.
19
 Tamże.
20
B. Śliwerski, Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków 2010,
s. 205.
21
 Tamże, s. 206.
22
 Tamże, s. 207.
17
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Mimo znaczeniowych różnic między takimi pojęciami jak autoedukacja, samowychowanie, samorealizacja lub samostanowienie, możemy zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie one określają różne perspektywy na
zagadnienie ludzkiej zdolności do autokreacji, która z kolei w sposób esencjalny wiąże się z przekraczaniem dotychczasowych granic rozwojowych
jednostki, czyli z transgresją. W tym sensie transgresja wiąże się z takimi
czynnikami jak potrzeba podmiotowości, ciekawości poznawczej, zdziwienia i samodzielności. To właśnie dzięki przekraczaniu dotychczasowych
granic – zarówno indywidualnych, jak i kolektywnych – możliwy staje się
nie tylko rozwój jednostki, ale także społeczeństwa. Poprzez autokreację,
która wykracza poza tymczasowe ramy kulturowe, młodzież kształtuje
więc zarówno samą siebie, jak i współkształtuje społeczeństwo, w którym
przyszło jej żyć. Warto zwrócić uwagę, iż w takim ujęciu transgresja nie różni się w sposób zasadniczy od pojęć transcendencji lub autotranscendencji.
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że transgresja bynajmniej nie
stanowi zjawiska specyficznie (po)nowoczesnego, albowiem zdolność do
kształtowania własnej osobowości nie jest specyficznym wymogiem określonej epoki bądź kultury, lecz stanowi z perspektywy antropologicznej niezbędny czynnik w rozwoju jednostki w sensie uniwersalnym. Istota problematyki wydaje się raczej polegać na tym, iż parametry transgresji – i tym
samym także autokreacji oraz autoedukacji – uległy od końca XIX wieku
fundamentalnemu przeobrażeniu. Autoedukacja – jak zresztą każda działalność pedagogiczna – opiera się na określonej, aczkolwiek nie zawsze bezpośrednio wyrażonej filozofii człowieka, która wyznacza ideowy horyzont
celów wychowawczo-edukacyjnych. Z perspektywy pedagogiczno-antropologicznej nie będzie przesadą twierdzenie, że jednostka w okresie dojrzewania nie tyle poszukuje, ile zazwyczaj zostaje w sposób przedrefleksyjny
skonfrontowana z aksjologicznie i normatywnie ugruntowanym modelem
człowieczeństwa. W odniesieniu do myśli Kwaśnicy, zgodnie z którą ludzka rzeczywistość jest bytem sensu, możemy powiedzieć, że sens ludzkiego
bytowania zostaje kulturowo wyrażony oraz utwierdzony przez usankcjonowane przez wychowanie pojęcie człowieczeństwa. Poszczególne treści
tego antropologicznego ideału wychowawczego bywały zmienne, niemniej
obecność owych wzorców wychowania była uniwersalną cechą kultury.
Pedagogiczna specyfika ponowoczesności polega nieprzypadkowo właśnie
na tym, iż zakwestionowała ona esencjalny związek między wychowaniem
a filozofią człowieka. Najpełniej owe rozerwanie zdiagnozowane zostało
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pół wieku temu przez Michela Foucaulta w jego słynnej hipotezie odnośnie
do „śmierci człowieka”23. Nie chodziło mu o fizyczną śmierć jednostki bądź
anihilację ludzkości24, lecz o utratę wiary w możność określenia człowieczeństwa jako uniwersalnej kategorii metafizycznej.
„Śmierć człowieka” zmienia dotychczasowe pojęcie transgresji – o czym,
chyba nieprzypadkowo, pisał także Foucault. W swojej słynnej Przedmowie
do transgresji francuski myśliciel stwierdza w duchu nietzscheańskim, iż
transgresja „jest gestem dotyczącym granicy”25, tzn. jest działaniem odnoszącym się do Boga, który okazał się być „nicością”26. Warto tutaj zwrócić
uwagę na zdanie Martina Heideggera, iż pojęcie „Boga” jest przez Nietzschego „używane do oznaczenia świata nadzmysłowego w ogóle. Bóg to
miano sfery idei i ideałów”27. „Śmierć Boga”, do której w swojej Przedmowie odwołuje się Foucault, odnosi się do celebrowanego przez Nietzschego
upadku metafizyki, która aż do końca XIX wieku wyznaczała jednostce
obowiązujące zasady życia. Z tej perspektywy zrozumiałe się staje, że według Foucaulta „wszystkie nasze gesty zwracają się do tej nieobecności poprzez profanację, która ją równocześnie zarysowuje, zaklina, wyczerpuje
się w niej i zostaje sprowadzona przez nią do czystej pustki transgresji”28.
Człowiek po śmierci Boga nie doświadcza już granic swojej egzystencji
w postaci uświęconych przez religię i metafizykę dyrektyw niebios, lecz
„w przekraczającym występku”29. Innymi słowy: transgresja upoważnia
człowieka ponowoczesnego do wyjścia poza dotychczasowe granice metafizycznie pojętego człowieczeństwa. Chcąc bezpośrednio odnieść myśl
23
M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, Wydawnictwo słowa/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 346-347.
24
 Aczkolwiek warto zaznaczyć, iż późno-nowoczesny i ponowoczesny demontaż idei
człowieczeństwa nieprzypadkowo nasilił się w drugiej połowie XX wieku, którego historycznym punktem odniesienia stanowiły realne zagłady reżimów totalitarnych za czasów
II wojny światowej. O immanentnym związku między problematyką Zagłady a ponowoczesnością pisze zresztą jeden z czołowych przedstawicieli i twórców postmodernizmu –
Jean-François Lyotard: „W «Auschwitz» zniszczono fizycznie nowoczesnego władcę: cały
lud”. Por. J-F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, przeł. J. Migasiński, Warszawa 1998,
s. 28.
25
M. Foucault, Przedmowa do transgresji, przeł. T. Komendant, w: Osoby, red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1984, s. 305.
26
 Tamże, s. 304.
27
M. Heidegger, Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, w: tenże, Drogi lasu, przeł.
J. Gierasimiuk, Warszawa 1997, s. 177.
28
M. Foucault, Przedmowa do transgresji, dz. cyt., s. 301.
29
 Tamże, s. 304.
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Foucaulta do problematyki pedagogicznej: autoedukacja nie zmierza już do
przekraczania dotychczasowych granic na rzecz ukonstytuowania nowych
ideałów antropologicznych, lecz polega na zakwestionowaniu tych granic,
które w przeszłości określały ontologiczne granice tego, co uznawane było
za „ludzkie” i co tym samym decydowało sensie wychowania i edukacji.
W zrozumieniu współczesnej kondycji młodzieży musimy wziąć pod
uwagę tę okoliczność, iż dotychczasowe sposoby wyrastania z egocentryzmu na rzecz szerszego, uniwersalnego kontekstu człowieczeństwa straciły dla nich swój dawny sens. Świadczą o tym choćby wyniki badawcze
L. Myszki: młodzież „zauważa (…), że współczesna rzeczywistość przyczynia się do zerwania z wszelkimi dotychczasowymi normami, wartościami
i tradycjami uznawanymi przez wcześniejsze pokolenia”30. Współczesna
autokreacja, czyli transgresja, nie tyle stara się więc przywrócić światu i życiu jakikolwiek sens, lecz stała się jednostkowym, suwerennym wyrazem
rzeczywistej pustki egzystencjalnej.
Takie właśnie pojęcie transgresji jako suwerenny oraz indywidualny
wyraz nicości ontologicznej proponował francuski filozof, pisarz, eseista oraz krytyk literacki Georges Bataille31. Jego koncepcja wydaje mi się
adekwatnym narzędziem dla hermeneutycznej rekonstrukcji oraz pedagogicznego zgłębienia współczesnej kondycji egzystencjalnej młodego
człowieka. Nie chodzi tutaj, co warto podkreślić, o wykazanie etycznej
lub epistemologicznej słuszności myśli kontrowersyjnego filozofa. Celem
jest pokazanie, że twórczość Bataille’a może stanowić istotne narzędzie
w celu pełniejszego rozumienia współczesnej kondycji egzystencjalnej
młodzieży oraz podstawowych dylematów wychowawczo-edukacyjnych
wynikających w ponowoczesności.

2. Doświadczenie wewnętrzne jako punkt wyjścia transgresji
W swojej przedmowie do polskiego wydania książki Bataille’a Literatura a zło, Zbigniew Bieńkowski zwraca uwagę, że „wszelkie myślenie
filozoficzne ma swoje źródło w osobistych doświadczeniach człowieka
L. Myszka, Obraz ponowoczesnego świata perspektywy współczesnej młodzieży,
dz. cyt., s. 163.
31
 T. Komendant, Oko błękitu, w: Historia oka i inne historie, G. Bataille, Wybór i wstęp
T. Komendant, Kraków 1991, s. 7.
30
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przeżywającego swój czas na swoim miejscu na ziemi”32. Ten ścisły związek,
a nawet zależność między biografią a myślą osoby, ulega zazwyczaj ukryciu poprzez stosowanie neutralnej, bezosobowej, technicznej semantyki.
Kto zaś nie zamierza ujmować swoich myśli w jednolitą strukturę znaczeń
i sensów, ten – jak zauważa Bieńkowski – „skazuje się na status outsidera”
i awanturnika intelektualnego. Takim właśnie outsiderem – myślicielem
par excellence „nawiedzonym” i „szalonym” – był niewątpliwie Bataille,
który starał się dojść do prawdy poprzez wyrażenie samego siebie33. Poprzez obranie takiej metody poznawczej, autor Erotyzmu pragnął zgłębić
ostateczne konsekwencje „śmierci Boga”, tzn. interesowało go, jak zauważa
najwybitniejszy znawca i komentator jego myśli w Polsce – Krzysztof Matuszewski, „puste miejsce po Bogu”34. Bataille zdawał sobie sprawę z tego,
że odejście od chrześcijańskiej metafizyki jako uniwersalnej, niekwestionowanej podstawy pojmowania życia i rozwoju ludzkiego stanowi największe intelektualno-egzystencjalne wyzwanie nadchodzącej epoki. Podobnie
jak Nietzsche, autor Erotyzmu był przekonany, że rozwój jednostki ulegnie
całościowej i fundamentalnej redefinicji. W obliczu pustki metafizycznej
człowiek będzie bowiem zmuszony wypełnić sens swojej egzystencji swoją
własną podmiotowością. W tym kontekście zrozumiałe staje się Bataille’a
pojęcie transgresji jako doświadczenia wewnętrznego, poprzez które życie osiąga „maksimum swej intensywności”35. Warto więc rozpocząć niniejsze refleksje nad pedagogiczno-antropologicznych implikacjami myśli
Bataille’a od tej właśnie problematyki.
Otóż Bataille pojmował doświadczenie wewnętrzne jako stan ekstazy,
który wykracza poza horyzont tego, co powszechnie nazwano doświadczeniem religijnym36. Podstawą religii są, zdaniem francuskiego myśliciela, „dogmatyczne przesłanki”, które narzucają nagiemu, autentycznemu doświadczeniu wewnętrznemu „nieuprawnione ograniczenia”37.
Tym samym transgresję najkrócej zdefiniować można jako świadomy akt
przekroczenia podstawowych zakazów kulturowych38. Warto zaznaczyć,
 Z. Bieńkowski, Egzystencjalista nawiedzony, w: G. Bataille, Literatura a zło, przeł.
M. Wodzyńska-Walicka, Kraków 1992, s. 5.
33
 Por. K. Matuszewski K., Georges Bataille – Inwokacje zatrute, Mikołów 2012, s. 52.
34
 Tamże, s. 118.
35
 Tamże, s. 109.
36
G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, Warszawa 1998, s. 53.
37
 Tamże.
38
 Tenże, Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1999, s. 69.
32
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że choć transgresja jest ruchem przeciwnym do posłuszeństwa wobec nakazów kulturowych, to obie siły powinny – zdaniem Bataille’a – stanowić
konstytutywną część porządku kulturowego. Wzorcowym przykładem takiego porządku była dla niego kultura archaiczna. To ona, w odróżnieniu
od późniejszych owoców rozwoju cywilizacji, uznawała równorzędność
obowiązujących granic i działań transgresyjnych, które tymczasowo – np.
z okazji świąt bądź rytuałów religijnych – rozbijały uregulowane formy życia społecznego, „na których zasadza się nieciągły porządek określonych
jednostek, jakimi jesteśmy”39. Według Bataille’a ekstatyczne i chwilowe
przekraczanie podstawowych zasad kulturowych powoduje, że jednostka
przynajmniej chwilowo wyzwala się z narzuconych i krępujących ją przez
wychowanie ograniczeń. Jednocześnie autor Erotyzmu nieustannie podkreślał, że transgresja nie oznacza prostego powrotu do stanu natury, zwierzęcości – przeciwnie, stanowiła ona w kulturze archaicznej dopełnienie życia
ludzkiego o pierwiastek sakralny40. Innymi słowy: to, co później, głównie
za sprawą rozwoju religii monoteistycznych, uznane zostało za grzech i występek, pierwotnie stanowiło kwintesencję świętości i człowieczeństwa.
Podobnie jak dla Nietzschego, kluczową metaforą tej pierwotnej świętości była dla autora Erotyzmu postać Dionizosa: „Dionizos jest pijanym
bogiem – bogiem, którego boskością jest szaleństwo. Jednakże szaleństwo
jest z natury boskie. Boskie, czyli odrzucające reguły rozumu”41. Warto
zaznaczyć, iż postać Dionizosa zyskuje swój sakralny charakter dopiero
na tle porządkującej i rozumnej sfery profanum, na której opiera się porządek społeczny. Dlatego transgresja, „która wprowadza przekroczenie
prawa w świat zorganizowany, jest tym samym zasadą zorganizowanego
nieporządku”42. Zdaniem Bataille’a ten pierwszy, archaiczny zorganizowany nieporządek uległ wraz z dalszym rozwojem kulturowym destrukcji,
albowiem transgresja uległa degradacji i ostatecznej demonizacji. Zasada
zorganizowanego nieporządku, czyli równowaga między transgresją a posłuszeństwem, została dopiero wtórnie, za sprawą monoteizmu, zastąpiona przez zasadę całościowego poddania się uniwersalnie obowiązującym
i uświęconym normom zachowania.

 Tamże, s. 21.
 Tamże, s. 85.
41
 Tenże, Łzy Erosa, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2009, s. 83.
42
 Tenże, Erotyzm, dz. cyt., s. 117.
39
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Aby w pełni pojąć Bataille’owską krytykę sakralizacji normy społecznej
oraz wynikających z niej antytransgresyjnych implikacji wychowawczych,
musimy – zgodnie z dyrektywą pedagogicznej antropologii – uwzględnić jego całościową filozofię człowieka. Otóż w przekonaniu autora Erotyzmu pierwotna kultura ukształtowała się poprzez negację natury, czyli
wraz z przezwyciężeniem stanu zwierzęcego, co z kolei było decydującym
momentem dla rozwoju człowieczeństwa43. Pierwszorzędną rolę w budowie człowieczeństwa Bataille przypisał pracy: „Praca jest z całą pewnością
fundamentem ludzkiej istoty”44, albowiem to właśnie wyrabianie „narzędzi
i broni było punktem wyjścia pierwszego rozumowania, które uczłowieczyło zwierzę, jakim byliśmy”45. Ten związek między człowieczeństwem,
pracą a racjonalnością wydaje się niezwykle istotny, gdyż zasady oparte
na kalkulacji użyteczności ekonomicznej stały się kluczowymi kryteriami epistemologicznymi. Oddalając się od natury, człowiek zmuszony był
uznać za prawdziwe jedynie to, co korelowało z porządkiem kulturowym
opartym na zasadzie użyteczności. Z perspektywy pedagogicznej można
powiedzieć, iż zgodnie z myślą Bataille’a ścisły związek między wymogiem
pracy a kryteriami racjonalności spowodował, że filozofia ta zmierzała ku
temu, aby poprzez ukazywanie nieodzowności zakazów kulturowych legitymizować określony porządek wychowawczy46. Jednak – jak podkreślał
nieustannie francuski myśliciel – najwyższy poziom ludzkiego działania
nie wyrażał się wyłącznie w jego użyteczności, lecz w pozaracjonalnej sferze pracy nieużytecznej, np. w postaci działalności artystycznej i zabawy47.
Ta dialektyka między wyzwoleniem się od natury poprzez zasadę użyteczności a jednoczesnym przekraczaniem jej granic w sztuce i zabawie uwidacznia się u francuskiego myśliciela zwłaszcza na poziomie ludzkiej zmysłowości48. Wyjątkowość bytu ludzkiego polega bowiem na tym, iż potrafi
się on zdystansować „od czysto instynktownych reakcji” na rzecz świadomego i racjonalnego podejścia do swojej aktywności życiowej – także tej
ugruntowanej w cielesności49. Szczególnie w erotyzmie zmysłowość ludzka
 Tamże, s. 66.
 Tenże, Łzy Erosa, dz. cyt., s. 46.
45
 Tamże, s. 47.
46
 A. Koś, Wolność według Georgesa Bataille’a, „Nowa Krytyka” 2004, t. 17, http://
www.nowakrytyka.pl/spip.php?article394 (dostęp: 04.01.2016).
47
G. Bataille, Łzy Erosa, dz. cyt., s. 54.
48
 Tamże, s. 49.
49
 Tamże, s. 49-50.
43
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najwyraźniej traci swój charakter bycia wyłącznie biologiczną (jako narzędzie prokreacyjne) i sama przeistacza się w samoistną wartość autoteliczną,
której sensem jest „przyjemność, intensywność, gwałtowna rozkosz”50.
Reasumując: zdaniem Bataille’a dopiero zdolność do bezużytecznego
korzystania z owoców własnej pracy oraz zmysłowości sprawiła, że zwierzę
ostatecznie przeistoczyło się w człowieka. Zrozumienie tego harmonijnego
związku użyteczności pracy z zabawą z jednej, oraz biologicznie zinstrumentalizowaną seksualnością z erotyzmem z drugiej strony, wyrażało istotę kultury archaicznej, w której posłuszeństwo współistniało z transgresją.
Ta archaiczna harmonia została jednak wraz z dalszym rozwojem kulturowym zerwana. Świadomość ludzka zaczęła wytwarzać obraz jednostki jako
samoistnego bytu o szczególnej wartości, której największym zagrożeniem
jest śmierć. Rozwój pracy jako zasady użyteczności spowodował, że człowiek
wyrwał się ze stanu naturalnej, pierwotnej ciągłości bytu, aby w jej miejsce
ukonstytuować świat bytów nieciągłych – tzn. jednostkowych, samoświadomych, indywidualnych bytów osobowych. To właśnie owe przejście od ciągłości do nieciągłości ontologicznej spowodowało, że „ludzie narzucili sobie
ograniczenia znane pod nazwą zakazów”, które według Bataille’a głównie
dotyczyły „ich postawy wobec śmierci”, a dopiero wtórnie zaczęły się odnosić
do sfery zmysłowej51. Z punktu widzenia kolektywu erotyzm jako działalność bezużyteczna stawał się coraz bardziej podejrzany, albowiem nie tylko
nie wiązał się w sposób konieczny z prokreacją, ale ponadto wydawał się być
„stratą, której odpowiada paradoksalnie trafne wyrażenie «mała śmierć»”52.
Ostatecznie kultura zachodnia, głównie za sprawą chrześcijaństwa, doprowadziła do takiej kondycji kultury, w której jednostka niemal dobrowolnie
całą swoją egzystencję poddała zasadzie użyteczności.
Mimo nieprzychylnego transgresji rozwoju kultury człowiek, zdaniem
autora Erotyzmu, nigdy nie zdołał w pełni zapomnieć o swoich autentycznych korzeniach, czyli o błogiej, pierwotnej, zwierzęcej, przedludzkiej, pozaracjonalnej ciągłości bytu. Stwierdzenie, że człowiek jest „upadłym bogiem, który nie zapomniał o niebie” wydawało się dla Bataille’a
być „banałem”53, albowiem było dla niego rzeczą oczywistą, że jestestwo
 Tamże, s.50.
 Tenże, Erotyzm, dz. cyt., s. 32.
52
 Tenże, Łzy Erosa, dz. cyt., s. 53.
53
 Tenże, Część przeklęta oraz ekonomia na miarę wszechświata. Granice użytecznego,
przeł. K. Jarosz, Warszawa 2002, s. 215.
50
51
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ludzkie cechuje się kondycją zniewolenia, jak i tęsknoty za zbawieniem,
czyli – świętą harmonią między ciągłością i nieciągłością bytu, oraz za
kulturą archaiczną, w której te dwa porządki ontologiczne mogły wyrażać
i dopełniać się w zasadach transcendencji i doświadczeniach transgresji.
Ta tęsknota za autentyczną świętością w końcu doprowadziła do śmierci
Boga, czyli transgresji tego, co według francuskiego myśliciela mylnie zostało uznane za święte, oraz do powrotu tego, co zostało wyklęte – czyli
świadomość ciągłości bytu, nicości i bezsensowności istnienia.
Pojawia się tu jednak problem, którego Bataille był w pełni świadomy:
jak na poziomie językowym dowartościować doświadczenie transgresyjne, które przez niemal dwa tysiąclecia zredukowane zostało do występku,
rozpusty, grzechu i lęku przed śmiercią? Jak wzbogacić człowieczeństwo
o ten element, który od dwóch tysięcy lat stanowi synonim upadku człowieka, grzechu, występku? Autor Erotyzmu zdawał sobie sprawę z tego, że
ponowna integracja transgresji jako ważnego wymiaru egzystencji ludzkiej
wymagać będzie gruntownej redefinicji wszelkich procesów socjalizacyjnych, które dotychczas wyznaczały ramy tego, co ludzkie – albowiem samo
doświadczenie transgresji to „podróż do kresu możliwości człowieka”54.
W następnym rozdziale spróbuję pojęcie transgresji odnieść do motywu
bataille’owskiego suwerena, który wyraża obraz człowieka jako egzystencji
ekstremalnej – nie-ludzkiej.

3. Suwerenność a diabelskość – antropologiczna
konsekwencja śmierci Boga
Bataille był rozczarowany rezultatem zachodniej filozofii, jawiącej mu
się jako ekspresja „ludzkości przeciętnej”, której zupełnie obcy jest obraz
egzystencji ludzkiej jako bytu ekstremalnego”55. Zamiast bowiem inspirować do transgresji, większość wybitnych myślicieli zdołała jedynie legitymizować świat pracy, zakazy seksualne oraz strach przed śmiercią. Dlatego
autor Erotyzmu szukał innego, krańcowego, ekstremalnego stylu myślenia,
który wzbogaciłby marny świat pracy oraz jego racjonalne, użyteczne wytwory56. Nie będzie przesadą, gdy powiemy, że Bataille poszukiwał ideału
 Tenże, Doświadczenie wewnętrzne, dz. cyt., s. 58.
 Tamże, s. 204.
56
 Tamże, s. 205.

54
55
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wychowawczego, który stanowiłby wzór rebelii przeciwko kulturze, która zamknęła się w legitymizacji porządku i posłuszeństwa. Jak zauważa
Marcin M. Bogusławski: autorowi Erotyzmu chodziło o to, „by dokonać
«dewiacji» filozofii”57.
Pierwszym, aczkolwiek nieosobowym, kosmicznym wzorcem autentycznej i ekstremalnej egzystencji jest z perspektywy Bataille’a Słońce, które,
jak każda gwiazda, „oddaje się niezmierzonej utracie energii”58. W odróżnieniu od Słońca, które „bez opamiętania trwoni59 swoje siły”, Ziemia, czyli
miejsce zamieszkania człowieka, jedynie „dzieli się na cząsteczki zachłanne
na siłę”60. Bataille jasno wskazuje, że to jednak Słońce, które „jest obrazem
chwały”61, powinno być wzorem egzystencji ludzkiej – a nie Ziemia, która
ze względu na brak własnego promieniowania jest znakiem upadku, partykularności, zachłanności, użyteczności oraz uzależnienia: „W niebie miriady gwiazd nie pracują, nie robią niczego, co zmuszałoby je do zatrudnienia
się, Ziemia natomiast wymaga od każdego człowieka trudu, przymusza go
do wydatkowania całych swych sił na niekończącą się pracę”62. Warto podkreślić, że dla Bataille’a Słońce nie stanowi jakiegoś boskiego, sakralnego
punktu odniesienia, lecz istotną właściwość ludzkiej egzystencji: „dopatruje się w życiu ludzkim ekonomicznej zachłanności właściwej rozdzielonym
elementom Ziemi i zarazem tęsknoty za chwałą, która w swej istocie należy wyłącznie do niebios”63. Można nawet odnieść wrażenie, że zdaniem
francuskiego myśliciela prawdziwym miejscem narodzin człowieczeństwa
jest właśnie Słońce, a Ziemia stanowi jedynie coś w rodzaju tymczasowej
niewoli, niczym miejsce wygnania, do którego człowiek został zmuszony
się przystosować.
Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż Bataille’owski obraz boskiego Słońca stanowi przeciwieństwo platońskiego mitu solarnego. Albowiem
zgodnie ze słynną platońską parabolą jaskini, „słońce stanowi symbol/źródło inteligibilności świata”, a człowiek, który dąży ku świetlistości, wyzwala
M. Bogusławski M., Homo platonicus – wolny czy zniewolony? Bataille’owska
de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philoso
phica 19/20, 2007, s. 184.
58
G. Bataille, Część przeklęta oraz ekonomia na miarę wszechświata, dz. cyt., s. 212.
59
 Oryginalne wyróżnienie z tekstu.
60
 Tamże, s. 213.
61
 Tamże, s. 214.
62
 Tamże, s. 216.
63
 Tamże, s. 214.
57
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się z wtórnego świata zmysłów, aby w ten sposób stopniowo odkrywać swoją
prawdziwą, „rozumną” naturę64. Ponadto, jak zwraca uwagę Matuszewski,
Platon stawia wymóg odwracania się od słońca i kierowania się ku jego idei,
czyli reprezentacji, co z kolei sytuuje człowieka „w bezpiecznej horyzontalnej perspektywie” i tym samym symbolizuje „poddaństwo”65. U Bataille’a
sprawy się mają odwrotnie: Słońce nie tylko nie cechuje się racjonalnością,
lecz jako źródło życia posiada raczej „ekscesywno-ekstatyczny charakter”,
manifestujący się irracjonalnym nadmiarem, wydatkowaniem, nieustannym marnotrawstwem. Tym samym metafora solarna nie może być z perspektywy autora Erotyzmu metaforą rozumności, lecz wprost przeciwnie – powinna być wzorem egzystencji ekstremalnej. Człowiek platoński
jest z punktu widzenia myśli Bataille’a istotą zniewoloną, której żywot ma
charakter „zreflektowanej konieczności”66. Francuski myśliciel w sposób
zdecydowany i namiętny sprzeciwia się takiemu obrazowi ludzkiej egzystencji: o ile zgadza się on, że życie ludzkie na Ziemi przypomina jaskinię,
o tyle nie uznaje on wspinania się w górę, „ku jasnemu wylotowi”, za wyjście z tej niewolniczej sytuacji. Słońce Platona wydaje się z punktu widzenia autora Erotyzmu być jedynie próbą legitymizacji poddaństwa – kajdany
nie zostają bowiem złamane, lecz jedynie przeniesione na wyższy, ideowy,
transcendentny poziom. Dlatego Bataille proponuje inne wyjście z jaskini: sugeruje on, aby człowiek zstąpił w mroki podziemia – ku „nieznanej
nocy”, ku „czarnemu słońcu”67. Czym jest owo „czarne słońce” – niczym
metaforyczna przeciwwaga dla słońca platońskiego?
Autor Erotyzmu żywił głębokie przekonanie, że w zdominowanej przez
platonizm i chrześcijaństwo kulturze doszło do zaburzenia archaicznej
równowagi między posłuszeństwem a transgresją68. Dionizos, archetyp irracjonalnego bóstwa, został przez chrześcijaństwo wygnany, natomiast sfera profanum – czyli kulturowe zakazy – zyskała status sakralny. Najbardziej
M. Bogusławski, Homo platonicus – wolny czy zniewolony?, dz. cyt., s. 175-180.
K. Matuszewski, Georges Bataille, dz. cyt., s. 28.
66
M. Bogusławski, Homo platonicus – wolny czy zniewolony?, dz. cyt., s. 180, 199.
67
K. Matuszewski, Wstęp, w: G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, dz. cyt., s. 15-16.
68
 Otóż aż do swojego 25. roku życia Bataille nie był wrogo nastawiony do chrześcijaństwa – wprost przeciwnie: co tydzień przystępował do spowiedzi, nawet rozważał ewentualność zostania księdzem i wstąpił na rok do klasztoru. Ogólnie był uważany „za ideał
młodzieńca, zachowywał się jak święty”. Kres jego zamiłowania do religii chrześcijańskiej
nadszedł podobno wówczas, gdy w roku 1922 przeczytał lekturę Nietzschego Poza dobrem
i złem (Por. T. Komendant, Oko błękitu, dz. cyt., s. 10).
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widocznym objawem tego przewartościowania jest według Bataille’a usunięcie erotyzmu ze świata religijnego, które sprowadziło oraz zredukowało tym samym ludzką namiętność cielesną do bycia jedynie służebną,
użyteczną funkcją prokreacji: „W historii erotyzmu religia chrześcijańska
odegrała ważną rolę – była jego potępieniem”69. Chrześcijaństwo nie tylko
odebrało erotyzmowi „swój święty charakter”, ale ponadto spowodowało,
że „stał się plugawy”70. Także bezużyteczna aktywność umysłowo-fizyczna uległa desakralizacji, albowiem chrześcijaństwo, zdaniem Bataille’a,
nie tylko sprzyjało światu pracy, ale ponadto afirmowało „pracę kosztem
przyjemności”71. Krótko mówiąc: chrześcijaństwo zainicjowało rozwój
kultury, w której większość ludzi zmuszona została uważać wszystko, „co
niczemu nie służy”, za „pozbawione wartości”72.
Największy jednak „grzech” zinstytucjonalizowanego chrześcijaństwa polegał według autora Erotyzmu na tym, że zastąpiło ono sakralną
ciągłość bytu „nieciągłą osobą Boga Stwórcy” 73. W chrześcijańskiej idei
Boga uświęcone zostało to, co na poziomie świeckim wynikało z konieczności pracy, regulacji życia intymnego oraz strachu przed śmiercią. Aby
zabezpieczyć się przed tym strachem, chrześcijaństwo wprowadziło ideę
„indywidualnego zbawienia” wraz z „dogmatem nieśmiertelności duszy”,
które – jak zauważa Pierre Klossowski – przyłożyły się do wytworzenia
się „ekonomicznego indywidualizmu klas posiadających” 74. W ten sposób
chrześcijaństwo nie tylko uświęciło nieciągłość bytu, ale ponadto dało
człowiekowi na poziomie świeckim impuls, aby w swojej własnej partykularnej osobowości doszukiwał się szczególnej wartości egzystencjalnej.
Dlatego zarówno erotyzm, jak i sztuka, rozkosz i zabawa zostały przez
chrześcijaństwo uznane za zagrożenie dla personalnej integralności ludzkiej egzystencji, albowiem ich praktykowanie zaciera granice indywidualnej samoświadomości. Erotyzm i sztuka przypominają człowiekowi, że
cały jego żywot to „przypadkowy eksces” przyrody – niczym manifestacja bezużytecznego „nadmiaru natury” 75.
G. Bataille, Łzy Erosa, dz. cyt., s.92.
 Tamże, s. 85.
71
 Tamże, s. 92.
72
 Tenże, Część przeklęta oraz ekonomia na miarę wszechświata, dz. cyt., s. 217.
73
 Tenże, Erotyzm, dz. cyt., s. 118.
74
 Tenże, Doświadczenie wewnętrzne, dz. cyt., s. 278.
75
 A. Koś, Wolność według Georges’a Bataille’a, dz. cyt.
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Wraz z tym, aby użyć sformułowania Krzysztofa Matuszewskiego, „przemieszczeniem sacrum”76 narodziła się z perspektywy francuskiego myśliciela
błędna i szkodliwa koncepcja „zbawienia”, która uczyniła „z zaświatów przedłużenie wszystkich nieciągłych dusz” i tym samym zaludniła „niebo i piekło masami istot skazanych wraz z Bogiem na wieczną nieciągłość każdego
odrębnego bytu”77. Stąd autor Erotyzmu był przekonany, że chrześcijaństwo
sprzeniewierzyło się doświadczeniu wewnętrznemu, w której to „transgresja stanowiła sferę sacrum”78. Nic dziwnego więc, że dla francuskiego intelektualisty religia chrześcijańska „jest w jakimś sensie najmniej religijna”79,
albowiem „nie mogło się ostać nic, co by miało wyraźny charakter grzechu,
transgresji”80. Pragnąc więc odnaleźć ślady autentycznej świętości, Bataille
zwrócił się do tego archetypu egzystencjalnego, który przez chrześcijaństwo
uznany został za synonim zła ich grzechu – szatana:
Diabeł został pozbawiony boskiego przywileju, który otrzymał tylko po
to, by go stracić. Nie stał się, ściśle rzecz biorąc, świecki: ze świętego świata, skąd się wywodził, zachował charakter nadprzyrodzony. Ale zrobiono
wszystko, żeby pozbawić go konsekwencji jego religijnego charakteru.
Kult, jakim nie przestano go otaczać, pozostałość kultu bóstw nieczystych,
został wygnany ze świata. Tego, kto nie chciał ulec i z grzechu czerpał władzę i poczucie sacrum, czekała śmierć w płomieniach81.

Diabeł to według Bataille’a nic innego jak teologiczny odpowiednik wyklętej przez chrześcijaństwo świętości. Warto zaznaczyć, że nie mamy tutaj
do czynienia z jakąś osobliwą formą satanizmu – dla Bataille’a chrześcijański obraz upadłego anioła stanowił odzwierciedlenie kondycji człowieka jako, przypomnijmy raz jeszcze, upadłego bóstwa. Chrześcijaństwu nie
udało się bowiem „odebrać Szatanowi boskości, ale zaprzeczono tej upartej prawdzie pod rygorem tortur”82. Innymi słowy: w to właśnie w postaci
diabła zachowała się w chrześcijaństwie resztka autentycznej, pierwotnej
świętości.
K. Matuszewski, Człowiek – eternizacja hiatusu. Szkic antropologii Georges’a
Bataille’a, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica”, 2007, nr 19/20, s. 164.
77
G. Bataille, Erotyzm, dz. cyt., s. 118.
78
 Tamże, s. 119.
79
 Tamże, s. 34.
80
 Tamże, s. 119.
81
 Tamże.
82
 Tamże.
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Na podstawie powyższego możemy z całą pewnością stwierdzić, że Bataille nie tylko pragnął wyzwolenia od chrześcijaństwa, ale ponadto uznał
świadomą profanację chrześcijańskich idei oraz symboli jako właściwą
drogę ku reorganizacji kulturowej, która przywróci człowiekowi właściwy modus egzystencji. Sprofanowany zostać musi przede wszystkim ten
najistotniejszy symbol chrześcijaństwa, czyli męka Chrystusa – albowiem, jak zauważa Bataille, „w idei ofiary na krzyżu sens transgresji został
wypaczony”83. Skoro więc niezrozumienie „świętego charakteru transgresji
jest podstawą chrześcijaństwa”84, to droga ku wolności – zgodnie z takim
rozumowaniem – prowadzić musi przez destrukcję chrześcijańskiego uniwersum symbolicznego. Według Bataille’a chrześcijaństwo doprowadziło
do tego, że w tym, co święte, zaczęto powszechnie widzieć „profanację”85.
Tym samym transgresja nie tylko straciła swój status sakralny, ale stała
się grzechem, nieczystością, plugawością – słowem: szatanem. Jednak po
śmierci Boga transgresja powraca jako siła kontestująca dotychczasowe
granice i standardy kulturowe. W tym miejscu filozofia Bataille’a zbiega
się z myślami Markiza de Sade’a, Fryderyka Nietzschego i Maksa Stirnera, którzy – mimo istotnych różnic – zgadzali się w tej jednej, zasadniczej
kwestii: iż wraz z odejściem od chrześcijańskiego porządku kulturowego
wykształcić się powinien nowy modus egzystencji ludzkiej. U Nietzschego
tym nowym wzorem był „nadczłowiek”, u Sade’a „libertyn”, a w przypadku
Stirnera „egoista”. Bataille wydaje się łączyć wszystkie te modele i proponować symbiozę nadczłowieka, egoisty i libertyna, czyli – „suwerena”.
Suweren to jednostka, która zdolna jest wznieść się ponad wszelkie
ograniczenia kulturowe, nie usuwając przy tym – co znamienne – samego porządku aksjologicznego jako takiego. Jest rzeczą szalenie istotną, iż
Bataille jasno podkreślał, że tymczasowe przekraczanie zakazów wcale nie
jest tożsame z ich zupełną anihilacją86. Zauważmy raz jeszcze, że rzekoma
świętość transgresji wyraża się poprzez kontestacje transcendencji, tzn. poprzez bunt przeciwko uznanym i obowiązującym normom i wartościom.
Tym samym transgresja nie jest ruchem mającym na celu zastąpienie starego ładu kulturowego jakimś nowym, tzn. nie jest ruchem rewolucyjnym.
Suweren nie neguje nabytej przez wychowanie kulturowe nieciągłości
 Tamże, s. 91.
 Tamże.
85
 Tamże, s. 119.
86
 A. Koś, Wolność według Georges’a Bataille’a, dz. cyt.
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swojego jestestwa (czyli tożsamości osobistej i społecznej), lecz stara się ponownie odkryć i przeżyć te aspekty swojej egzystencji, które nie mieszczą
się w ramach przyjętego porządku aksjologicznego i normatywnego. Warto więc z perspektywy pedagogicznej podkreślić, iż Bataille bynajmniej nie
przekreślał zasadności procesu wychowania, lecz starał się powrócić do zapomnianej mądrości archaicznej, która łączyła opozycyjne siły transgresji
i posłuszeństwa, ciągłość bytową z nieciągłością, przymus z wyzwoleniem,
sakralność z świeckością, chaos z porządkiem. Można zaryzykować stwierdzenie, iż autor Erotyzmu tęsknił za kulturą, która nie zwalczałaby, lecz
w pełni potwierdzała i doceniała konstytutywne dla jestestwa ludzkiego
rozdarcie oraz umożliwiała jednostce swobodnie wyrazić ten fundamentalny i zarazem nierozwiązywalny dla jednostki egzystencjalny dramat
człowieczeństwa.
Wracając do koncepcji suwerena, możemy powiedzieć: nie walczy on
z kulturą jako taką, lecz z wszelkimi formami kulturowego ujednolicenia. Sprzeciw Bataille’a wobec kultury zachodniej polega na tym, że za
sprawą demonizacji ciągłości bytu ukonstytuowała oraz usankcjonowała ona jednowymiarowy, tzn. w pełni uspołeczniony model życia ludzkiego. Suweren wyzwala się z tego bezpiecznego kokonu ujednolicenia,
aby w obrębie znaczeń i sensów kulturowych móc doświadczyć naturalnego, niebezpiecznego i chaotycznego źródła swojego jestestwa. Jak
zauważa Koś:
Człowiek suwerenny to ktoś, kogo zachowania są bezcelowe, bezinteresowne, gwałtowne – niepodporządkowane późniejszym rezultatom, a zatem,
które nie kierują się wytycznymi racjonalnej, planowanej, celowej działalności, jaką jest praca. Praca uniemożliwia pojawienie się momentów suwerennych – aby ich doświadczyć, trzeba przekroczyć świat pracy. Suwerenny człowiek nie zamyka się w ciasno ograniczonych zasadach, przekracza
to, co możliwe, wykracza ku naturalności, zwierzęcości, ku nieludzkiemu
(w sensie: nieracjonalnemu), ku niemożliwemu87.

Warto więc raz jeszcze podkreślić, że suweren nie będzie wprost anihilował podstawowych zasad kultury – raczej będzie starał się nimi bawić,
przekraczać, przeinaczać – słowem: dekonstruować.
Kontestacja kultury i instytucji polega na uznaniu istnienia rzeczywistości niedającej się zawłaszczyć, niedającej się objąć dyskursem,
 Tamże.
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rzeczywistości adyskursywnej, nieopisywanej, heterogenicznej, rzeczywistości ukazującej miałkość ludzkiego porządku88.
Człowiek suwerenny nie chce pozwolić, aby jakikolwiek Logos uniemożliwiał bądź redukował różnorodność namiętności, pasji, umiłowanie przygody, ekstazy, trwogi czy też śmiechu. Przede wszystkim jednak suweren
odrzuca życie, które miałoby charakter „projektu”, czyli posiadałoby określony, założony z góry cel. Życie suwerena jest pozbawione obiektywnego
sensu – i na tej akceptacji bezsensowności polega paradoksalnie jego najgłębszy sens. Ta postawa wydaje się być typowa dla współczesnych młodych
ludzi, którzy oceniają „świat w kategoriach bardzo negatywnych oraz wróżą
jego bliską zagładę, jednak snują dalekosiężne i bardzo optymistyczne plany
przyszłościowe oraz, co ważniejsze, we wszystkich z nich bazują na zasobach
i możliwościach oferowanych przez ponowoczesność”89. Innymi słowy: dopiero w takim „niesprawiedliwym”, „zakłamanym”, „złym”, „fałszywym”,
„brudnym”, „okrutnym”, „dążącym do samozagłady” oraz „podzielonym na
lepszych i gorszych” świecie90 otwiera się przed młodym człowiekiem ewentualność samowolnego decydowania o własnym losie poprzez suwerenną
autokreację. Mimo iż ponowoczesność wydaje się w oczach młodych zasługiwać na potępienie, to – jak konkluduje swoje badania Myszka – posiadają oni
„bardzo dobrze rozwinięte umiejętności adaptacyjne”, które pozwalają im
„na kreowanie względnie stabilnego obrazu własnego Ja”91.

Wnioski – myśl Bataille’a a odwieczny spór o wychowanie
Celem niniejszego artykułu była hermeneutyczna rekonstrukcja pedagogicznych implikacji Bataille’owskiego pojęcia transgresji w kontekście
współczesnej kondycji młodzieży ponowoczesnej. Niezależnie od naszej
(dez)aprobaty ponowoczesnej kondycji kulturowej, warto choćby w celach
poznawczych spojrzeć na współczesnego młodego człowieka jako na istotę, która pragnie za pośrednictwem zachowań transgresyjnych wypełnić
pustkę egzystencjalną. Podkreślmy za Robertem Kwaśnicą, iż dopiero taka
refleksja, która zmierza się z kwestią „sensu ludzkiej egzystencji i świata
 Tamże.
L. Myszka, Obraz ponowoczesnego świata perspektywy współczesnej młodzieży,
dz. cyt., s. 160.
90
 Tamże, s. 159.
91
 Tamże, s. 170.
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jako całości” zasługuje na status pedagogiki ogólnej92. Z tej perspektywy
dychotomia dyskursu pedagogicznego między adaptacją a emancypacją –
niczym „stały motyw dyskusji o wychowaniu”93 – wymaga istotnej korekty.
Albowiem żaden z tych głównych paradygmatów o wychowaniu nie zadaje
najbardziej zasadniczego pytania „czy i dlaczego wychowanie?”94 lub „jaki
jest sens wychowania w ogóle?”. Czy kontrowersyjna, diaboliczna myśl
Bataille’a może nam tutaj pomóc na poziomie analityczno-heurystycznym?
Myślę, że filozofia Bataille’a może, a nawet powinna stanowić ważną
inspirację dla współczesnej refleksji pedagogicznej ze względu na swoje
oryginalne ujęcie egzystencji ludzkiej w ponowoczesności. „Paradoks dotyczący człowieka”, jak stwierdza Matuszewski w odniesieniu do myśli autor
Erotyzmu, „polega na tym, że sprowadzając siebie do wymiaru rzeczy (…),
nie godzi się on koniec końców na tę redukcję”95. Zauważmy, iż owa reifikacja bytu ludzkiego wyraża się współcześnie także, a może nawet przede
wszystkim, na poziomie wychowawczo-edukacyjnym, choćby we wspomnianym za Maliszewskim żargonie techniczno-administracyjnym96.
Myśl Bataille’a – choć niewątpliwie kontrowersyjna – odnosi się w moim
przekonaniu do właśnie tych wymiarów człowieczeństwa, które wymykają się owym instrumentalnym redukcjom i plasuje się poza kategoriami
adaptacji i emancypacji97. Nie musimy, jak chciałbym podkreślić, na poziomie etycznym przyjmować „diabelskiego” przekazu Bataille’a – wystarczy zrozumieć, że współczesne działania transgresyjne młodzieży
mogą stanowić rozpaczliwą reakcją na kulturę, która w obliczu bezsensowności istnienia („śmierci Boga”) zamknęła ją w ciasne ramy jednowymiarowej, opartej na zasadach użyteczności, administracyjności i
konsumpcjonizmu kultury postprzemysłowej. Warto w tym kontekście
raz jeszcze zwrócić uwagę na wyniki badawcze Myszki, z których jasno
wynika, że ponowoczesność jawi się osobom młodym jako sfera pełna
zagrożeń i niezadowalająca98. Jednocześnie, jak zwraca uwagę Myszka,
młodzi „własnym przykładem” udowadniają, iż do trudnych warunków
R. Kwaśnica, Dwie racjonalności, dz. cyt., s. 159.
 Tamże, s. 137.
94
 Tamże, s. 143.
95
K. Matuszewski, Georges Bataille, dz. cyt., s. 61.
96
K. Maliszewski, Poszukiwanie języka pedagogiki (inspiracje sejneńskie), dz. cyt., s. 238.
97
 Z. Bieńkowski, Egzystencjalista nawiedzony, dz. cyt., s. 7.
98
L. Myszka, Obraz ponowoczesnego świata z perspektywy współczesnej młodzieży,
dz. cyt., s. 160.
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współczesnego świata potrafią się nie tylko przystosować, ale ponadto
odnajduje w nim „szereg wartości, z których czynią podstawę własnych
identyfikacji”99. Być może więc transgresja, wraz z całą swoją „diabelską”
antymetafizyką, stanowi z perspektywy młodzieży adekwatną odpowiedź
na świat, w którym – jak zauważa Małgorzata Bednarska – „zagubiliśmy
istotę człowieczeństwa”100?
Paradoks? Owszem. Ale Bataille przecież uwielbiał paradoksy…
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Transgression and Self-Creation: the Existential Condition
of Postmodern Youth From the Perspective
of Georges Bataille’s “Diabolic” Thought
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza oraz interpretacja współczesnej kondycji egzystencjalnej młodzieży z perspektywy niezwykle istotnego outsidera dyskursu filozoficznego XX wieku – Georgesa Bataille’a. W szczególności
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chciałbym zwrócić uwagę na kluczowe dla myśli Bataille’a pojęcie transgresji
jako doświadczenie wewnętrznego oraz suwerenności i odnieść je do kwestii
pedagogicznych oraz antropologicznych. Spróbuję wykazać, iż współcześnie
transgresja nie określa jedynie woli przekraczania granic indywidualnych
i społecznych jako podstawy samorozwoju osobistego, lecz dotyczy takiej formy autokreacji, która stanowi reakcję na kryzys znaczenia człowieczeństwa
w kulturze ponowoczesnej.
Słowa kluczowe: Georges Bataille, transgresja, autokreacja, młodzież, wychowanie, suweren, człowieczeństwo

Abstract
The objective of the article is to analyze and interpret the existential condition of postmodern youth from the perspective of a very significant outsider
of the philosophical discourse of the 20th century – Georges Bataille. I would
particualrly like to pay attention to Bataille’s crucial concepts of transgression, internal experience and sovereignty and refer those to pedagogical and
anthropological issues. I will try to demonstrate that contemporary transgression does not merely refer to the desire to cross individual and social borders
as a fundamental aspect of personal self-development, but concerns a certain
self-creation which is a reaction to the crisis of the meaning of humanity in
postmodern culture.
Keywords: Georges Bataille, transgression, self-creation, youth, upbringing, sovereign, humanity
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Aksjotyczne przestrzenie kultury a puerylizm

Wprowadzenie
Do zainteresowania się tematem aksjotycznych przestrzeni kultury
i zjawiska puerylizmu (niedojrzałości), skłaniają obserwowalne dylematy
egzystencjalne młodych związane z dochodzeniem do dorosłości i osiąganiem dojrzałości oraz z identyfikacją wartości. Problematyka, aczkolwiek
egzystencjalnie bardzo ważna, niezbyt chętnie podejmowana jest przez badaczy i nie ma w jej zakresie zbyt bogatej literatury. Kulturowej i egzystencjalnej diagnozy oraz interpretacji zjawiska niedojrzałości jako choroby
naszych czasów dokonali F.M. Catallucio1 i J. Hillman2. Głębokiej analizy
psychologicznej zjawiska niedojrzałości jako „Syndromu Piotrusia Pana”
podjął się D. Kiley3. W Polsce problematyką puerylizmu, ludyzmu i kultury
zabawy zajął się między innymi R. Kantor4.
F.M. Catallucio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, przeł. S. Kasprzysiak,
Kraków 2006.
2
J.H. Hillman, Pothos: the nostalgia of the puer aeternus (wykład w Centre de
Recherche sur I’Imaginare, Chambery 1874); za: dz. cyt., s. 42.
3
 D. Kiley, Syndrom Piotrusia Pana o nigdy nie dojrzewających mężczyznach, Warszawa 1993.
4
R. Kantor, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego: Szkice o ludyzmie, ludyczności i powadze, a w istocie o jej braku, Kraków 2013.
1
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Celem artykułu jest przedstawienie zależności między puerylizmem
i dylematami egzystencjalnymi młodych, związanymi z postmodernistycznymi zmianami kulturowymi w sferze świadomości i mentalności,
konsumpcji i wartości. Założeniem jest wykazanie związku zjawiska puerylizmu i egzystencjalnych trudności młodych w osiąganiu dojrzałości
ze zjawiskami juwenalizacji i karnawalizacji, z dominującymi w kulturze
postmodernistycznej permisywizmem i hedonizmem.
Ideę postmodernizmu i ponowoczesności wprowadził do nauki J.F. Lyotard w książce Kondycja ponowoczesna5, stwierdzając, że co najmniej od
początku lat 60. XX wieku współczesne społeczeństwo żyje w świecie postmodernistycznym. Na tle wymienionych zjawisk kulturowych analizowano zjawisko puerylizmu oraz kondycję młodego człowieka, który żyje
coraz bardziej jakby „odrywając się od siebie” (doświadczając lęku i winy),
mającego problemy z autoidentyfikacją6 oraz trudności związane z podejmowaniem społecznych ról osób dorosłych. Analizy i interpretacje prowadzono w szerokiej kulturoznawczej perspektywie rozpiętej między filozofią
edukacji a filozofią kultury, między psychologią a pedagogiką.

Aksjologiczny wymiar kultury postmodernistycznej
W naukach humanistycznych rozróżniamy wiele definicji i dziedzin
kultury7. Jednak w niniejszym opracowaniu skupiono się na aksjologicznym wymiarze kultury; na tym, w jaki sposób wzory i wartości w przestrzeni postmodernistycznej kultury oddziałują na sposób wartościowania
i wchodzenia w dorosłość, na egzystencję i kondycję młodych ludzi.
Można postawić pytanie, jak postmodernistyczna kultura wpływa na
świadomość i wartościowanie, na wychowanie młodych ludzi i drogę do
dorosłości? Kultura przede wszystkim ma za zadanie „wychować” człowieka, tzn. odpowiednio go usprawnić do właściwego mu sposobu i celu
J.F. Lyotartd, Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997.
 Por. M. Grygielski, Istota rozwoju i kulturowe uwarunkowania rozwoju – wprowadzenie, „Psychologia rozwojowa” 2003, t. 8, nr 4, s. 7.
7
 Pierwotne znaczenie słowa kultura określamy jako klasyczno-humanistyczne. Oznacza ono działalność, dzięki której człowiek osiąga pełnię swojego człowieczeństwa, rozwijając umiejętności typowo ludzkie, i urzeczywistnia się jako osoba: w ten sposób staje się
autonomiczny i niepowtarzalny wobec drugiego człowieka, w: S. Ferfoglia, Jana Pawła II
filozofia kultury i wychowania, Kraków 2007, s. 27.
5
6
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działania8. Tak więc kultura ma pomagać w osiąganiu dojrzałości, ma pełnić rolę wychowawczą i humanizującą. Czy kultura postmodernistyczna
spełnia zatem oczekiwania wychowawców, rodziców i samych młodych
ludzi?
Ujmując kulturę ogólnie, można powiedzieć, że jest wyznaczona przez
nieskończoną plejadę wartości. Według S. Pietraszki „kultura jest rozumiana jako modi, sposób życia określony przez wartości”9. Wartości
mogą być więc ujęte jako swoiste współrzędne wyznaczające przestrzeń,
w której spełnia się ludzkie życie – przestrzeń aksjotyczną10. Kultura zatem
nie jest niezależna od człowieka (nie jest zbiorem „fruwających” wartości),
lecz przeciwnie, to on jest jej podmiotem i przedmiotem, sprawcą i celem11.
P.J. Przybysz12 wnikliwie zaprezentował stanowisko S. Morawskiego13,
wybitnego polskiego estetyka na temat kultury i jej aksjologicznego wymiaru. S. Morawski zagadnieniem kultury i jej kryzysu zajmował się ponad
trzydzieści lat, przedstawił krytyczną i „radykalnie pesymistyczną diagnozę ponowoczesnej kultury”14.
Pod pojęciem „kultura” S. Morawski pojmuje
(…) nie tylko praxis symboliczną, ale również to, co wpływa na istniejący w danym momencie historycznym poziom świadomości społecznej.
W centrum zaś świadomości społecznej umieszcza jej wymiar aksjologiczny, który realizowany jest również w sferze obyczajowej, politycznej oraz
pragmatyki życia codziennego15.
W. Dłubacz, O kulturę filozofii, Zagadnienie podstawowe, Lublin 1994, s. 23.
R. Tańczuk, D. Wolska, Od Redakcji. O kulturze i wartościach raz jeszcze, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury, red. R. Tańczuk, D. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 11.
10
 Określenie „aksjotyka” odnosi się do sfery przedmiotowej w odróżnieniu od „aksjologii” tyczącej sfery refleksji (por. np. psychika/psychologia), w: tamże.
11
W. Dłubacz, O kulturę filozofii, Zagadnienie podstawowe, Lublin 1994, s. 23.
12
 P.J. Przybysz, Kultura współczesna jako przestrzeń nie spełniająca oczekiwań? Kilka
uwag na marginesie propozycji Stefana Morawskiego, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury,
dz. cyt., s. 419-436.
13
S. Morawski napisał między innymi: O współczesnym kryzysie kultury [zatrzymany
przez cenzurę w Wydawnictwie Ossolineum tekst miał się ukazać w tomie Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, Wrocław 1986], s. 37-54; O tak zwanym kryzysie kultury w relacji do postmoderny(izmu), w: Niewdzięczne rysowanie mapy…, O postmodernie(izmie)
i kryzysie kultury, Toruń, 1999, s. 273-331; dz. cyt., s. 420-421.
14
 P.J. Przybysz, Kultura współczesna jako przestrzeń nie spełniająca oczekiwań? Kilka
uwag na marginesie propozycji Stefana Morawskiego, dz. cyt., s. 431.
15
 Tamże, s. 421-422.
8
9
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Czy w dobie szybko zachodzących zmian w życiu codziennym, technice, kulturze, nauce, komunikacji, informacji, młody człowiek poradzi
sobie psychicznie z napięciami emocjonalnymi w chaosie informacyjnym
i aksjologicznym?
Morawski krytycznie ocenia ponowoczesną kulturę, którą wyróżniają
wartości ujemne i zacieranie różnicy pomiędzy wartością a bezwartością, zawrotna konsumpcja, zalew informacją, amerykanizacja kultury,
dominacja kultury masowej, rozprzestrzenianie się sztuki multimedialnej, obniżanie prestiżu ludzi nauki i samej nauki16. Można potwierdzić za
P.J. Przybyszem, że poprzez diagnozy i ustalenia dotyczące sztuki, estetyki i ludzkiej egzystencji, Morawski trafnie wypunktował dominujące
cechy kultury postmodernistycznej, takie jak: „konsumpcja, hedonizm
i permisywizm”17. Wskazuje on konsekwentnie, poruszając się drogą
przez modernistyczne wartości, że kultura postmodernistyczna jest kiczowata, eklektyczna, konsumpcyjna, hedonistyczna i uwikłana w grę na
rynku popytu i podaży, którego celem jest zysk18. M. Kamieńska i A. Horowski opisują dominanty współczesnej kultury jakie stanowią erotyzm,
groza i okrucieństwo19. Superbohaterowie w zglobalizowanej kulturze
medialnej to: serial-killer i terrorysta-kamikadze20 . Dziwić może aprobata dla masakry na ekranach, dla amoralnych zachowań, dla erotyzacji
sfery publicznej i zalewu pornografii – na wszystko jest przyzwolenie
w ponowoczesności. „Jednak w rękach dorastającego młodego człowieka pornografia jest z pewnością czymś, co można przyrównać do papieru ściernego” dla mózgu – może zniekształcić obraz miłości fizycznej,
oderwanej od uczuciowego aspektu międzyludzkiego zbliżenia 21. Życie
chwilą i w ciągłym pośpiechu kształtuje specyficzną perspektywę aksjologiczną. Wszystko staje się płynne, nie ma rzeczy niedozwolonych,

 Por. Tamże. 431.
 Tamże, s. 434.
18
 Tamże, s. 433.
19
M. Kamieńska, A. Horowski, Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury, Poznań 2008.
20
W. Chyła, Zglobalizowana kultura medialna i jej superbohaterowie: serial-kiler
i terrorysta kamikadze. Rozważania o patologii. Zaburzenia ofiarniczej wymiany przez
współczesny technomerkantylizm, w: tamże, s. 77-86.
21
 P. Kletowski, Poszerzenie pola walki. Kino pornograficzne a kino głównego nurtu:
analiza zjawiska, w: tamże, s. 175.
16
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wszystko uchodzi22. Na temat etyki w czasach płynnej nowoczesności pisał Z. Bauman23.
Z. Kwieciński zwrócił uwagę na diagnozę zmian kulturowych związanych
z postmodernizmem, dokonaną przez A. Avirama, który za „istotną cechę
zmian kulturowych, zwanych postmodernizmem, uznał relatywizm, mający
źródła w wielu różnych zmianach, w tym we wzorach ludzkiego życia i na poziomie makrostrukturalnym”24. Postmodernizm jest nurtem ogarniającym
znaczne przestrzenie kultury i obejmuje zmiany w różnych sferach życia.
W sferze kulturalno-mentalnościowej zmiany dotyczą takich kategorii
jak „prawda”, „obiektywna rzeczywistość” czy „kryteria estetyczne”, hybrydyzacji ideologii humanistycznej w socjalistyczną i nacjonalistyczną.
W wielu sferach życia: w sztuce, w mediach, w sferze publicznej i produkcji
oraz stylach życia wielkiego znaczenia nabrała kategoria gry, w kontekście
przyjemności i radości będąca w dramatycznym kontraście wobec społeczeństwa tradycyjnego (dążącego do zbawienia) i społeczeństwa nowoczesnego (dążącego do postępu)25. W dominującej mentalności ponowoczesnej
przejawiają się: różnorodność ideologii i światopoglądów (niejednolitość),
niestabilność wyjaśnień i interpretacji (niestabilność) oraz zmiany niestadialne (nielinearność)26.
W sferze dominujących koncepcji konsumpcji i jaźni toczy się rewolucja
niekończącej się zmiany wyborów na wszelkich poziomach ludzkiego życia27.
Symbolem tego są hipermarkety z tysiącami produktów w tysiącach odmian,
co można też odnieść do zmiennych stylów życia i tożsamości jednostek
w „egzystencjalnym hipermarkecie”. W sferze społeczno-kulturowej upadają
wzorce żony i męża, matki i ojca, dziecka i starca, a triumfuje kult młodości.
W aspekcie psychologii jednostki następuje dezintegracja indywidualności, pozbywanie się trwałego jądra osobowości i tożsamości. Ludzie
22
 P.J. Przybysz, Kultura współczesna jako przestrzeń nie spełniająca oczekiwań? Kilka
uwag na marginesie propozycji Stefana Morawskiego, dz. cyt., s. 430.
23
 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Warszawa 1996.
24
 Z. Kwieciński, Odlotowa pedagogia Aharona Avirama. Od „kakafonii w czarnej
dziurze” do całościowego projektu przebudowy edukacji w ponowoczesnych demokracjach,
w: Nurty pedagogii naukowe dyskretne odlotowe, red. M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński, Kraków 2011, s. 106.
25
 A. Aviram, Navigating Trought the Storm. Reinventing Education for Postmodern Democracies, Sense Publishers, Rotterdam 2010, s. 15; za: Odlotowa pedagogia, dz. cyt., s. 105.
26
 Tamże, s. 19-20; za: dz. cyt.
27
 Tamże, s. 16; za: dz. cyt., s. 106.
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wchłaniają miriady sprzecznych wzorców ze współczesnych filmów i literatury, jaźń jest ustawicznie infiltrowana przez współwystępujące koncepcje Ja, style życia codziennego i konkurujące ze sobą narracje28. W sferze
zdrowia psychicznego widoczna jest rewolucja inwazji bezsensu (invasion
of meaninglessness revolution)29. Jest ona niejako wywołana przez propagowanie rewolucji nieskończonych zmian wyborów, która wywołuje epidemie depresji i lęków, stany totalnej niepewności, ale i wielki popyt na leki
psychiatryczne30.
Można więc sądzić, że ponowoczesne zmiany kulturowe przejawiające się relatywizmem, pluralizmem, permisywizmem i niejednoznacznością, utrudniają osiąganie dojrzałości, zdolność identyfikowania hierarchii
wartości, wpływając negatywnie na egzystencję i kondycję psychofizyczną
młodych oraz utrudniając dochodzenie do dorosłości.
W. Brezinka zwrócił uwagę na współczesny kryzys kultury, który jest
przede wszystkim kryzysem orientacji i zdolności wartościowania.
Hierarchie wartości odznaczają się pluralizmem, czyli umieszczaniem
obok siebie (lub w konkurencji do siebie) wszelkich norm, ideałów, koncepcji człowieka i wytycznych działania oraz ich niestałością, czyli szybką
wymianą. W pojmowaniu wartości wielu ludzi przejawia dużą zmienność
i dezorientację, tzn. zmienia często stosunek wobec konkretnych wartości i nie wie, jaką wartość posiadają pewne dobra, cele i obowiązki na tle
innych31.

Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z ponowoczesnym kryzysem wartości, który utrudnia identyfikowanie wartości i nie sprzyja wychowaniu i rozwojowi twórczej aktywności, ani potencjalnych życiowych
zdolności32. Wartości dominujące w przestrzeni kultury medialnej mogą
rzutować na sposób życia i egzystencję młodych osób, utrudniając osiąganie dojrzałości oraz przejście od młodości do dorosłości.

 Tamże.
 Tamże, s. 17, za: dz. cyt., s. 107.
30
 Tamże.
31
W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika. W dobie przemian kulturowych, Kraków
2008, s. 23.
32
H. Szymańska, Arteterapia i jej znaczenie w edukacji w kontekście ponowoczesnego
kryzysu wartości, w: Arteterapia – zdrowie dzięki sztuce, red. M. Majorczyk i M. Szabelska-Holeksa, Poznań 2015, s. 39.
28
29
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Kult młodości i juwenalizacja przestrzeni kultury
Termin „młodość” można odnieść do pełnego cyklu ludzkiego życia złożonego z czterech faz: dzieciństwa, młodości, dorosłości i starości.
„Dzieciństwo to życie zależne głęboko i całkowicie od innych, a zarazem
sekret całkowitej niezależności. Spojrzenie dziecka niewinne? Naiwne?”33.
Młodość to etap dorastania, wyraźnych zmian fizycznych, jak również
zmian w funkcjonowaniu emocjonalnym, psychicznym i społecznym. Dorosłość to stan życiowej samodzielności, niezależności, sprawczości i odpowiedzialności za życie własne i bliskich. Według psychologii rozwoju
człowieka H. Bee34 w funkcjonowaniu społecznym dorastającego człowieka
może wystąpić bunt przeciw normom i zastanym zasadom, poszukiwanie
własnej tożsamości, wzrost znaczenia grupy rówieśniczej. Zdaniem L. Witkowskiego35 w planowaniu działań pedagogicznych za mało bierze się pod
uwagę teorię psychospołecznego rozwoju E.H. Eriksona. Ericson podzielił
stadia rozwojowe na osiem okresów, gdzie piąty okres to czas dorastania,
adolescencji, zwany też okresem kryzysu tożsamości – pomiędzy 12. a 18.
rokiem życia; szósty okres młodzieńczej dojrzałości obejmuje okres pomiędzy 19. a 25. rokiem życia. Na etapie piątym rozwija się „cnota wierności
samemu sobie, czyli zdolność dotrzymywania swobodnie przyjętych przez
siebie zobowiązań (…)”36. Na szóstym etapie dorasta do „tzw. intymności,
rozumianej nie tylko jako intymność cielesna, ale przede wszystkim jako
umiejętność angażowania się w konkretne związki międzyludzkie i rozwijania w sobie takich umiejętności, by sprostać temu zaangażowaniu, nawet
jeśli wymagać będzie znacznych poświęceń i kompromisów”37. W tym stadium kształtuje się cnota miłości, jej warunkiem jest uprzednio skonsolidowana tożsamość; jest ona jednoznaczna z oddaniem, troską, bliskością z drugim człowiekiem, przy równoczesnym zachowaniu jednostkowej
autonomii38. Według Eriksona „Osobowość rozwija się stadialnie. Każde stadium wyznaczone jest przez stopniowo rozwijające się możliwości
J. Mizińska, Młodość a wartość starości, „Chowanna” 2008, Tom 1(30), s. 122.
 Por. H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.
35
L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń 2000.
36
E.H. Erikson, Tożsamość i cykl życia, Poznań 2004, s. 117; za: tamże, s. 42.
37
 Tamże, s. 275; za: dz. cyt., s. 43.
38
 Tamże.
33

34
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jednostki z jednej strony, a z drugiej przez szanse i ograniczenia płynące
z kultury”39.
S. Głaz twierdzi: „Prawdziwy rozwój uczuciowości człowieka prowadzi
do pełnej dojrzałości, ale może on również zatrzymać się na etapie uczuciowości niedojrzałej, ukierunkowanej niewłaściwie”40. Przechodzenie w dorosłość i osiąganie dojrzałości jest dla młodych trudne, a rozwój może być
hamowany. K. Appelt określa dorastanie jako okres:
(…) przejściowy między dzieciństwem i dorosłością, z jednej strony dorastający dąży do niezależności, odrzucenia rodzicielskiej kontroli i smakowania wolności, ale z drugiej wizja niezależności budzi przerażenie
i niepokój o własne szanse poradzenia sobie w dorosłym życiu. Osiągnięcie
dojrzałej tożsamości które powinno być efektem rozwojowym tego okresu
życia, pozwala człowiekowi na dokonanie samookreślenia i swobodnego
wyboru oraz zaangażowania w te wartości, które są przez niego ocenione
pozytywnie41.

Propagowane w kulturze wartości i wzory wpływają niewątpliwie na
sposób życia i postrzegania siebie zwłaszcza przez młodych.
Egzystencja ludzka jest wielorako uwarunkowana przez kulturę. Zbadanie
związków łączących egzystencję i kulturę jest czymś ważnym dla głębokiego poznania człowieka i jego miejsca w świecie. (…) Kultura profiluje
widzenie świata, postrzeganie nas samych i relacji do innych osób. Może
kształtować tak właściwie pojmowanie świata, jak i wypaczone, destrukcyjne rozumienie człowieka i świata42.

Nietrudno zauważyć, że w otaczającej przestrzeni kultury, w telewizji i w kolorowych magazynach lansowana jest moda na ludzi młodych,
szczupłych, pięknych i bogatych. Świat wokół nas to dyktatura mediów
i reklam narzucających kult piękna, kult bogactwa i kult młodości, z czym
nie bardzo młodzi sobie radzą. Postrzeganie siebie poprzez kult ciała może
zredukować wizję siebie do cielesności.
L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia, dz. cyt., s. 36.
S. Głaz, Rozwój uczuć i relacje interpersonalne u dzieci szkolnych, „Rocznik Sekcji
Pedagogiki Religijnej” WSFP Ignatianum, Kraków 2000, s. 143.
41
K. Appelt, Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania nauczycieli w sytuacji
zmiany społecznej, „Forum Oświatowe” 2006, nr 1(34), s. 13.
42
 P. Duchliński, M. Urban (red.), Egzystencja i kultura, Seria wydawnicza: Humanitas. Studia Kulturoznawcze, Kraków 2010, s. 7-9.
39

40
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Młodzi ludzie znacznie bardziej niż dorośli podatni są na oddziaływanie mediów, które w dużym stopniu wpływają na ich postrzeganie świata43.
W świecie mediów króluje młode i nagie ciało. Młodzi patrzą na to wszystko, porównują siebie i często nie akceptują swojego wyglądu, bo mają albo
czegoś za dużo (tkanki tłuszczowej), albo za mało (masy mięśniowej). Młode dziewczyny widząc w mediach roznegliżowane i piękne ciała, wpadają
w kompleksy i różne choroby (bulimia, anoreksja), bo przeważnie czegoś
im brakuje do wyidealizowanego wizerunku. Młode pokolenie nie chcąc
odstawać od kreowanych kanonów mody i piękna, często bezmyślnie identyfikuje się z kulturowymi wzorami i modelami. Moda i styl ubierania modelują pragnienia i wygórowane oczekiwania młodych, narzucają kanony
piękna i kult młodości. Kampanie reklamowe rozkręcają propagandę na
nieprzemijającą młodość i sprawność ciała oraz różne specyfiki ułatwiające
jej zachowanie.
Reklama promuje wieczną zabawę, imprezowy styl życia, który ma zapewnić posiadanie oferowanego towaru44. Rozterki młodych zwiększają się,
kiedy ma się do czynienia z szybkimi zmianami i ogromną ilością reklam,
kiedy trzeba stawić czoło wielości wyborów spośród różnorodności oferowanych dóbr i presji wiecznej młodości. J. Mizińska sugeruje, iż „dotychczasowa juwenalizacja (stowarzyszona z jej karnawalizacją) odzwierciedla
chęć ucieczki przed śmiercią. Ideał wiecznej młodości, będący próbą powstrzymania procesu starzenia, więdnięcia i obumierania ciała, w gruncie rzeczy zawiera w sobie infantylną nadzieję, że w ten sposób uda się też
umknąć śmierci”45. Propagowanie kultu młodości odbiera starości poczucie szacunku, wyzwalając w młodych nieposkromione żądze używania
młodości, wygody i przygody, wiecznej zabawy i rozrywki, a pozbawiając
powagi i mądrości i dojrzałości. Niestety, obserwując zwłaszcza wirtualną
przestrzeń kultury oraz telewizyjne programy, nie sposób nie zauważyć, że
proponuje się w większości banalną rozrywkę, przygodę, wygodę, erotyzację wyobraźni, przemoc i okrucieństwo.

 I. Stępień, Uczeń w postmodernistyczne rzeczywistości, „Kwartalnik Pedagogiczny”
2011, nr 4(67), s. 48.
44
 Tamże, s. 49.
45
J. Mizińska, Młodość a wartość starości, dz. cyt., s. 127.
43
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Karnawalizacja i kultura zabawy
W Polsce tematyka komercjalizacji jest nowa, od niedawno poddana
problematyzacji46. Koncepcja karnawalizacji, sformułowana pierwotnie
przez M. Bachtina do badań literaturoznawczych, zaczyna być aktualnie
stosowana w Polsce do opisów i analiz socjologicznych oraz kulturoznawczych, dostarczając narzędzi do percepcji i definicji wielu zjawisk społecznych i kulturowych47. Na potrzeby tego artykułu ważniejsze jest nie
odwoływanie się do Bachtinowskich ustaleń dotyczących terminu „karnawalizacji” i „karnawału”, ale do terminu „zabawy”.
W. Okoń odróżnił zabawę od rozrywki. Pisał: „Zabawa, w której brak
pierwiastków sensownej działalności czy nawet pracy, odrywa się od rzeczywistości, staje się często bezmyślną rozrywką”48. Współcześni badacze
kultury zauważają, że zwiększa się rola kultury rozrywki, kultury masowej, w tym popularnej, w której przestrzeni propagowane są wartości już
nie uniwersalne, ale utylitarne i hedonistyczne. Podkreśla się raczej nietrwałość, ulotność, względność wartości, jak również dobrowolność wyboru wartości. Jednak w ponowoczesnych czasach kultura jest okrojona
do wartości instrumentalnych i rozrywkowych. N. Postman49 głosił wizję uludyczniania kultury, która zmierza w kierunku antykultury. Autor
ten obawiał się konsekwencji nastawienia całej kultury na rozrywkę i był
mocno zaniepokojony tym, że kiedy w przestrzeni kultury wszystko będzie
przekształcane w arenę dla show-businessu, wówczas imperatywem życia
ludzkiego staje się banał i rozrywka, co stanowi ryzyko odhumanizowania.
Zdaniem R. Kantora „tam, gdzie kultura się cofa, jej miejsce może zająć jedynie zabawa. Współcześnie, w przestrzeni kultury konsumpcyjnej,
mamy do czynienia z kulturą konsumpcji zabawy, gdyż chwieją się dotychczasowe relacje między płaszczyzną realności a płaszczyzną zabawy”50.
46
 A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Toruń 2000; Z. Benedyktowicz, Konteksty, Karnawał w kulturze. Życie i literatura,
„Polska Sztuka Ludowa” 2002, nr 3-4; J. Grad, H. Mamzer, Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, Poznań 2004; R. Kantor, Zabawa w dobie społeczeństwa
konsumpcyjnego, dz. cyt.
47
 A. Bełkot, Karnawalizacja kultury – problem teoretyczny czy metodologiczny, w:
Kultura Komunikacja Podmiotowość, red. K. Zamiara, Poznań 2005, s. 135.
48
W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987, s. 229.
49
N. Postman, Zabawić się na śmierć: Dyskurs publiczny w epoce show-businessu,
przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2006.
50
 Por. R. Kantor, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, dz. cyt., s. 19.
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Kantor analizował zależność między zabawą a kulturą konsumpcyjną.
Twierdził, że współczesne społeczeństwo słusznie nazywane jest społeczeństwem zabawy, kultura zaś kulturą zabawy bądź przyjemności. Kultura przenika bowiem bardzo różne przestrzenie ludzkiego życia, do czego w wyraźny sposób przyczyniają się media, prezentując ją już nie tylko
jako prawo, ale również obowiązek51. Wspomniany badacz stwierdził, że
potrzeba czerpania przyjemności za pośrednictwem zabawy jest obecnie
tak silna, iż nie sposób jej określić inaczej jak tylko mianem hedonistycznej, odczuwających ją ludzi proponuje nazwać „homo ludens ery masowej
konsumpcji”52.
R. Kantor słusznie zauważył:
(…) można dojrzałość człowieka dorosłego (a także dojrzałość całej zbiorowości) w każdej kulturze, niezależnie od kryteriów dojrzałości, które mogą
się różnić, oceniać wedle jego umiejętności bawienia bez szkody dla swojej
obecności i zadań, które go oczekują na płaszczyźnie realnej. I przeciwnie,
niedojrzałość, to permanentna ucieczka ze świata realnego do świata zabawy, a w rezultacie niezgoda na wypełnianie obowiązków społecznych,
które wynikają na płaszczyźnie realności53.

„Za ponowoczesnością przemawia to, że propaguje życie łatwe, rozrywkowo-ludyczne i zaspakaja najpełniej marzenia oraz sny o Schlaraffenland”54.
Powyższe analizy wskazują, że nie jest łatwo młodym osiągać dojrzałość
w kontekście zjawiska karnawalizacji, w przestrzeni kultury zabawy, pozbawionej wartości duchowych, kiedy zwiększa się rolę kultury rozrywki
i przyjemności.

Zjawisko puerylizmu
Zdaniem R. Kantora55, wielkim osiągnięciem J. Huizingi było rozpoznanie zjawiska puerylizmu, niedojrzałości, rodzaju zdziecinnienia społeczeństwa jego czasów, będącego czymś zupełnie innym niż „kulturotwórcze” dzieciństwo ludzkiego gatunku. „Gdyby powszechny puerylizm
 Tamże, s. 249.
 Tamże, s. 252.
53
 Tamże, s. 20.
54
 Por. S. Morawski, Niewdzięczne rysowanie mapy, dz. cyt., s. 305; za: P.J. Przybysz,
Kultura współczesna, dz. cyt., s. 432.
55
R. Kantor, Zabawa w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, dz. cyt., s. 17.
51

52
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był prawdziwą zabawą, społeczeństwo musiałoby się cofnąć ku archaicznym formom kultury, w których zabawa była żywotnym czynnikiem
twórczym”56. W tym miejscu warto przypomnieć, że „człowiek dojrzały
wewnętrznie, homo maturus, pragnie nie tylko solidarności, wierności,
akceptacji, szczerości i porozumienia, a także wielu innych wartości stanowiących rację, dla jakiej warto żyć”57.W postmodernistycznej rzeczywistości jest jednak inaczej, łatwiej o niedojrzałość, niż o dojrzałość.
C.G. Jung wzbogacił studia nad niedojrzałością o postać wiecznego
chłopca (puer aeternus)58. Według Junga, dążenie do bycia wiecznym
chłopcem należy w sobie zachowywać, gdyż nie jest przejawem negatywnym. Natomiast jego uczennica M.L. Von Franz wyraziła swój mniej wyrozumiały sąd w znacznej rozprawie Puer aeternus:
Wieczny chłopiec. Archetyp postaci puer aeternus. Wieczny chłopiec to
mężczyzna z mocno rozbudowanym kompleksem matki, który zatrzymuje
go w obszarze psychologii wieku dojrzewania. Taki człowiek nie potrafi
dostosować życia do swoich pragnień59.

J. Hillman wyjaśnił jeszcze dokładniej, jakie znaczenie kryje się w postawie puer aeternus, którą uznał za autentyczną chorobę, objawiającą się
niedojrzałością i ucieczką od rzeczywistości60. Będąc patologicznym przejawem ludzkiego życia, puer aeternus odznacza się cechami specyficznymi
dla przedłużonego okresu dojrzewania, który czasami trwa do czterdziestego roku życia – a nieraz kończy się samobójczą śmiercią61. J. Hilllman
zdiagnozował objawy tej właściwości, takie jak wrażliwość i skłonność do
hipochondrii; puer aeternus marzy o fruwaniu, pociągają go ogień i woda,
a także estetyzowanie, trwanie poza czasem, autodestrukcja, amoralność
albo przerost moralności, przykładanie nadmiernej wagi do związków
rodzinnych.
Puer aeternus nie chce zostać senex („starcem”) i zwalcza tę sferę życia, którą tworzą czas, praca, ład, uzależnienia, nauka, historia, trwanie,
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka,
W. Wirpsza, Warszawa 1985, s. 290.
57
 A. Rodziński, Osoba i kultura, Warszawa 1985, s. 159.
58
F.M. Catallucio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, dz. cyt., s. 40.
59
 Tamże.
60
 Tamże, s. 42.
61
J. Hillman, Pothos: the nostalgia of the puer aeternus (wykład w Centre de Recherche sur I’Imaginare, Chambery 1874); za: dz. cyt., s. 42.
56
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walka o przeżycie, odporność. Poczucie niespełnienia każe mu podróżować, ubiegać się o coś, przekraczać wszelkie granice: jest niespokojnym
duchem, nie ma stałej siedziby, wszędzie jest przejazdem; jego erosem jest
pożądanie i dlatego ma skłonność do przyjmowania postawy Don Juana
i do autoerotyzmu62.
D. Kiley przedstawił to zjawisko jako „syndrom Piotrusia Pana o nigdy nie
dojrzewających mężczyznach”. Opisał w ogólnej charakterystyce następujące
właściwości: nieodpowiedzialność, niepokój, osamotnienie, konflikt ról seksualnych, narcyzm, męski szowinizm, kryzys – niewydolność społeczna i po
trzydziestce – zwątpienie63. W trzeciej części książki autor opisuje sposoby
wyjścia z tego problemu i daje przykłady pracy nad zmianą – dla rodziców,
dla żon i partnerek, dla przyjaciół i rodzeństwa i dla samych „Piotrusiów”.
F.M. Catallucio dogłębnie studiował problem i stwierdził, że coraz bardziej nasila się zjawisko
(…) tego uporczywego pragnienia, by pozostać dzieckiem, to zarazem
uświadamia nam także coś znacznie bardziej niepokojącego: utraciliśmy
wzorzec, jakim byli nasi rodzice, zniknęły niezawodne punkty odniesienia, jesteśmy już zdani tylko na siebie, a świat dzisiejszych dorosłych coraz bardziej przypomina piekło. Lepiej wobec tego zatrzymać się na jego
progu (…)64.

Lęk przed przyszłością, odrzuceniem, samotnością, starością, to wszystko może rzutować na opór młodych przed dorosłością, przed osiąganiem
dojrzałości i podmiotowości. Nie jest celem niniejszego opracowania dociekanie wyników badań w tym zakresie, tylko spojrzenie z pedagogicznego
i kulturoznawczego punktu widzenia na zagadnienie niedojrzałości, ponieważ można dostrzec powiązanie aksjologicznego chaosu w przestrzeni
kultury ze zjawiskami niedojrzałości i kulturowej infantylizacji.

Pedagogiczne aspekty niedojrzałości i kulturowej infantylizacji
Za istotne zagadnienie niniejszego opracowania należy uznać związek
jaki występuje pomiędzy aksjotycznymi przestrzeniami kultury a puerylizmem, czyli, jak poniżej starano się wykazać, pomiędzy hedonistyczną
 Tamże, s. 43.
 Zob. D. Kiley, Syndrom Piotrusia, dz. cyt., s. 43-148.
64
F.M. Catallucio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, dz. cyt., s. 62-63.
62
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i konsumpcyjną aksjologią w przestrzeni kultury a zjawiskiem niedojrzałości i kulturową infantylizacją. Zjawisko puerylizmu łączy się bowiem z niedojrzałością i infantylizacją. W Polsce problematyką infantylizacji jako
jedna z pierwszych zainteresowała się M. Bogunia-Borowska65, a na świecie
N. Postman66, którego można uznać za prekursora badań nad infantylizacją, rozumianą jako zacierania granicy między dzieciństwem a dorosłością. W literaturze pedagogicznej jest mało opracowań na temat infantylizacji67. Tematyka ta powinna bardziej zainteresować pedagogów, ponieważ
według wielu autorów zjawisko infantylizacji postępuje, a może stanowić
barierę w procesie edukacji68 i wychowania69 do dojrzałości.
Ważne jest wspomaganie rozwoju uczniów na drodze do dojrzałości, na
miarę ich potencjalnych zdolności. Jednak szczególnie ważne jest, w kontekście szybkich zmian kulturowych, realizowanie postulatu realizowania
opieki i ochrony przed zagrożeniami płynącymi z przestrzeni kultury, gdyż
współczesna przestrzeń, jak zauważyła K. Pankowska, „tak jak implikuje
nowe zachowania człowieka, dając mu nowe szanse i możliwości, tak przywołuje równocześnie nowe zagrożenia”70. Aksjotyczne przestrzenie kultury
mogą stanowić szansę, ale i zagrożenia dla wychowania i rozwoju dzieci
i młodzieży.
65
M. Bogunia-Borowska, Dziecko w kulturze konsumpcyjnej – infantylizacja kultury
jako konsekwencja narodzin podmiotu rynkowego, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2005, s. 159-177; M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych, w:
Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska Kraków 2006, s. 13-44;
66
N. Postman, The Disappearance of Childhood, Vintage Books, A Division of Random House, Inc. New York 1994.
67
 Ze zjawiskami puerylizmu i kulturowej infantylizacji mamy do czynienia od dawna, ale są to zjawiska niezbyt chętnie podejmowane przez badaczy. W literaturze pedagogicznej nieliczne opracowania dotyczą interpretacji zjawiska puerylizmu w sensie pozytywnym, nawiązując do zabaw dorosłych związanych z powrotem do przeszłości, odtwarzających dawne, ludowe i rycerskie obyczaje. Jako patologię puerylizm opisują badacze
z dziedziny psychiatrii i psychologii.
68
 Z. Kwieciński i B. Śliwerski edukację definiują jako ogół oddziaływań służących
formowaniu się zdolności życiowych człowieka, w: red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, T.1, Gdańsk 1999, s. 21.
69
„Pojęcie wychowania – w najczęściej przyjmowanym rozumieniu – zawiera w sobie ponadto postulat troskliwej opieki, kształtowania i prowadzenia wychowanka do pełni
rozwoju”, w: W. Cichoń, Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania, w: Człowiek – Wychowanie – Kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 114.
70
K. Pankowska, Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologicznopedagogiczne, Warszawa 2013, s. 123.
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W „przestrzeni aksjologicznej” stanowiącej kulturowe środowisko rozwoju dzieci i młodzieży, dokonują się według J. Tischnera najważniejsze
procesy wychowawcze. Wychowanie polega bowiem na poddaniu człowieka „kreatywnej, formującej sile wartości i dobra”71. Podejmując działania
wychowawcze i edukacyjne, trzeba mieć jednak świadomość nowej sytuacji
kulturowej i szybko postępujących przemian w przestrzeni kultury.
K. Pankowska zauważyła, że mamy dziś do czynienia „z gwałtownym
przekształcaniem się realnej przestrzeni (…). Owa mulitiplikacja przestrzeni pociąga za sobą różnorodność, ale i chaos aksjologiczny”72. N. Postman
już ponad ćwierć wieku temu przestrzegał przed konsekwencjami gwałtownych zmian w przestrzeni kultury, zwłaszcza zmian technologicznych
i mediatyzacji kultury, związanych z niespotykaną wielością przekazywanych informacji prowadzących do chaosu aksjologicznego73. W przestrzeni kultury, w której występuje chaos i nadmiar informacji, presja mediów
i pluralizm wartości, łatwo się młodym zagubić.
Dorastającym dzieciom i młodzieży w takim chaosie aksjologicznym
coraz trudniej jest odróżnić prawdziwe informacje od fałszywych, prawdę
od kłamstwa, dobro od zła. Łatwo jest natomiast zatracić zdolność wartościowania, jak i kontrolę nad własnym życiem i popaść w różne uzależnienia. Można powiedzieć, że panujący chaos i „kryzys aksjologiczny w ponowoczesnej kulturze stanowi punkt wyjścia dla zjawiska konsumpcjonizmu,
generującego konsumpcyjne postawy, nałogi, zachowania autodestrukcyjne, agresywne i różne zaburzenia”74.
Coraz więcej pedagogów dostrzega, że sytuacja dzieci i młodzieży dorastających w przestrzeni kultury, w której dominują konsumpcjonizm75,
permisywizm moralny76 i hedonizm, jest niekorzystna77.
71
 P. Walczak, Wychowanie jako spotkanie. J. Tischnera filozofia człowieka jako źródło
inspiracji pedagogicznych, Kraków 2007.
72
K. Pankowska, Kultura – sztuka – edukacja…, dz. cyt., s. 125.
73
N. Postman, Zabawić się…, dz. cyt., s. 102.
74
H. Szymańska, Arteterapia i jej znaczenie w edukacji w kontekście ponowoczesnego
kryzysu wartości…, dz. cyt., s. 40.
75
 T. Ożóg, Dziecko – idealnym konsumentem? O nowym statusie najmłodszych i problemach wychowania w warunkach kultury konsumpcyjnej, w: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, Lublin 2008, s. 265-270; M. Centner-Guz, Wartości wybranych czasopism
dla dzieci, w: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, Lublin 2008, s. 251-264.
76
J. Mariański, Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków 2008, s. 435-438.
77
K. Olbrycht, Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji, „Pedagogia Christiana” 2012, nr 1, s. 89-104; T. Ożóg, Symplifikacja treści
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Hedonizm stanowi uniwersalną zasadę, na której opiera się współczesna
kultura. W konsekwencji uznania tej wartości za centralną, pozostałe, takie jak zabawa, młodość, ale i sukces (umożliwiający tę zabawę jest niezbędny), samodzielność, indywidualność, kreatywność, wiedza i konkurencja stanowią istotę naszego bycia w świecie78.

W tej nowej kulturowej sytuacji, szerzącej się aksjologii hedonistycznej oraz haseł reklamowych typu „Sprzedajemy przyjemność”, niezbędne
staje się z pedagogicznego punktu widzenia wychowanie do wartości, jak
również do świadomego uczestnictwa w kulturze, będące „kształtowaniem
orientacji aksjologicznej, która stanowi funkcję dojrzałości, gotowości do
świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania na
nie”79. Jednak egzystując w przestrzeni kultury zdominowanej przez wartości hedonistyczne, coraz trudniej jest kształtować orientację aksjologiczną
i osiągać dojrzałość, gdyż coraz częściej mamy do czynienia z infantylizacją.
B. Barber ustalił trzy podstawowe pary pojęć określające infantylizację:
„łatwe ponad trudne, proste ponad złożone i szybkie nad powolne (…). Łatwe, proste i szybkie wiąże się z przedkładaniem czystej zabawy ponad pracę – do czego zachęca etos infantylizacji”80. Zjawisko infantylizacji wskazuje na zmiany, jakie zachodzą w dwóch kategoriach wiekowych – dzieci,
które zbyt szybko dorośleją, i dorosłych, którzy dziecinnieją.
Postman dostrzegł zmianę w kulturze w podejściu do kategorii wiekowych już dwadzieścia pięć lat temu. Pisał o zanikaniu dzieciństwa, dziecięcych zabaw i przekształcaniu młodzieżowego sportu w „biznes dorosłych”,
w czym widział dowód na „pomieszanie systemów wartości i stylów życia
dzieci i dorosłych” – przewidując zjawisko infantylizacji81. Jako pierwszy
kultury jako zagrożenie rozwoju i wychowania, w: Dziecko a zagrożenia współczesnego
świata, red. S. Guz, Lublin 2008, s. 265-270; R. Bailey, Pozwólmy dzieciom być dziećmi. Niezależny raport na temat komercjalizacji i seksualizacji dzieciństwa, wyd. polskie: Raporty
o seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze, Stowarzyszenie Twoja Sprawa,
Warszawa 2013; publikacja jest dostępna w oryginalnej wersji angielskiej do pobrania na
stronie internetowej: www.official-documents.gov.uk oraz http://www.education.gov.uk/
publications.
78
M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa…, dz. cyt., s. 40.
79
K. Olbrycht, Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów…,
dz. cyt., s. 90.
80
B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka
obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008, s. 173.
81
N. Postman, The Disappearance of Childhood, Vintage Books, New York 1994,
s. 128-129, za: B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci..., dz. cyt., s. 164.
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pisał o zacieraniu granic między dzieciństwem a dorosłością, kiedy dzieci
coraz szybciej wprowadza się w świat dorosłych za pośrednictwem telewizji:
(…) telewizja prezentuje informacje w takiej formie, że nie różnicuje ona
dostępności do oferty medialnej. Oznacza to, że telewizja nie tylko nie czyni różnic pomiędzy kategoriami „dziecka” a „dorosłym”, ale w ogóle nie
potrzebuje dokonywać takiej dystynkcji82.

Jako znawca mediów, krytyk kultury, ale przede wszystkim charyzmatyczny pedagog, Postman obawiał się społecznych i egzystencjalnych konsekwencji zamieszania kategorii wiekowych w telewizji. Twierdził, że
(…) telewizja popularyzuje jako pożądane wiele postaw, które uważane są
za dziecinne – na przykład obsesyjna potrzeba natychmiastowej gratyfikacji, brak świadomości konsekwencji, niemal bezładne zaabsorbowanie
konsumpcją83.

Uważał, że telewizja nie sprzyja dzieciństwu, jak również dorosłości.
W każdym razie nie sprzyja osiąganiu przez młodych dojrzałości84. Według
Postmana zamieszanie kategorii wiekowych za pośrednictwem medium
telewizji jest zwiastunem znoszenia kategorii dzieciństwa i nowym zjawiskiem kulturowej infantylizacji, co niesie poważne implikacje dla edukacji.
Można mówić o „infantylizacji systemu kulturowego i płynności czy
wręcz zanikaniu granic pomiędzy dziećmi i dorosłymi, (…)”85. Wnikliwe analizy przyczyn i przejawów infantylizacji kulturowej przeprowadziły M. Bogunia-Borowska86, A. Jasielska i R.A. Maksymiuk87. Badaczki zwróciły uwagę na oddziaływania konsumpcyjnej kultury na dzieci
i proces wyeksponowania pozycji dziecka wraz z nadaniem mu statusu
konsumenta. M. Bogunia-Borowska przypomniała, że proces emancypacji dziecka przepowiedziała już pod koniec lat sześćdziesiątych M. Mead,
„która uznała, że to właśnie dzieci będą wprowadzać dorosłych do nowej
rzeczywistości społecznej, wykreowanej poprzez rewolucję informacyjną
N. Postman, The Disappearance of Childhood…, dz. cyt., s. 79.
 Tamże, s. 206.
84
 Tamże.
85
M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa…, dz. cyt.
86
 Tamże.
87
 A. Jasielska i R.A. Maksymiuk, Wpływ kulturowej infantylizacji na zmiany w społeczeństwie konsumpcyjnym, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, rok LIV, nr 2, s. 5-20.
82
83
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i technologiczną”88. Tak więc zmiany wobec dzieci nie były nagłe, ale postępowały wraz z dostrzeżeniem w dziecku konsumenta i utrwalaniem
się zjawiska kulturowej infantylizacji, którego „akceleracja i eskalacja na
dużą skalę nastąpiły w chwili, kiedy rynek upomniał się o nowy podmiot –
dziecko”89. Sytuacja dziecka stała się niezwykle trudna, ponieważ: „Upodmiotowienie rynkowe spowodowało bowiem jego uprzedmiotowienie
w innych obszarach społecznego funkcjonowania. Konsekwencją tego jest
chociażby traktowanie go w kategoriach obiektu seksualnego”90. Sprzyjają
temu wszechobecne reklamy, moda dla dzieci, konkursy piękności i cały
rynek ślepy na wartości i różnice między dziećmi a dorosłymi.
Dorośli zdają sobie sprawę z tego, że firmy w reklamach swoich produktów
mogą mieć na celu „przesuwanie granic”. Dzieci są natomiast wyjątkowo
podatne na wpływ reklam, należy więc poświęcić im więcej uwagi91.

Dzieci często ulegają komercjalizacji i wpływom marketingowym, swobodnie wybierając to, co reklamowane przez dorosłych.
P. Kossowski pisał o wkraczaniu świata dorosłych w świat dzieci i kolonizowaniu dziecięcych zabaw, wyobrażeń, pragnień przez reklamy i komunikaty stworzone w celach komercyjnych a nie wychowawczych92. Nadając
dziecku kulturowe zadania i prawa dorosłego konsumenta, czyni się z dziecka eksperta i doradcę przy zakupie różnorodnych produktów: zabawek,
słodyczy, odzieży, sprzętu elektronicznego. Bogunia-Borowska twierdziła,
że na naszych oczach dokonuje się zmiana statusu dziecka i dorosłego:
(…) zmierzamy w kierunku ujednolicenia podmiotów, maksymalnego
zmniejszenia różnic między nimi. Jest to możliwe poprzez stworzenie uniwersalnego zestawu wartości, który są w stanie zaakceptować wszystkie
kulturowe podmioty. Ów system wartości zbudowany został na podstawowej zasadzie, jaką jest przyjemność93.

W sytuacji eskalacji hedonizmu, permisywizmu, konsumpcjonizmu,
a w konsekwencji niedojrzałości i kulturowej infantylizacji, coraz trudniej
M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa…, dz. cyt., s. 20.
 Tamże.
90
 Tamże, s. 21.
91
R. Bailey, Pozwólmy dzieciom być dziećmi…, dz. cyt., s. 74.
92
 P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Gdańsk 1999, s. 239.
93
M. Bogunia-Borowska, Infantylizacja kulturowa…, dz. cyt., s. 39-40.
88
89
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jest dochodzić młodym do dojrzałości. Wobec umniejszania autorytetu dorosłych coraz trudniej jest uczyć i wychowywać dzieci i młodzież.
Warto poszukiwać odpowiedzi na wciąż aktualne pytania, które postawił B. Barber:
Czy szczerzący się w uśmiechu postmodernistyczny Piotruś Pan, nowy
chłopięcy bohater szeptanego marketingu, chce wyzwolić młodych od
konwencji i ciężaru dorosłości? Czy tylko od moralnego autorytetu czujnych rodziców i uważnego państwa demokratycznego, by móc oddać ich
do terminu prywatnemu konsumpcjonizmowi?94

Mając na uwadze opcje postmodernistycznej kultury z jej wielością
wartości i ofert, ale i zagrożeń, wychowawcy i rodzice nie powinni rezygnować z roli autorytetów. Chodzi o to, aby starać się stymulować dojrzewanie
intelektualno-emocjonalne i moralne wychowanków, pomagając w różnicowaniu wartości i selekcji ofert oraz w kształtowaniu umiejętności konsumenckich dla przemyślanego uczestnictwa w kulturze.

Zakończenie
W artykule przedstawiono związki między kulturą a dylematami egzys
tencjalnymi młodych, między zmianami w postmodernistycznej kulturze,
w której dominują relatywizm, konsumizm, hedonizm i permisywizm,
a trudnościami młodych z osiąganiem dojrzałości. Podsumowując, można
wyprowadzić następujące konkluzje:
1) Puerylizm zdiagnozowano jako egzystencjalne zjawisko niedojrzałości, które może być rezultatem ekspansji kultu młodości w aksjotycznej
przestrzeni kultury. Niedojrzałość stała się chorobą naszych czasów, w której nie jest modne być dorosłym. Można to określić jako egzystencjalne
i kulturowe zjawisko egzystencjonalnego zatrzymania rozwoju młodych
na infantylnym etapie doznawania życia impulsywnego i doznaniowego,
z nadmiernym pragnieniem przyjemności i wrażeń zabawy.
2) W aksjotycznej przestrzeni postmodernistycznej kultury dominują
wartości hedonistyczne i ludyczne, materialne i ekonomiczne, a lekceważone są wartości noetyczne i duchowy wymiar ludzkiej egzystencji. Młodzi
poddawani są presji juwenalizacji i karnawalizacji, presji wiecznej młodości
94

B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci…, dz. cyt., s. 193.
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i wiecznej zabawy za pośrednictwem kultury medialnej i komercyjnej.
Puerylizm może być rezultatem poznawczego schematyzmu i dezorientacji, wynikiem chaosu aksjologicznego i zamieszania wartości w przestrzeni
kultury, oraz niezdolności młodych do wybierania wyższych wartości duchowych i religijnych.
3) Puerylizm może być przejawem oporu i kontestacji młodych, jak również lęku przed dorosłością i trwałymi więziami, oraz niepewności co do
przyszłości. Stanowi wyraz zmian kultury w sferze mentalności, świadomości i konsumpcji. Świadczy o trudnościach młodych w osiąganiu dojrzałości, podmiotowości i odpowiedzialności, oraz o bezradności młodych,
jak i dorosłych. Stanowi nowe wyzwanie dla pedagogów.
4) Z kontekstu generowania niedojrzałości i infantylizacji w przestrzeni
kultury zdominowanej konsumpcyjną i hedonistyczną aksjologią, wynikają pedagogiczne implikacje wskazujące na potrzebę głębszego zainteresowania się tymi zjawiskami i podjęcia działań dla przeciwdziałania ich
postępowaniu. Celów i zadań edukacji i wychowania nie da się formułować w oderwaniu od kultury i postmodernistycznej rzeczywistości. Należy
więc odkrywać daleko sięgające, nowe perspektywy pedagogiki kultury,
pedagogiki społecznej, pedagogiki twórczości i filozofii wychowania.
Ponowoczesne zmiany i trendy kulturowe niewątpliwie stawiają nowe
zadania przed pedagogami, kulturoznawcami i filozofami edukacji. Głębszym analizom należałoby poddać powierzchowne interpretowanie kategorii podmiotowości i uczestnictwa w postmodernistycznych ujęciach, co
może ograniczać rozumienie wymiaru relacyjnego ludzkiej egzystencji,
powodując trudności z redefinicją kategorii społecznych (przyjaźń, miłość, wspólnota), a prowadząc do utrwalania się zjawiska puerylizmu, jak
i skrajnego indywidualizmu, egoizmu, samotności i wyobcowania, a także
narcyzmu i cynizmu. Jeśli uczestnictwo w kulturze będzie ograniczało się
do konsumpcji i rozrywki, to młodzi nie będą zdolni ani do twórczości,
ani do buntu, ani do podejmowania tradycyjnych ról społecznych. Dalsze
konsekwencje zanikania dzieciństwa, infantylizacji i lęku przed dorosłością mogą się przełożyć na zanikanie rodzicielstwa i lęk przed posiadaniem
dzieci. Należy opisywać i analizować sytuację dzieci i młodzieży dorastających w przestrzeni kultury, aby lepiej rozumieć świat wokół nas jako uwarunkowania rozwoju i życia młodych.
Zjawiska puerylizmu i infantylizacji kulturowej nie mają długiej historii. Mogą być przedmiotem badań pedagogicznych, psychologicznych,
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socjologicznych i kulturoznawczych. W kontekście przemian kulturowych
i słabej kondycji młodego człowieka, artykuł ma skłaniać do podjęcia interdyscyplinarnego dialogu dla powiązania wiedzy różnych dyscyplin humanistycznych oraz dla wspólnego poszukiwania rozstrzygnięć.
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Axiomatic Cultural Spaces and Puerilism
Abstrakt
Przemiany kondycji młodego człowieka, jak i kondycji kultury i sposobów jej
interpretacji, ujawniają zupełnie nowe zjawiska społeczno-kulturowe i problemy edukacyjne. Celem artykułu jest ukazanie związku postmodernistycznej kultury i aksjologicznego chaosu poznawczego z utrwalaniem się zjawiska
puerylizmu.
Puerylizm jest kategorią humanistyczną opisującą indywidualne przeżywanie,
społeczne funkcjonowanie i egzystencję młodego człowieka. Wiąże się z młodzieńczą niedojrzałością, a charakteryzuje się dziecięcą infantylnością i nadmierną skłonnością do zabawy.
W artykule założono zależności między ograniczaniem perspektyw poznawczych w aksjotycznych przestrzeniach kultury postmodernistycznej, a puerylizmem i niedojrzałością. Można wnioskować, iż puerylizm przejawiający
się pewnym zdziecinnieniem i pogonią za banalną rozrywką, przeżywaniem
życia od imprezy do imprezy, ma związek ze wzorami konsumpcji zapośredniczonymi medialnie, z hedonizmem i permisywizmem, z upowszechnianiem
wartości ludycznych, wiecznej zabawy i wiecznej młodości, a kwestionowaniem sensu osiągania dojrzałości i dorosłości. Obserwacja zachowania i obyczajów młodych w kontekście zjawisk juwenalizacji i karnawalizacji skłania do
pogłębionej, krytycznej refleksji nad edukacyjnym i aksjologicznym aspektem
kultury w kontekście ponowoczesnych zmian.
Słowa kluczowe: kult młodości, wartości, kultura, niedojrzałość, puerylizm
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Abstract
Changes in the condition of young people, as well as the condition of culture
and methods of its interpretation, reveal brand new socio-cultural phenomena
and educational problems. This article aims to demonstrate the relationship
between postmodern culture and axiological, cognitive chaos by means of the
consolidation of the phenomenon of puerilism.
Puerilism is a term in the humanities describing the individual experience,
social functioning and existence of a young person. It is associated with adolescent immaturity and is characterized by infantile behaviour and an excessive
disposition to play.
The article assumes a dependence between the limitation of cognitive perspectives in the axiomatic dimensions of postmodernist culture on the one hand,
and puerilism and immaturity on the other. One can conclude that puerilism,
manifesting itself by means of infantilism and the pursuit of trivial amusement,
living one’s life partying, is related to the consumption patterns adopted from
the media, with hedonism and permissivism, the spread of ludic values, everlasting play and eternal youth, and calling into question the sense of becoming
mature and attaining adulthood. Observing the conduct and customs of young
people in the context of immaturity and the phenomena of juvenilization and
carnivalization, inspires a deepened, critical reflection over the educational
and axiological aspects of culture in the context of postmodern changes.
Keywords: Worship of youth, value, culture, immaturity, puerilism
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Młodzież wobec seksualności.
Raport z badań

Wprowadzenie
Współcześnie zauważa się, że życie rodzinne oraz wiele kwestii związanych z seksualnością osoby ulega zmianom. Zarówno życie rodzinne, jak
i seksualność są obszarami o znaczeniu i prywatnym, i społecznym, a ich
doświadczanie, szczególnie przez osoby młode, może zaważyć na jakości
dalszego życia. Poddawanie tych obszarów życia naukowemu oglądowi
wydaje się więc uzasadnione i potrzebne. W odniesieniu do seksualności
A. Giddens napisał:
Seksualność: sprawa na pozór bez znaczenia dla życia publicznego, pasjonująca, ale zasadniczo prywatna, a do tego jak można by sądzić – niezmienna, bo zdeterminowana biologicznie i konieczna dla zachowania gatunku. W rzeczywistości jednak seks jest dziś bez przerwy obecny w życiu
publicznym i, co więcej, niesie rewolucyjne przesłanie. Mówi się, że ostatnie dziesięciolecia przyniosły rewolucję seksualną, a wielu myślicieli wiąże
nadzieje na zmianę społeczną z seksualnością, która w ich przekonaniu jest
szansą na wyzwolenie z ograniczeń współczesnej cywilizacji1.
1
 A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych
społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 9.
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Podobnie rzecz ma się z życiem rodzinnym. Zmianie ulegają zarówno
struktura, jak i treści życia rodzinnego. L. Dyczewski pisze o tym tak:
Małżeństwo i rodzina są ściśle związane z procesami przemian społecznych, politycznych, kulturowych, gospodarczych i religijnych. W określonym zakresie modyfikują one ich strukturę, pełnienie ról przez poszczególnych członków rodziny i pokolenia, istniejącą w niej więź i funkcje.
Wielokierunkowe czynniki kreują także wyobrażenia o małżeństwie i rodzinie tych, którzy stoją przed wyborem swojej drogi życiowej2.

Zaznaczenie faktu dokonujących się zmian w życiu rodzinnym jest
zasadne z tego względu, że rodzina jest pierwszym i, jak się wydaje, najważniejszym środowiskiem kształtowania się seksualności człowieka. Od
rodziny w znacznej mierze zależy to, w jaki sposób młody człowiek będzie
doświadczał własnej seksualności. Z. Lew-Starowicz napisał:
(…) przez cały proces wychowania w rodzinie, istniejące w niej typy więzi uczuciowej, komunikacji, postaw wobec siebie i innych, seksu i płci,
ujawniane wzorce, modele zachowań i system wartości tworzą matrycę
późniejszych postaw wobec seksu, płci i osoby partnera oraz związków
uczuciowych3.

Współcześnie obserwowane przemiany w obszarach życia rodzinnego
i seksualności mają szczególnie istotne znaczenie dla ludzi młodych. Niejako „wymagają” one od młodzieży ustosunkowania się do nich – akceptacji
lub kontestacji. Przedmiotem zainteresowania w artykule jest odniesienie się
współczesnej młodzieży do wartości seksualności. Zawarte w pracy analizy
prowadzone będą na podstawie literatury przedmiotu, wyników badań własnych przeprowadzonych na przełomie roku 2013 i 2014 na grupie 119 osób
w wieku 17–20 lat metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem autorskiego Kwestionariusza Integracji Seksualnej Młodzieży, oraz uzupełniane wynikami uzyskanymi w przedmiotowym zakresie przez innych badaczy.
Cel poznawczy niniejszych badań stanowi ukazanie odniesień badanej
młodzieży do seksualności. Szczegółowe cele poznawcze badań stanowią:
określenie opinii badanej młodzieży na temat ludzkiej seksualności oraz
określenie obrazu aktywności seksualnej respondentów.
L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie pomiędzy tradycją
a nowoczesnością, Lublin 2009, s. 11.
3
 Z. Lew-Starowicz, Seks partnerski, Warszawa 1983, s. 9.
2
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W badaniach główny problem badawczy przyjął postać pytania: Jakie
są odniesienia badanej młodzieży do seksualności człowieka? Przyjęto dwa
szczegółowe problemy badawcze:
1. Jakie są opinie badanej młodzieży na temat seksualności człowieka?
2. Jaki jest obraz aktywności seksualnej badanej młodzieży?

Młodzież wobec seksualności
W obszarze odniesienia się młodzieży do seksualności analizie poddane
zostaną dwa obszary: sens nadawany ludzkiej seksualności oraz aktywność
seksualna4.
Istnieje wiele różnorodnych definicji seksualności człowieka. Założono,
że dla harmonijnego rozwoju człowieka korzystne jest przyjęcie takiej definicji seksualności, która obejmuje swoim zasięgiem wszystkie sfery życia
człowieka, a więc jest definicją szeroką5, nieredukującą tej sfery życia jedynie do wymiaru fizycznego. Przyjmuje się w tym duchu, że
(…) seksualność jest podstawowym elementem bycia człowiekiem przez
całe życie, obejmującym seks, płciową identyfikację i role, orientację seksualną, erotyzm, pożądanie, intymność i reprodukcję. Seksualność jest doświadczana i wyrażana w myślach, fantazjach, przeżyciach, przekonaniach,
wartościach, zachowaniach, rolach i związkach. Seksualność powstaje na
skutek interakcji czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych,
historycznych, religijnych i duchowych6.

4
 Problematyka seksualności w życiu młodego człowieka jest znacznie szersza niż wybrane do analizy w niniejszym artykule dwa obszary. Wśród tych, które również wydają
się istotne z wychowawczego punktu widzenia, wymienić można kwestie wiedzy o seksualności człowieka, odniesienia do pornografii i medialnej wizji seksualności człowieka,
podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych czy uwarunkowań zachowań seksualnych młodych ludzi.
5
 Z. Izdebski wskazuje na co najmniej dwa ujęcia seksualności obecne we współczesnej seksualności – węższe, funkcjonalne oraz szersze, obejmujące również aspekt osobowych relacji. Z. Izdebski, Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Kraków 2012, s. 49.
6
M. Laphimon, A Glossary of Therm in Gender and Sexuality, Seul 2005, podaję za:
Z. Lew-Starowicz, Seksuologia psychospołeczna, w: Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Warszawa 2010, s. 25.
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Opinie młodzieży na temat seksualności człowieka
Z przeprowadzonych przez autorkę badań wynika, że młodzież ze
wszystkich sfer życia człowieka łączy seksualność w najmniejszym stopniu ze sferą duchową i moralną7. Poza sferą biologiczną, badani mężczyźni
w mniejszym stopniu niż kobiety łączyli seksualność ze sferą psychiczną,
emocjonalną, społeczną, moralną i duchową. Największy rozdźwięk w odpowiedziach kobiet i mężczyzn dotyczył łączenia seksualności ze sferą społeczną, moralną i duchową. Dane te zostały przedstawione w wykresie 1.
Wykres 1. Sfery życia łączące się w ocenie młodzieży z seksualnością

Źródło: badania własne
Wynik ten warto zestawić z badaniami prowadzonymi przez M. Komorowską-Pudło. W badanej przez autorkę grupie młodzieży, na konieczność powiązania sfery fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej jako
pełnego obrazu seksualności wskazało 1,9% dziewcząt i 16,6% chłopców8.
Wyniki nie sumują się w tym przypadku do 100%, ponieważ respondenci mogli
wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
8
M. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Kraków
2013, s. 210.
7
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Wspólnym mianownikiem obu badań jest stosunkowo nieduża liczba respondentów, którzy łączą seksualność ze sferami życia moralną i duchową.
Zaskakujący jest jednak fakt, że w badanej przez autorkę grupie zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet dostrzega potrzebę integracji różnych
sfer życia związanych z seksualnością.
W przeprowadzonych przez autorkę badaniach dotyczących integracji
seksualnej młodzieży dostrzega się, że badani mężczyźni w mniejszym
stopniu łączą seksualność z emocjonalnością niż ma to miejsce w przypadku kobiet. Wniosek ten ujawnił się w odpowiedziach respondentów na
pytanie o to, czy akceptują oni podejmowanie kontaktów seksualnych bez
zaangażowania emocjonalnego. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 30,89%
badanych mężczyzn i 8,22% badanych kobiet. Większa część respondentów
była jednak przeciwnego zdania (79,45% kobiet i 55,55% mężczyzn). Dane
te zostały przedstawione w wykresie 2. Uzyskany wynik nie wydaje się zaskakujący w perspektywie wskazanego powyżej integralnego w niepełnym
zakresie postrzegania seksualności przez młodzież.
Wykres 2. Akceptowanie przez młodzież podejmowania współżycia seksualnego bez zaangażowania emocjonalnego

Źródło: badania własne
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W kontekście opinii młodzieży na temat seksualności człowieka zasadne wydaje się wskazanie, jak adolescenci rozumieją kategorię dojrzałości
seksualnej. Większa część badanych przeze mnie osób deklarowała integralne jej rozumienie wskazując, że dojrzałość seksualna oznacza branie
odpowiedzialności za siebie i partnera seksualnego (takiej odpowiedzi
udzieliło 57,53% kobiet i 52,78% mężczyzn) oraz harmonijne współdziałanie seksualności z innymi sferami życia (30,14% kobiet i 16,67% mężczyzn).
Zauważa się, że rozumienie dojrzałości seksualnej, w którym dominuje jej
aspekt biologiczny, znacznie częściej deklarowali badani mężczyźni niż
kobiety (np. odpowiedź lokującą się w tym duchu, że dojrzałość seksualna oznacza zdolność do spłodzenia potomstwa, wybrało 8,33% mężczyzn
i żadna kobieta). Dane te zostały przedstawione w wykresie 3.
Wykres 3. Opinia młodzieży na temat istoty dojrzałości seksualnej

Źródło: badania własne
Objaśnienia:
A – zdolność do odczuwania satysfakcji seksualnej
B – zdolność do spłodzenia potomstwa
C – znajomość prawidłowości rządzących seksualnością człowieka
D – harmonijne współdziałanie seksualności z innymi sferami życia
E – branie odpowiedzialności za siebie i partnera seksualnego
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Obraz aktywności seksualnej młodzieży
Jak wynika z literatury przedmiotu, inicjacja seksualna jest istotnym
wydarzeniem w życiu człowieka. To, z jakich pobudek zostanie podjęta,
w jakim wieku, z jakim parterem, w jakich okolicznościach, może determinować jakość dalszego życia9. W badanej grupie blisko 44% kobiet i 39%
mężczyzn doświadczyło już inicjacji seksualnej. Większa część badanej
młodzieży nie rozpoczęła współżycia seksualnego.
Największa część respondentów doświadczyła inicjacji seksualnej w wieku 16–17 lat (26% kobiet i 30% mężczyzn). W wieku 18–19 lat zainicjowało
życie seksualne 12% kobiet i 8% mężczyzn. Co zaskakujące w świetle badań nad seksualnością młodzieży sprzed XXI wieku, w grupie osób rozpoczynających wcześnie współżycie seksualne, tj. pomiędzy 13. a 15. rokiem
życia, w badanej grupie znalazło się 5% kobiet i żaden mężczyzna. Dane te
zostały przedstawione w wykresie 4.
Wykres 4. Wiek inicjacji seksualnej młodzieży

Źródło: badania własne
Uzyskany wynik koresponduje z najnowszymi doniesieniami badawczymi dotyczącymi aktywności seksualnej młodzieży. Z badań W. Wróblewskiej z 2005 r. wynika, że 33% 16-latków i 20% kobiet w tym wieku doświadczyło inicjacji seksualnej; w przypadku 18-latków obu płci doświadczenie to
 I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Warszawa 2002, s. 109-114.

9
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było udziałem połowy badanych10. Z wyników międzynarodowego projektu
badawczego poświęconego zachowaniom zdrowotnym młodzieży szkolnej,
prowadzonego w Polsce od 1990 r., wynika, że w 1999 r. wśród 15–17-latków
współżyło 38% mężczyzn i 23% kobiet11. Zdaniem M. Komorowskiej-Pudło
w ostatnich latach obniżył się krytyczny okres inicjacji seksualnej. Pojęcie to
oznacza wiek, w którym większość populacji młodzieży doświadcza inicjacji
seksualnej i aktualnie wynosi w Polsce 16 lat12.
Zaznacza się fakt, że obniżeniu ulega wiek inicjacji seksualnej kobiet
w stosunku do lat wcześniejszych, kiedy to mężczyźni wcześniej niż kobiety
rozpoczynali życie seksualne. Wiele badań wskazuje, że współcześnie to
kobiety wcześniej niż mężczyźni doświadczają inicjacji seksualnej i w grupie osób w tym samym przedziale wiekowym znajduje się więcej aktywnych seksualnie kobiet niż mężczyzn13. M. Babik wskazuje, że od okresu
międzywojennego w Polsce stale wzrasta liczba młodzieży, która inicjuje
życie seksualne przed okresem pełnoletności. Związane jest to nie tyle ze
zmianą zachowań seksualnych młodych mężczyzn, co z częstszym podejmowaniem aktywności seksualnej przez nastoletnie kobiety. Zdaniem autora, zjawisko to wskazuje na fakt, że zmiany społeczno-obyczajowe, które
dokonują się w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, w większym
zakresie oddziałują na zachowania seksualne kobiet niż mężczyzn14.
W badanej grupie zdecydowana większość respondentów aktywnych
seksualnie nie pozostaje już w związku z partnerem inicjacji. Jedynie 20%
kobiet i niespełna 14% mężczyzn nadal jest w związku z osobą, z którą doświadczyło inicjacji. Najczęściej deklarowanym przez młodzież powodem,
W. Wróblewska, Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej nastolatków, „Nowa Medycyna” 2007, nr 4, s. 85-91.
11
Wiedza i przekonania o HIV AIDS. Zachowania seksualne, red. B. Woynarowska,
Warszawa 1999, s. 41-42.
12
M. Komorowska-Pudło, Problem i uwarunkowania aktywności seksualnej nastolatków, „Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2010, nr 3, s. 58-59. Por. I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, dz. cyt., s. 101-107.
13
 Przykładem badań potwierdzających to twierdzenie są analizy dokonane w latach
1993 i 2008 w środowisku studentów lubelskich uczelni. W badanej grupie w 1993 r. aktywnych seksualnie było 41% kobiet, zaś w 2008 r – 60%. Wskaźnik aktywnie seksualnych
mężczyzn spadł z 77% w 1993 r. do 68% w 2008 r. A. Aftyka, A. Deluga, Charakterystyka życia seksualnego studentów lubelskich uczelni. Porównanie badań z lat 1993/94 i 2008,
„Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2009, nr 3, s. 58-59.
14
M. Babik, Inicjacja seksualna w XX wieku. Studium porównawcze, „Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2010, nr 3, s. 43-53.
10
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dla którego inicjowała ona życie seksualne, była odczuwana miłość do
partnera. Na ten motyw inicjacji seksualnej wskazało 19% kobiet i blisko
14% mężczyzn. W związku z tym, że większość badanych nie pozostaje już
w relacji z partnerem inicjacji, a podjęła ją, według deklaracji, z miłości,
można wysunąć hipotezę, że młodzież pojmuje miłość na sposób niedojrzały, infantylny. Wydaje się bowiem, że pewna stałość, długotrwałość tego
uczucia jest jego cechą konstytutywną15.
Drugim, po miłości, najczęściej deklarowanym powodem podjęcia aktywności seksualnej młodzieży jest zaspokojenie własnej chęci w tym zakresie (osoby wybierały odpowiedź na pytanie o to, jaki był główny powód
podjęcia współżycia seksualnego: „Tak po prostu, miałem/miałam na to
ochotę”). Dane te zostały przedstawione w wykresie 5.
Wykres 5. Powody podjęcia współżycia seksualnego przez młodzież

Źródło: badania własne
Objaśnienia:
A – wyraz mojej miłości do partnerki/ra
B – tak po prostu, miałem/łam na to ochotę
Nie ma się tu na myśli stałości rozumianej jako niezmienność. Przyjmuje się, za
R. Sternbergiem, że na miłość składają się 3 komponenty – intymność, namiętność i zaangażowanie. W trakcie trwania związku ich dynamika jest zmienna. Aby jednak wszystkie
3 komponenty mogły się uwidocznić i osiągnąć swoją pełnię, potrzebne jest, aby związek
był długotrwały. Zob. B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2010.
15
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C – partner/ka mnie do tego namówił/a
D – chciałem/łam okazać partnerce/owi, że mi na niej/nim zależy
E – dla zabawy
F – z ciekawości
G – inne
H – brak inicjacji seksualnej
Znaczna grupa badanych osób – blisko 18% kobiet i 17% mężczyzn
podjęła aktywność seksualną z pobudek, które można określić jako niedojrzałe: z „chęci”, spontanicznego pragnienia, w wyniku odczuwanej presji,
dla zabawy czy też zaspokojenia ciekawości. W nieznacznym stopniu wynik ten potwierdza, że badane kobiety w większej mierze niż mężczyźni
przejawiają niekorzystne zachowania w obszarze seksualności. Uzyskany
wynik koresponduje z badaniami Z. Izdebskiego. Według nich najczęstszym (według deklaracji) powodem podejmowania aktywności seksualnej
młodzieży jest miłość (33,9–75%), w dalszej kolejności ciekawość (8,3–
–25%), doświadczana ze strony partnera presja (7–9%) oraz chęć zdobycia
doświadczenia seksualnego (14%). Jak podaje Z. Izdebski, 53% badanych
podejmuje decyzję o inicjacji seksualnej spontanicznie, pod wpływem
chwili16. Wydaje się, że oprócz miłości, której rozumienie przez młodzież
wymaga, jak zostało zaznaczone, przeprowadzenia pogłębionych analiz,
młodzież w wielu przypadkach podejmuje aktywność seksualną z pobudek, które można określić jako niedojrzałe.
W badanej grupie kobiety najczęściej rozpoczynały życie seksualne po
pół roku, roku trwania związku (16,44%). W przypadku mężczyzn okres
ten wynosił do miesiąca (16%) lub od roku do półtora roku (8%). Stosunkowo duży odsetek badanych zadeklarował podjęcie aktywności seksualnej
w krótkim czasie po wejściu w związek (do dwóch miesięcy od jego rozpoczęcia). Taką deklarację złożyło 19% mężczyzn i 5% kobiet. Dane te zostały
przedstawione w wykresie 6.
 Z. Izdebski, Polskie seksolatki, „Charaktery” 2000, nr 8, s. 12-17. Z badań prowadzonych w ramach The Irish Study of Sexual Health Relationships wynika, że podejmowanie
aktywności seksualnej pod wpływem chwili związane jest z wiekiem inicjacji seksualnej.
„Natchnienie chwili” było powodem podjęcia współżycia seksualnego dla 74% mężczyzn
i 56% kobiet doświadczających inicjacji seksualnej przed 15. rokiem życia i dla 39% mężczyzn oraz 29% kobiet inicjujących życie seksualne po 20. roku życia. D.Ł. Jarczewska,
Wczesna inicjacja seksualna – grupy ryzyka i konsekwencje, „Życie i płodność. Kwartalnik
interdyscyplinarny” 2010, nr 3, s. 27-28.
16
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Wykres 6. Czas trwania związku przed podjęciem inicjacji seksualnej
przez młodzież

Źródło: badania własne
Objaśnienia:
A – mniej niż dwa tygodnie
B – dwa tygodnie–miesiąc
C – miesiąc–dwa miesiące
D – dwa–trzy miesiące
E – trzy–sześć miesięcy
F – pół roku–rok
G – rok–półtora roku
H – półtora roku–dwa lata
I – dłużej niż dwa lata
J – brak inicjacji seksualnej
Z przeprowadzonych badań wynika, że czas od wejścia w związek do
podjęcia w nim aktywności seksualnej ulega skróceniu wraz z wchodzeniem w kolejne relacje. Tendencja ta jest szczególnie jaskrawo widoczna
w przypadku kobiet. O ile w przypadku pierwszego partnera czas trwania
związku przed rozpoczęciem współżycia wynosił najczęściej w przypadku
kobiet pół roku–rok, o tyle w przypadku drugiego partnera i kolejnych uległ
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skróceniu do dwóch tygodni. Z. Izdebski wskazuje, że 79% kobiet i niespełna połowa mężczyzn planuje utrzymanie związku z partnerem inicjacji17.
Wydaje się więc, że znaczenie przepisywane kontaktom seksualnym przed
ich rozpoczęciem, szczególnie w przypadku kobiet, ulega obniżeniu wraz
z podejmowaniem ich z kolejnymi partnerami.

Wnioski
Obraz wyłaniający się z badań nad seksualnością młodzieży w omawianym zakresie wydaje się niejednoznaczny. W przywoływanych badaniach
można dostrzec przejawy zarówno dojrzałego, jak i niedojrzałego odniesienia się młodych osób do wartości seksualności. Wydaje się, że szczególnej
uwagi wychowawczej wymagają następujące ujawnione w pracy kwestie:
łączenie w niewielkim stopniu seksualności ze sferą moralną i duchową
życia człowieka, słabsze łączenie seksualności z emocjonalnością (oraz
moralnością i duchowością) badanych mężczyzn niż kobiet i stosunkowo
szeroka akceptacja przez mężczyzn podejmowania stosunków seksualnych bez zaangażowania emocjonalnego. Większość badanych deklaruje
integralne rozumienie dojrzałości seksualnej. Wśród osób pojmujących tę
kategorię na sposób redukcyjny, ograniczający ją do aspektu dojrzałości
biologicznej, dominują mężczyźni. W większej mierze zmieniają się w stosunku do lat wcześniejszych zachowania seksualne kobiet niż mężczyzn, co
może świadczyć o tym, że dokonujące się przemiany społeczno-kulturowe
w większym stopniu rzutują na zmianę zachowań seksualnych kobiet niż
mężczyzn. Uwagi wychowawczej wymagają również ujawnione wyniki
wskazujące, że ulega obniżeniu krytyczny okres inicjacji seksualnej oraz
że młodzież w wielu przypadkach podejmuje aktywność seksualną z niedojrzałych pobudek. Istotne z wychowawczego punktu widzenia wydaje się
również to, że wraz z podejmowaniem kontaktów seksualnych z kolejnymi
partnerami ulega obniżeniu przypisywane tym kontaktom znaczenie. Zjawisko to szczególnie jaskrawo zaznacza się w przypadku kobiet.
Podjęte przez autorkę badania wymagają poszerzenia i przeprowadzenia ich na reprezentatywnej grupie osób. Z racji przeprowadzenia ich
na niereprezentatywnej grupie, wyniki są odnoszone jedynie do osób
17
 Z. Izdebski, Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce. Raport z badań, Zielona Góra
1992.
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biorących udział w badaniu, nie zaś do całej populacji. Pozostają one jednak w większości kwestii w zgodności z rezultatami badań innych naukowców w przedmiotowym zakresie.
Seksualność człowieka jest ważnym obszarem życia, zintegrowanym ze
wszystkimi innymi jego aspektami. Zasadne jest, aby była ona obszarem
uwagi i troski zarówno wychowawców, jak i samej młodzieży. Od sposobu
doświadczania seksualności w okresie młodzieńczym, afirmatywnego lub
dewaluującego, może zależeć jakość dalszego życia człowieka. Jak napisał
J. Augustyn:
Są jednak takie dziedziny ludzkiego życia, których nie można uczyć się
„metodą prób i błędów”. Z pewnością należy do nich ludzka seksualność.
Pewne, nawet jednorazowe błędy w tej dziedzinie, często nie dają się już naprawić, ale zostają jako dotkliwe poranienia na całe życie. Można je leczyć,
ale nawet po leczeniu blizna pozostaje18.

Bibliografia
Aftyka A., A. Deluga, Charakterystyka życia seksualnego studentów lubelskich
uczelni. Porównanie badań z lat 1993/94 i 2008, „Życie i płodność. Kwartalnik
interdyscyplinarny” 2009, nr 3.
Augustyn J., Wychowanie do integracji seksualnej, Wydawnictwo „M”, Kraków
1994.
Babik M., Inicjacja seksualna w XX wieku. Studium porównawcze, „Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2010, nr 3.
Dyczewski L., Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie pomiędzy tradycją
a nowoczesnością, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007.
Izdebski Z., Polskie seksolatki, „Charaktery” 2000, nr 8.
Izdebski Z., Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce. Raport z badań, Wydawnictwo
WSP, Zielona Góra 1992.
Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Jarczewska D. Ł., Wczesna inicjacja seksualna – grupy ryzyka i konsekwencje, „Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2010, nr 3.
Komorowska-Pudło M., Problem i uwarunkowania aktywności seksualnej nastolatków, „Życie i płodność. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2010, nr 3.
18

J. Augustyn, Wychowanie do integracji seksualnej, Kraków 1994.

136

Ewa Rojewska

Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
Lew-Starowicz Z., Seks partnerski, Państwowy Związek Wydawnictw Lekarskich,
Warszawa 1983.
Laphimon M., A Glossary of Therm in Gender and Sexuality, The Rockefeller Fundation, Mahidol University Thailand, Seul 2005.
Woynarowska B. (red.), Wiedza i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne, Drukpol, Warszawa 1999.
Obuchowska I., A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”, Warszawa 2002.
Wojciszke B., Psychologia miłości, GWP, Gdańsk 2010.

Young People and Sexuality. A Research Report.
Abstrakt
Analizy zawarte w pracy zostały przeprowadzone głównie na podstawie wyników badań własnych i uzupełnione wynikami badań innych badaczy, w tym
obszarze zainteresowań. Szczegółowo zostały przeanalizowane dwie domeny
związane z seksualnością młodzieży; znaczenie przypisywane ludzkiej seksualności i aktywności seksualnej.
Słowa kluczowe: młodzież, seksualność, inicjacja seksualna, aktywność seksualna

Abstract
The analyses included in this work were conducted mainly on the basis of the
author’s own research results and supplemented with the results of other researchers’ examinations conducted in this area of interest. The two domains
connected with the sexuality of the youths, the meaning attributed to human
sexuality and sexual activity, were analysed in detail.
Keywords: youths, sexuality, sexual initiation, sexual activity
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Młodzież Pogranicza wobec Inności1

Wprowadzenie
Kontakty z Innym i innością są właściwie codziennością dla zróżnicowanych środowisk wielokulturowych. W kontaktach międzykulturowych
oraz w tworzeniu warunków ich przekształcania się w sytuację spotkania,
dialogu i współpracy istotna jest wiedza na temat Innych, a także świadomość własnej odmienności. Pozwalają one poznać i zrozumieć człowieka
w jego kulturze – zarówno w znaczeniu kulturowego otoczenia, które go
ukształtowało, jak i kulturowej tożsamości. Osobiste kontakty z Innym
umożliwiają też poznanie odmiennych kultur – poprzez zrozumienie różnic (zarówno rzeczywistych, jak i stereotypowo im przypisywanych) pomiędzy reprezentantami narodów, mniejszości, religii, regionów, grup.
Istotna jest także możliwość uświadamiania sobie kwestii wspólnych, będących powodem spotkań, płaszczyzn porozumienia, harmonijnych relacji, zrozumienia, sympatii. Międzykulturowość to dostrzeganie różnicy,
 Tekst jest fragmentem relacji z badań zespołowych prowadzonych w latach
2014/2015. Całościowe opracowanie znajdzie się w jednym z czterech tomów wydawanych
pod wspólnym tytułem Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży – studium z pogranicza
polsko-czeskiego, będących efektem wysiłku zespołu badawczego z lat 2014/2015 (podtytuł
tomu: Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postawy wobec Innych).
1
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odmienności, jej akceptacja i przejmowanie pewnych jej cech, przy czym
dochodzi do otwartych, regularnych i trwałych interakcji. Następuje wymiana, wzajemne poszanowanie, a nawet zrozumienie poszczególnych
stylów życia, wzorów zachowania, uznawanych wartości i norm. Jest to
proces formowania się i pogłębiania świadomości jednostki znajdującej
w sytuacjach różnic kulturowych, zdolność do integracji i dialogu. Edukacja międzykulturowa, według Tadeusza Lewowickiego, ma szanse stać
się ideologią i praktyką oświatową, która odwołuje się do wspólnotowych
i uniwersalnych wartości, a przy tym jest wyobrażalna w poczynaniach
dydaktycznych i wychowawczych. Wydaje się też pozytywną, konstruktywną odpowiedzią na ważne wyzwania wobec społeczeństw współczesnej
Europy2.
W związku z powyższym, w pedagogicznych badaniach międzykulturowych prowadzonych od lat 90. ubiegłego stulecia na polsko-czeskim pograniczu przez badaczy Społecznego Zespołu Badań Kultury i Oświaty Pogranicza pod kierunkiem profesora Tadeusza Lewowickiego3, problematyka
dotycząca kontaktów z Innym i innością – odmienności kulturowej, tożsamości oraz tolerancji wśród młodzieży, w tym postaw wobec Innych, opinii
i deklaracji na ich temat, pojawiała się niemalże od początku w większości
badań i publikacji Zespołu. Efektem tej działalności naukowej są liczne
publikacje4. Trudno odnaleźć opracowania, w których choć jeden tekst nie
dotyczyłby Innych czy odmienności w społecznościach wielokulturowych.
 Aktualnie można stwierdzić, że nastąpiło jej zinstytucjonalizowanie poprzez
wprowadzenie przedmiotów w ramach studiów pedagogicznych, powstanie specjalności,
kierunków studiów, zakładów, katedr na uniwersytetach, Zespołu Pedagogiki Kultury
i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
a także wielu artykułów, opracowań, książek, podręczników. Por. T. Lewowicki, W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce i na
świecie, red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Katowice 2000, s. 32.
3
Na polsko-czeskim pograniczu na Śląsku Cieszyńskim (zespół Tadeusza Lewowickiego), pograniczu polsko-czeskim na Śląsku Opolskim (zespół Zenona Jasińskiego) oraz
pograniczu polsko-białorusko-litewskim na Podlasiu (zespół Jerzego Nikitorowicza).
4
 Dotychczas ukazało się ponad 70 tomów prac z serii „Edukacja Międzykulturowa”, przygotowanych przez Społeczny Zespół Badań Oświaty i Kultury Pogranicza, Zakład i Katedrę Pedagogiki Ogólnej, a następnie Zakłady Pedagogiki Ogólnej i Metodologii
Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu Śląskiego,
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie – w wielu przypadkach przy współpracy Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie (pełny wykaz wszystkich publikacji
z serii „Edukacja Międzykulturowa” zamieszczany jest w każdym numerze czasopisma
wydawanego pod tym tytułem).
2
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Przedmiotowe opracowanie jest kolejną pracą, będącą fragmentem badań
zespołowych, powstałą w środowisku cieszyńskiej szkoły badań pogranicza, poświęconą tej problematyce.

Charakterystyka grupy badanej i obszaru badań
Prezentowane badania zostały przeprowadzone na terenie Śląska Cieszyńskiego, szczególnego regionu pogranicza polsko-czeskiego. Cechą
specyficzną regionu jest wielokulturowość, wielowyznaniowość i harmonijne współistnienie zamieszkujących go społeczności, odmiennych pod
względem etnicznym, językowym i wyznaniowym. Wielowyznaniowy
charakter społeczności Śląska Cieszyńskiego kształtował się przez kilka stuleci – będąc spuścizną XVI-wiecznej reformacji, jak i późniejszych
przemian religijnych, społecznych i politycznych. Różne wyznania nie
były przypisane poszczególnym grupom etnicznym i narodowościowym
występującym w tym regionie – od czasów reformacji zróżnicowanie wyznaniowe dotyczyło zarówno Polaków, Czechów, Niemców, Węgrów czy
Słowaków. Znamienne pozostaje, że grupy różnych wyznań musiały w ramach całej społeczności regionalnej współistnieć w miarę bezkonfliktowo.
Można również zauważyć swego rodzaju oryginalny synkretyzm kulturowy na badanym obszarze i oczywiste przenikanie się kultur. Bogata historia regionu, niepozbawiona trudnych momentów i wydarzeń, świadcząca
jednak o zrozumieniu i wzajemnym poszanowaniu, pokojowym współistnieniu i współpracy społeczności odmiennych etnicznie, kulturowo, językowo i wyznaniowo współtworzyła region o niezwykle ciekawej i bogatej
kulturze, dała też podstawy specyficznej tożsamości kulturowej i religijnej
tej społeczności.
Do badań wybrano szczególną grupę osób – młodych ludzi5 wkraczających w dorosłość, zamieszkujących różne miejscowości Śląska Cieszyńskiego i uczących się w kilku szkołach średnich po obu stronach granicy.
Młodzież ta, w przeciwieństwie do swoich rodziców i dziadków, nie jest
obciążona brzemieniem niełatwych w przeszłości stosunków narodowościowych czy ograniczeniami wolności religijnej. W związku z tym stanowi
Nie będę rozszerzał w tym miejscu rozważań na temat młodzieży, jej definicji, gdyż
w przedmiotowym tomie, jak również innych pracach, jest to nader często poruszany temat, podobnie jak rozumienie Inności. Dla celów tego opracowania wyjaśnię za to jednak
w dalszej części kategorię pojęciową pogranicza.
5
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potencjał społeczny i kulturowy ziemi cieszyńskiej, bowiem od ich postaw
zależy dalszy kierunek zmian życia społeczności pogranicza i zachowania
kultury regionu, relacji z Innymi oraz stosunku do Inności. Dlatego celem
było poznanie deklarowanych opinii o cudzoziemcach.
Krótko należy odnieść się również do edukacji szkolnej, jaka ma miejsce w badanych środowiskach, gdyż w interpretacji wyników badań autor
powołuje się na pochodzenie młodzieży zatem nie trudno przypuszczać
jakoby treści programów szkolnych miały wpływ na prezentowane opinie
w odpowiedziach respondentów. Młodzież polska i czeska w ramach lekcji historii, geografii, języka ojczystego otrzymuje treści dotyczące kultury,
języka, historii ich narodu. Młodzież zaolziańska realizuje naukę szkolną w ramach czeskiego systemu oświaty i może wzbogacać swoją wiedzę
korzystając ze szkolnictwa mniejszościowego w Republice Czeskiej oraz
instytucji edukacji nieformalnej. Ponadto parafie zaolziańskie – zarówno
katolickie, jak ewangelickie – prowadzą różnorodną działalność edukacyjno-formacyjną, więc część młodzieży szkolnej uczęszcza na spotkania parafialnych grup katechetycznych, co zapewne nie pozostaje bez znaczenia
dla ich poczucia tożsamości, stosunku do odmienności kulturowej.
Przedmiotem badań, których wyniki prezentuję, są opinie młodzieży
Śląska Cieszyńskiego wobec Inności, poczucie tolerancji, akceptacji dla
niej, rozumienie kategorii Inny, cech odmienności kulturowej, poziomu
kontaktów z Innymi. Nie przyjąłem jedynie rozumienia tolerancji jako
neutralności i poprawności politycznej, gdyż ta może przerodzić się w ślepą
otwartość i relatywizm. Postawa tolerancji i poszanowanie przekonań, obyczajów i odmienności innych winny cechować się akceptacją i zrozumieniem poprzez świadomość własnej odmienności i tożsamości kulturowej.
Porównaniu zostały poddane trzy grupy ze względu na ich przynależność
do czeskiej lub polskiej większości oraz polskiej mniejszości narodowej na
Zaolziu.
Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2014/2015 to prezentacja
opinii zamieszkującej ten region młodzieży wobec Inności. Badania przeprowadziłem wśród młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych
na terenie Śląska Cieszyńskiego, zarówno w jej polskiej, jak i czeskiej części,
znajdującej się w Republice. Zastosowano badania sondażowe, a zebrany
materiał badawczy dotyczący wybranych zagadnień pozwolił uchwycić
sposoby postrzegania Inności i deklarowane opinie wobec Innych przez
trzy grupy badanej młodzieży żyjącej na pograniczu polsko-czeskim.
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Badaniami objęto młodzież ze Śląska Cieszyńskiego wywodzącą się
z trzech środowisk: Polaków mieszkających i uczących się w Polsce, polskiej mniejszości narodowej mieszkającej na Zaolziu w Republice Czeskiej,
oraz Czechów uczących się w czeskich szkołach na Zaolziu. Warunki życia, tradycje i doświadczenia każdej z tych grup były i są różne; odmienne
w niektórych sprawach okazują się również poglądy i zachowania. Model
ten umożliwił zweryfikowanie hipotezy o podobieństwach i różnicach występujących między badanymi grupami młodzieży w zakresie postrzegania
Inności, tolerancji okazywanej Innym oraz poczucia wspólnotowości.
W opracowaniu uzyskanych danych empirycznych zastosowałem metody statystyczne. Do charakterystyki badanych grup wykorzystałem
również statystyki opisowe. W doborze terenu i grup badanych uczniów
zastosowałem połączoną metodę doboru celowego (teren badań i szkoły),
gdyż dobór ograniczony był do szkół ponadgimnazjalnych w zróżnicowanym kulturowo regionie Śląska Cieszyńskiego. W polskiej części Śląska
Cieszyńskiego, z uwagi na dużą liczbę szkół ponadgimnazjalnych, szkoły
i klasy zostały wybrane losowo, natomiast na Zaolziu dobór szkół podyktowany był możliwością przeprowadzenia badań. Ze względu na kulturowe
i społeczne zróżnicowanie terenu badań przyjąłem procedurę doboru próby nieproporcjonalnej, która opiera się na formule typologicznej reprezentatywności próby, gwarantującej udział w badaniach respondentów o określonych właściwościach, a nie ściśle odtwarzającej strukturę populacji6.
Badane grupy liczyły niespełna 400 osób, w tym 245 (61,7%) kobiet i 152
(38,3%) mężczyzn. Ogólny udział procentowy kobiet, jak też w poszczególnych grupach badanej młodzieży, był nieco wyższy niż udział procentowy
mężczyzn. Wszystkie trzy grupy młodzieży były zróżnicowane pod względem przynależności wyznaniowej, co stanowi, z uwagi na problematykę
badań, wskazane zróżnicowanie. Młodzież zadeklarowała przede wszystkim przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego (55,2%) oraz Kościoła ewangelickiego/luterańskiego (18,4%); część młodzieży nie należy do
żadnej wspólnoty wyznaniowej (20,6%). Grupa młodzieży bez wyznania
najliczniejsza jest wśród młodzieży czeskiej (45,2%). Nieliczna grupa respondentów (18 osób), zarówno wśród młodzieży polskiej, jak i zaolziańskiej, należy do mniejszościowych Kościołów protestanckich, takich jak
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół
6

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985, s. 300.
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Wolnych Chrześcijan, Zbór Stanowczych Chrześcijan, a ponadto po stronie
czeskiej Kościół Braterski i Kościół Apostolski. Cztery osoby to świadkowie
Jehowy, cztery – protestanci bez podania szczegółowej afiliacji, a trzy osoby
nazwały wyznanie jako „swoje”. Jedna osoba z polskiej grupy zaolziańskiej
zadeklarowała religię muzułmańską.
Zaprezentowane w opracowaniu zawartym w tym tomie rozważania nie
oddają pełnego obrazu deklarowanych opinii wobec Innych, przejawianych
przez młodzież żyjącą w środowisku pogranicza polsko-czeskiego. Pozwalają jedynie na próbę uchwycenia, opisu i interpretacji charakterystycznych
cech oraz tendencji w zakresie omawianych zagadnień, mających zarazem
istotne znaczenie w podejmowaniu określonych działań edukacyjnych
w społecznościach zróżnicowanych kulturowo.
Z uwagi na zgromadzony materiał spodziewam się, że zainteresuje on
badaczy pogranicza, nauczycieli, pedagogów, osoby zajmujące się edukacją międzykulturową. Dodatkowo wagi nabiera problematyka stosunku do
osób odmiennych kulturowo, tolerancji dla inności, w kontekście współczesnych ruchów migracji ekonomicznej z Europy Wschodniej, jak i niekontrolowanej fali uchodźców z Afryki i Azji w Europie. Szczególną rolę
odegrać może młodzież, stąd ważne jest kształtowanie wśród niej właściwych postaw otwartości na Inność, gdyż to oni w przyszłości będą odpowiedzialni za funkcjonowanie społeczeństw.
Swój tekst podzieliłem na kilka części, wskazując w relacji z badań na:
opinie wobec Inności prezentowane przez młode pokolenie, charakter kontaktów z Innym, preferencje odnośnie do relacji z odmiennymi kulturowo,
opinie wobec Innych. Artykuł wieńczą zebrane konkluzje.
Kategoria „pogranicza” wydaje się istotna z punktu widzenia moich
rozważań, a bywa ona definiowana na dwa sposoby: w węższym znaczeniu7 odnosi się do przestrzeni, gdzie spotykają się i współistnieją różne
grupy narodowe, kulturowe, etniczne, natomiast w szerszym rozumieniu8
 Por. J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od
schyłku XVIII do początku XX w.), Warszawa–Kraków 1983, s. 30; J. Nikitorowicz, Pogranicze szansą kształtowania tolerancji jako wyzwania dla edukacji, w: Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995,
s. 73–77; A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok
1995, s. 39.
8
 Por. G. Babiński: Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki, w: Pogranicze. Studia społeczne, t. IV, red. A. Sadowski, Białystok 1994,
7
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nie sprowadza się do konkretnego obszaru geograficznego, ale obejmuje
całą przestrzeń społeczną. Drugie rozumienie staje się przydatne w naszych rozważaniach – to takie postrzeganie zjawiska, które odnosi się do
stanów i aktów świadomości jednostek wychodzących na pogranicza myślowe9. W obręb osobowości jednostki przenoszone są zjawiska pogranicza
społeczno-kulturowego (zasoby symboliczne innych grup). Przenikanie
się odmiennej symboliki kulturowej, wartości i norm dokonuje się w wewnętrznym systemie jednostki, w jej świadomości. Może nastąpić pewna
transmisja Inności, ale nie jest to jednoznaczne z podzielaniem odmiennych zasad aksjonormatywnych10.
Pogranicze to miejsce sprzyjające wzajemnemu przenikaniu się kultur,
budowaniu tożsamości wielowymiarowej, procesom nawiązywania wielu
kontaktów interpersonalnych. Zauważalne było to w obszarze Zaolzia, ale
również innych pograniczy terytorialnych11 od wieków, a obserwowane jest
także współcześnie. Polsko-czeskie pogranicze, obszar badań prowadzonych na potrzeby przygotowania między innymi tego tekstu, to szczególne miejsce ze względu na swoją historię, położenie geograficzne, kulturę
regionu, zróżnicowanie religijne, język, tożsamość kulturową mieszkańców. Wskazując jedynie na fragment historii regionu w minionym stuleciu, zauważyć można wydarzenia, które nie pozostały bez znaczenia dla
kształtowania się kapitału społeczno-kulturowego tego pogranicza. W XX
wieku obszar ten aż sześciokrotnie zmieniał przynależność państwową: do
1918 roku należał do Austro-Węgier, po okresie sporów w latach 1918–1920
wszedł w skład Czechosłowacji (1920–1938), Polski (1938–1939), Niemiec
hitlerowskich (1939–1945), Czechosłowacji (1945–1993) oraz od 1993
roku – Republiki Czeskiej, i obejmuje terytorialnie powiaty karwiński
oraz frydecko-mistecki. Teren położony między Boguminem a Mostami
koło Jabłonkowa oraz między Czeskim Cieszynem a Dobrą koło Frydka
s. 5–28; idem, Pogranicze – peryferie –regionalizm. Granice etniczne w społecznej świadomości, w: Oblicza społeczeństwa, red. K. Gorlach, Z. Seruga, Kraków 1996, s. 239–240.
9
J. Nikitorowicz: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, dz. cyt., s. 73.
10
Wzbogacenie jednostkowych lub grupowych tożsamości poprzez oddziaływanie
innych nazywane bywa efektem pogranicza. L. Witkowski, Ambiwalencje tożsamości z pogranicza kulturowego, w: Edukacja a tożsamość etniczna. Materiały z konferencji naukowej
w Rabce, red. M. Urlińska, Toruń 1995, s. 13.
11
Rozumienie pogranicza może wykraczać poza ten aspekt. Wyróżnia się m.in. pogranicza myślowe. Zob. J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, dz. cyt., s. 73.
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nazwano Zaolziem, bowiem 28 lipca 1920 roku Rada Ambasadorów w Spa
wyznaczyła polsko-czechosłowacką granicę państwową na rzece Olzie.
Polsce przyznano 43,8% obszaru, na którym pozostało 139 600 mieszkańców, w tym 61,1% Polaków, 31,3% Niemców oraz 1,4% Czechów. Po stronie
czeskiej zamieszkało 295 200 osób, w tym 48,6% Polaków, 39,9% Czechów
i 11,3% Niemców. Nie bez powodu zwraca się uwagę na strukturę narodową tego obszaru, aby dodatkowo wskazać na wielokulturowy charakter
regionu, którego zasoby to nie jedynie przemysł wydobywczo-hutniczy, nie
tylko bogactwo położenia geograficznego, ale ludność, jej różnorodność
w wielu obszarach życia społecznego stanowiąca o kapitale i oryginalności
Zaolzia. Stąd zapewne również zainteresowanie tym regionem wielu badaczy, przedstawicieli m.in. takich dyscyplin jak historia, etnologia, socjologia, pedagogika.

Opinie wobec Inności prezentowane przez młode pokolenie –
wyniki badań
W tej części artykułu przedstawię wyniki badań przeprowadzonych
w latach 2014/2015 z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, będącego narzędziem użytym przez Zespół w opisanych wcześniej badaniach
sondażowych.
Podjąłem próbę oceny poprzez rodzaj relacji z Innymi deklarowanych
opinii otwartości respondentów. W ich odpowiedziach zawierał się raczej
brak obaw, czy też deklaracja doświadczania Inności poprzez relacje z cudzoziemcami o różnym charakterze. Większość badanych, bez względu na
kraj pochodzenia, czy sytuację mniejszościową, miała bliskie relacje z obcokrajowcami. Połowa badanych Czechów deklarowała przyjaźnie z cudzoziemcami, prawie jedna trzecia Zaolziaków i jedynie niespełna jedna piąta
Polaków wskazywała na relacje o podobnym charakterze. Polscy respondenci ostrożnie potwierdzali czy dookreślali relacje jako „przyjaźń”, dużo
więcej z nich wskazywało na znajomość z cudzoziemcami. Jednocześnie to
Polacy w ogóle w największej liczbie (12,76%) deklarowali brak znajomości cudzoziemców. Podążając intelektualnym skrótem, można by pokusić
się na tym etapie o hipotezę, że przełoży się to zapewne bezpośrednio na
dalsze deklaracje opinii wobec Innych oraz Inności. Czesi, którzy wydają
się wskazywać na najbliższe styczności z cudzoziemcami, powinni przecież prezentować również najbardziej otwarte opinie wobec odmienności
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kulturowej. Dalsza prezentacja wyników badań dostarczy nam więcej informacji na ten temat i doprowadzi do interesujących wniosków.
Czescy respondenci wskazywali w ponad 93% różnego rodzaju styczność z cudzoziemcami, a 50% z nich deklarowało przyjaźń z obcokrajowcem. Zatem wśród trzech badanych grup wskazywali na najbliższe kontakty z cudzoziemcami.
Polscy uczniowie z badanej grupy deklarowali co prawda niemal w 88%
różne poziomy styczności z cudzoziemcami, jednak wykazali pewną powściągliwość w ocenie kontaktów jako przyjaźń (19,75%). Wykazali w tym
względzie najniższy poziom wskazań tak bliskiej relacji z obcokrajowcami. Jednocześnie deklarowali częściej od Czechów i Zaolziaków znajomość
z cudzoziemcami (38,27%), a zatem bardziej powierzchowne kontakty.
Zaolziacy z grupy badanej niemal w 92% wskazywali na różnego rodzaju kontakty z cudzoziemcami. Zauważyć jednak można, że podobnie do
badanej polskiej młodzieży deklarowali pewną powściągliwość w ocenie
zażyłości kontaktów z cudzoziemcami. Nieco ponad 30% respondentów
z tej grupy oceniało swoje relacje z obcokrajowcami jako przyjaźnie. Natomiast niemal taka sama część badanych z polskiej mniejszości w Republice
Czeskiej, co ich koledzy w Polsce deklarowała, że ma znajomych wśród cudzoziemców (37,61%).
Można zatem skonstatować, jak już sygnalizowałem wcześniej, że młodzież z Polski oraz polskiej grupy mniejszościowej w Republice Czeskiej jest
bardziej ostrożna w ocenie swoich relacji z obcokrajowcami bądź rzeczywiście nie tylko nie ocenia w takim stopniu zażyłości kontaktów z cudzoziemcami, a po prostu nie wchodzi w tak bliskie relacje. Prezentacja tych wyników
badań będzie szczególnie interesująca w kontekście dalszych rozważań.
Wykorzystałem do pomiaru stosunku respondentów, ich deklaracji dotyczących zgody na rodzaj relacji z cudzoziemcami, trzystopniową skalę.
Interesował mnie poziom akceptacji dla współistnienia, integracji zarówno na poziomie kontaktów osobistych, jak i służbowych. Zatem pytałem
o przyzwolenie na relację związaną z zamieszkiwaniem w jednym kraju,
bliższym sąsiedztwem, prowadzeniem tam interesów, możliwość podległości służbowej, współpracy. Jednocześnie respondenci mogli wskazać poziom akceptacji dla relacji osobistych od znajomości, poprzez przyjaźń, do
członkostwa w rodzinie, czy małżeństwo z obcokrajowcem.
Interesujące wydają się deklaracje wszystkich trzech grup w tym zakresie,
bowiem trudno zaznaczyć i opisać jakiś trend rysujący się w odpowiedziach.
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Połowa Czechów wskazywała w badaniach zgodę dla zamieszkiwania u nich
cudzoziemców, jednocześnie akcentując w ponad 17% brak przyzwolenia dla
ich pobytu. Badani Polacy i Zaolziacy w około 60% wykazywali w tej kwesti obojętność. Warte zauważenia wydaje się okazywanie braku akceptacji,
szczególnie przez badanych Czechów, dla prowadzenia interesów, czy zarządzania przez obcokrajowców. O ile w podobnych badaniach pojawiały się
wskazania negatywnych opinii wobec bycia członkiem rodziny czy współmałżonkiem z osobą odmienną kulturowo, o tyle w prezentowanych odpowiedziach dostrzec można niewielkie różnice pomiędzy grupą respondentów, jak i sytuacjami związanymi z bliskością relacji rodzinnych.
Największy procent odpowiedzi wyrażających akceptację dla pobytu
obcokrajowców w kraju zamieszkania badanych wyrażali Czesi (50% na
tak), natomiast Polacy i Zaolziacy prezentowali w przewadze opinie obojętne (odpowiednio 61,84% i 57,78%).
Jak już wspomniano wcześniej, prowadzenie interesów przez cudzoziemców w Polsce i Republice Czeskiej nie jest jednoznacznie akceptowane.
Co prawda ponad połowa, a w przypadku Zaolziaków ponad 60% respondentów ma do tej kwestii stosunek obojętny, jednak wskazania pozytywne
są zauważalnie niskie dla wszystkich grup badanych na podobnym poziomie – nieco ponad 22% odpowiedzi.
Najniższy z poziomów akceptacji deklarowany przez trzy grupy badanych wyrażał się w opiniach wobec bycia podwładnym obcokrajowca.
Wskazania pozytywne dla takiej relacji były niższe nawet od zgody na
bycie w relacji powinowactwa czy pokrewieństwa, a nawet małżeństwa
z cudzoziemcem. We wszystkich grupach podobnie, ponad 80% wskazań było opiniami obojętnymi bądź negatywnymi dla takiego stosunku/
relacji z obcokrajowcem, jakim miałoby być podporządkowanie służbowe. Interesujące jest to szczególnie z punktu widzenia zmian, jakie zaszły
w obu krajach na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Podobnie wskazania, jak wcześniej opisywałem, miały miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych, jednak w tamtym czasie mobilność ponadnarodowa miała
o wiele mniejszy wymiar. Rok 2004 to akcesja Polski i Republiki Czeskiej
do Unii Europejskiej, w niedługim czasie zniesiono ograniczenia w zatrudnianiu obywateli tych krajów w państwach Wspólnoty. W 2007 roku
przystąpiono do strefy Schengen i pojawiła się możliwość swobodnego
przemieszczania w granicach Unii Europejskiej. Zatem zwiększyła się
zapewne liczba osób, w tym pewnie rodziców badanej młodzieży, które
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podejmowały zatrudnienie zagranicą, miały zwierzchników obcokrajowców również w swoim miejscu zamieszkania (firmy, koncerny międzynarodowe). Jednak nie przełożyło się to na stosunek do podłegłości
służbowej wobec cudzoziemców. Grupa badanych z trzech środowisk
prezentowała w tym względzie podobne opinie.
Deklaracje młodzieży prezentują się nieco bardziej pozytywnie jeśli
chodzi o tematykę współpracy z obcokrajowcami. W tym zakresie wskazania negatywne w przypadku Czechów i Zaolziaków nie przekroczyły
10%, a wśród polskich uczniów z badanej grupy nieco ponad 11%. Istotne
podkreślenia wydaje się jednak, że młodzież z Republiki Czeskiej (zarówno
z większości, jak i z mniejszości) wykazała się większą akceptacją i deklarowała możliwość współpracy z cudzoziemcami na poziomie 69,05% (CZ)
i 46,74% (ZA). Badani z Polski wyrażali w ponad 60% obojętność wobec
tego, kto będzie ich współpracownikiem. Przy akceptacji obcokrajowca
jako kolegi z pracy na poziomie prawie 28% przez badanych Polaków wydają się oni prezentować brak otwartości w relacjach służbowych, szczególnie w odniesieniu do badanej czeskiej młodzieży deklarującej pozytywny
stosunek do takiej sytuacji w niemal 70%.
Częstym pytaniem w podobnych badaniach jest to o akceptację sąsiedztwa Innych, odmiennych kulturowo. W naszych poszukiwaniach
dotyczących opinii młodzieży wobec Inności również chcieliśmy poznać
deklaracje badanych w tym zakresie. Możemy znowu zaobserwować
trend w prezentowanych opiniach przez młodzież czeską. Przy największym wskazaniu akceptacji (46,15%) spośród badanych grup, aż 14,53%
Czechów deklarowało niechęć w tym względzie. Wskazania negatywne
wśród polskiej i zaolziańskiej młodzieży były nieco ponad 5%. Traktując
odpowiedzi obojętne, jednak jako deklaracje tolerancyjne wobec sąsiedztwa Innego, należy wskazać na niemal 95-procentowy poziom akceptacji
dla odmienności kulturowej w sąsiedztwie ze strony badanych Polaków
i Zaolziaków.
Kolejne z pytań dotyczyło relacji międzyrówieśniczych, codzienności szkolnej i pozaszkolnej, środowiska koleżeńskiego. Można zauważyć,
że jedynie nieco ponad 5% badanych w każdej z grup deklarowało negatywną opinię na temat bycia w relacjach koleżeńskich z obcokrajowcami.
Najwyższy poziom akceptacji dla takich relacji z rówieśnikami wskazywali
Zaolziacy (57,45%) i Czesi (56,35%), co stanowiło ponad 10% większą liczbę
odpowiedzi pozytywnych niż w badanej grupie Polaków.
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Niewiele większą powściągliwość wykazywali badani w swoich deklarowanych opiniach wobec pozostawania w relacjach przyjaźni z obcokrajowcami. Polacy i Zaolziacy z badanych grup również jedynie w kilku
procentach wyrażali w tym względzie negatywne opinie, Czesi natomiast
prawie w 14%. Największą akceptację dla przyjaźni z cudzoziemcami deklarowali Zaolziacy (56,04% odpowiedzi na tak). Zapewne spowodowane
jest to codziennością, w jakiej przyszło im funkcjonować w sytuacji mniejszościowej. W ponad 95% wyrażają oni opinie akceptacji i tolerancji dla
przyjacielskich relacji z obcokrajowcami, sami będąc tak postrzeganymi
w kraju dominującej kulturowo grupy większościowej.
W deklaracjach dotyczących opinii wobec członkostwa w rodzinie osoby z obcego kraju również zauważyć można najwyższy poziom akceptacji
dla takiej sytuacji wśród badanych uczniów z mniejszości polskiej w Republice Czeskiej, jeżeli za taki stan przyjmiemy liczbę odpowiedzi na tak
w odniesieniu do opinii negatywnych. Jednak to najwięcej Czechów wskazało akceptację dla członkostwa w rodzinie obcokrajowca (ponad 36%),
jednocześnie w ponad 23% negatywne opinie prezentowała pozostała część
tej grupy młodzieży. Zatem prowadząc w tym kierunku analizę wyników,
wskazać należy, że to polscy badani w prawie 90% deklarują akceptację i tolerancję cudzoziemca jako członka rodziny12.
O ile można było się spodziewać, takie wskazania pojawiały się w wielu badaniach, że w relacjach osobistych najmniej akceptacji będzie dla
współmałżonka odmiennego kulturowo, to i tutaj interesujące wydają się
najwyższe wskazania deklarowanej obojętności dla takiej sytuacji. Należy
jednak zwrócić uwagę, że owe deklaracje nie różnią się zbytnio ze względu
na grupy badanych. Najbardziej obojętną w tej sprawie okazała się grupa
Polaków żyjących w Republice Czeskiej. Natomiast wskazania tych respondentów winny być zinterpretowane również jako opnie o największej akceptacji i tolerancji w tej kwestii (razem odpowiedzi na „tak” i „obojętne”,
to prawie 85%). Najwięcej negatywnych deklaracji stosunku do małżeństw
mieszanych pojawiło się w odpowiedziach badanych Czechów (26,09%).
Natomiast, co znamienne dla wskazań czeskich respondentów, najchętniej
udzielali oni w badaniach odpowiedzi ostrych, tj. „tak” lub „nie”, nieco rzadziej od pozostałych grup badanych wyrażali swoją obojętność. Stąd takie
12
Wyjaśniam, że odpowiedzi „tak” traktuję jako deklaracje postawy akceptacji,
a wskazania „obojętne” jako wyraz tolerancji.
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sytuacje, jak w tym przypadku, że wskazując największą liczbę deklaracji
opinii akceptacji (31,30%), jednocześnie w ponad 26% odrzucali możliwość
akceptacji związku mieszanego.
Badając opinie młodzieży wobec osób odmiennych kulturowo na Śląsku Cieszyńskim, prosiliśmy o wskazanie bezpośrednio, przedstawicieli
których krajów respondenci z trzech badanych grup akceptowaliby jako
przybywających do Polski czy Republiki Czeskiej.
Wskazania dotyczące pierwszych dwóch pożądanych jako przybywających do kraju zamieszkania badanych grup potwierdziły pewien trend.
Pomimo ponad dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej, najbardziej sympatyzowali badani ze wszystkich trzech grup z Anglikami
i obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dopiero od
trzeciego miejsca wskazania były zróżnicowane, choć przeważały kraje
tzw. starej UE (Francja, Hiszpania, Włochy). Pojawiały się również niecodzienne deklaracje, dotyczące na przykład takich krajów czy miejsc jak:
Tadżykistan, Hawaje, Barbados, Madagaskar.
Wskazania dotyczące niechęci wobec przyjmowania obcokrajowców
podobnie jak kilkanaście lat temu dotyczyły w deklaracjach badanych
obaw wobec obecności Rosjan i Rumunów (w tym przypadku zapewne
chodziło o migracje rumuńskich Romów). Natomiast dodatkowo pojawiły
się również, jak w poprzednich badaniach, negatywne opinie na temat obywateli państw azjatyckich (Chiny i Arabia Saudyjska). W przypadku polskich respondentów znamienne wydaje się podejście obciążone zapewne
historycznie, tj. negatywny stosunek do trudnego sąsiedztwa z Niemcami
i Rosjanami.
W tym przypadku również można zauważyć wskazania dotyczące nie
tylko przedstawicieli państw, których badani nie chcieliby gościć w swoich
krajach, na przykład: Watykan, Zimbabwe, ale i konkretne grupy etniczne
czy narodowe: Romowie, Cyganie, Żydzi. W kilku wskazaniach znaleźli się
również terroryści.
Ustaliliśmy, jaki jest rodzaj kontaktów deklarowany przez badaną młodzież z trzech grup uczniów Zaolzia. Potwierdziła się bliskość tych kontaktów. Stosunek do relacji o charakterze służbowym czy osobistym również
nie odbiegał znacząco i wskazywał na utrwalony trend do przyzwolenia
na obecność, tolerancję, ale nawet akceptację dla współistnienia. Podobnie
było z deklarowanym przyzwoleniem na przyjazd do kraju przedstawicieli
innych państw i okazywaną niechęcią dla gości odmiennych kulturowo.
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Pozostało jednak zadanie pytań o konkretne opinie wobec odmienności
kulturowej, zawierające się w przydawaniu bądź odbieraniu innym pewnych praw, czy akceptacji dla włączania do grupy własnej osób ze związków
mieszanych.
Chcąc poznać deklarowane opinie badanej młodzieży wobec osób odmiennych kulturowo, w kwestionariuszu umieściliśmy pytanie rozstrzygnięcia o uznawanie ras czy narodów za lepsze od innych. Przy odpowiedzi potwierdzającej takie stanowisko respondenta prosiliśmy o wskazanie
które, według niego, rasy bądź narody są lepsze od innych i dlaczego tak
twierdzi, czym to uzasadnia. Należy wspomnieć, że badani niekiedy uzasadniali również odpowiedzi negatywne, tj. te potwierdzające, że nie ma
ras czy narodów lepszych od innych.
Można podsumować, że większość badanych, w przypadku Polaków
i Zaolziaków prawie 80%, natomiast spośród badanych Czechów niecałe
70% odpowiedziało przecząco i nie wskazywało na wyższość ras czy narodów. Niepokojący jest jednocześnie fakt wskazania w ponad 20% respondentów z Polski i Zaolziaków na lepsze rasy czy narody. Prawie 1/3 z czeskiej grupy badanych również potwierdzała taką sytuację.
Jedynie kilka procent badanych spośród potwierdzających istnienie lepszych ras czy narodów, z każdej z grup, uzasadniało swoje stanowisko. Niektóre z tych odpowiedzi ukazują potrzebę pracy z młodzieżą w kontekście
uwrażliwiania na odmienność kulturową, kształtowanie postaw tolerancji
i przyznawania równości bez względu na pochodzenie. Badani wśród ras
i narodów, które uznawali za lepsze, wskazywali: Słowian, Brytyjczyków,
obywateli USA, Niemców, Czechów, Polaków, Europejczyków. Pojawiły się
również inne wskazania, jak: rasy białe; te w których jest cywilizowane życie; narody tak – rasy nie; rasa aryjska; wszystko lepsze od Rumunii; My;
plemiona i ludy z Amazonii.
Uzasadnienia dla swoich wskazań ras czy narodów lepszych od innych
badani uczniowie znajdywali w przeróżnych obszarach. Niepokój mogą
budzić zapewne niektóre z nich, zaś inne winny skłaniać do refleksji czy
przekonania o konieczności zajęć, warsztatów w młodzieżą i edukacji w zakresie wiedzy o innych etnicznie, kulturowo. Uzupełnienia odpowiedzi respondentów można by podzielić na dwa rodzaje: łagodniejsze i te wręcz
tchnące nienawiścią. W pierwszej grupie za przykład mogłyby posłużyć
takie twierdzenia, jak: USA uważają, że mają dobrą gospodarkę myślą, że
mogą rządzić innymi państwami, że są lepsze; Polacy potrafią się zjednoczyć
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w trudnych chwilach, mają serce do walki; Słowianie jest to rasa, której nikomu nie udało się pokonać; Wielka Brytania – bo są mądrzejsi niż inne kraje
afrykańskie; te rasy, które zostały wywyższone przez Hitlera; Afganistan =
rasizm.
Na drugiej stronie, jako przeciwwagę, można wskazać wypowiedzi badanych, którzy uzasadniali również swoje stanowisko w kontekście niewyróżniania jako lepsze żadnych ras czy narodów. Odpowiadali, że: każdy jest
sobie równy; nie można generalizować; akceptuje wszystkich ludzi; wszyscy
mamy plusy i minusy; każda rasa jest przystosowana genetycznie do czegoś innego, każda jest lepsza w jednym gorsza w czymś innym; wszyscy są
tacy sami, mają takie same prawa każdy jest człowiekiem; każdy człowiek
jest równy nie ma lepszych i gorszych, niektórzy są tylko lepiej zorganizowani; wszyscy są równi, bo istnieje równość; każdy powinien być taki jak inni
(w sensie prawa).
Kolejnym pytaniem z wykorzystaniem skali akceptacji dla pewnej sytuacji była możliwość uznania „za swojego” przez badanych dziecka, którego
matka była współobywatelem tego samego państwa co respondent, jednak
ojciec mógłby być reprezentantem innej grupy etnicznej czy narodowej.
I choć odpowiedzi Czechów, Polaków i Zaolziaków różniły się nieco, to
można było zauważyć pewien trend zawierający się w sporym odsetku odmów prawa do bycia współobywatelem w przypadkach, gdyby ojcem dziecka miał być np. Rom, Rumun, Arab. Natomiast we wszystkich grupach
badanych dziecko, którego ojcem był: Amerykanin, Czech, Słowak, Anglik,
Francuz „zdecydowanie tak” i „raczej tak” uznano za współobywatela kraju zamieszkania respondenta.
Respondenci z polskiej grupy badanej wyrażali opinie akceptacji i tolerancji („zdecydowanie tak”, „raczej tak”) w stosunku do traktowania jako
współobywatela dziecka z mieszanego związku Polski z większością wskazanych w kwestionariuszu przedstawicieli grup etnicznych i narodowych
krajów europejskich, ale także Ameryki i Ukrainy. Najwyższy poziom niechęci („raczej nie”, „zdecydowanie nie”) dla takiego stanu rzeczy przejawiał
się w odpowiedziach dotyczących Arabów (30,31%), Rumunów (26,56%),
Afrykanów (25,39%), Rosjan (24,81%), Romów (22,93%), Żydów (22,84%).
Wyniki te można odnieść do aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych (aktów terrorystycznych, agresywnej polityki imperialnej Rosji,
współczesnej fali migracji). Zauważalna jest również wciąż spora niechęć
wyrażana zapewne w tych opiniach wobec społeczności żydowskiej, ale
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również w stosunku do Romów i jak już wcześniej wspominano, zapewne ze względu na migracje tychże w latach 90. do Polski z Rumunii, także
obywateli tego kraju.
Odpowiedzi czeskich uczniów nie różniły się znacznie od ich polskich
rówieśników. Najwięcej deklaracji akceptacji i tolerancji wyrażali oni wobec wymienionych w kwestionariuszu przedstawicieli krajów Unii Europejskiej i USA. Natomiast najmniej tolerancji wykazali wobec odmienności kulturowej ojca dziecka, którego matką była Czeszka. Odmawiali mu
obywatelstwa w dużo większym odsetku odpowiedzi niż pozostałe dwie
grupy badanych. Na 14 wskazywanych grup etnicznych i narodowych, aż
w 8 przypadkach odpowiedzi („raczej nie”, „zdecydowanie nie”) stanowiły
ponad 1/3. Najmniej tolerancyjne opinie prezentowali młodzi Czesi wobec
Romów (43,75%), Rumunów (45,61%), Arabów (47,56%). Natomiast zdecydowaną odmowę obywatelstwa okazywali dla dziecka Czeszki z Romem
(28,57%), Arabem (23,68%) i Rumunem (21,05%).
Wśród badanych uczniów z mniejszości polskiej w Republice Czeskiej
zauważalny był najwyższy poziom akceptacji dla przypisywania obywatelstwa dziecku ze związku mieszanego. Zapewne dlatego, że część badanych to również członkowie rodzin i środowisk zróżnicowanych etnicznie. Odpowiedzi zdecydowanie odmawiające uznania za Czecha dziecka
w mieszanego związku (w zaproponowanych przykładach) pojawiały się
z mniejszą intensywnością. Jedynie w 5 przypadkach respondenci w liczbie
większej niż 10% odpowiadali „zdecydowanie nie” (np.: Romowie, Arabowie, Chińczycy, Rosjanie, Żydzi). Jeśli chcielibyśmy połączyć dwie kategorie odpowiedzi negatywnych jako wyraz braku tolerancji dla odmienności
kulturowej dziecka ze związku mieszanego, to należy przywołać, że najwięcej takich wskazań dotyczyło Arabów (38,55%), Rumunów (37,04%),
Romów (33,33%), Ukraińców (33,33%), Rosjan (30,95%), Afrykańczyków
(29,76%), Chińczyków (29,27%).

Zamiast zakończenia
Zapewne w wyobrażeniu czytelnika, ale potwierdzam, że również badacza, pojawiły się inne wyniki badań niż te uzyskane. Oczekiwałem zapewne prezentacji opinii tolerancji i akceptacji dla Inności, a nie odpowiedzi wskazujących na nietolerancję dla odmienności. Owszem, wyszedłem
od założenia specyfiki obszaru badań, jednak nie ustrzegłem się błędnego
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założenia konieczności korespondowania opinii, deklaracji ze zmianami
rzeczywistości społecznej. W tym zakresie zaobserwowałem pewną stałość, przy uwzględnieniu odchyleń, których opisu dokonałem w prezentacji
wyników badań.
Zatem podsumowując tę część rozważań dotyczących kontaktów młodzieży z Innym oraz Innością, jej stosunku do odmienności kulturowej,
akceptacji czy tolerancji dla niej, można dostrzec pewną ambiwalentność
prezentowanych opinii. Jak wskazywała w swym tekście z 1998 roku Anna
Szczypka-Rusz13, młodzież jest tolerancyjna z pewnymi ograniczeniami.
Owe warunki dotyczyły szczególnie roli, jaką cudzoziemiec miałby pełnić
wobec badanych w życiu prywatnym i zawodowym, statusu społecznego
tychże.
W opracowaniu celowo zrezygnowałem z odniesienia do innych zmiennych niezależnych, jak płeć czy wyznanie respondentów. Odniosłem się
jedynie do statusu mniejszościowego (Zaolziacy) bądź większościowego
(Czesi i Polacy) badanej młodzieży. Należy w tym momencie wskazać, że
w opinii tych trzech grup na wyróżnienie zasługują wyniki dotyczące Zaolziaków, tj. przedstawicieli mniejszości. Bardziej od pozostałych dwóch
grup badanych, będących członkami grup większościowych dominujących
kulturowo, młodzież z mniejszości przyzwalała na pewne zachowania, czy
wyrażała częściej deklaracje akceptacji i tolerancji dla nich. Wykazywali na
przykład większą otwartość dla przyjmowania jako współobywatela dziecka ze związku mieszanego. Najmniej Zaolziaków wskazywało, że są rasy
czy narody lepsze od innych. Natomiast nie do końca akceptowane były
sytuacje włączania do grupy dzieci ze związków mieszanych, czy przyzwalanie na pewne relacje w sferze osobistej czy służbowej w cudzoziemcami
przez Czechów i Polaków. Nie będzie oryginalną konkluzja, że takie deklarowane opinie Zaolziaków wobec Innych oraz Inności mogą być związane bezpośrednio z doświadczeniami sytuacji grupy mniejszościowej, odmiennej kulturowo zarówno wobec większości z kraju zamieszkania, jak
i ojczyzny przodków. Jednocześnie na tle wszystkich trzech grup to Czesi
wydają się pozostawać grupą prezentującą najmniej deklaracji akceptacji czy tolerancji wobec udziału cudzoziemców w sytuacjach prywatnych
i służbowych.
 A. Szczypka-Rusz, Mniejszość i większość wobec problemów tolerancji etnicznej, w:
Młodzież i tolerancja (studium z pogranicza polsko-czeskiego), red. T. Lewowicki, B. Grabowska, Cieszyn 1998, s. 28.
13
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Po przeprowadzeniu badań zauważyłem dodatkowo, że w prezentowanych opiniach badanej młodzieży powracają kategorie Swojskości – Inności – Obcości, które wymagają obecnie redefinicji, szczególnie zarówno
w kontekście przemian społeczeństw, ale i niekontrolowanych migracji
na terenie Europy. Jak już wspomniałem, najbardziej otwarte z deklarowanych opinii prezentowali Zaolziacy, nie wszystko akceptowali Polacy,
najbardziej zamkniętą grupą okazali się Czesi (co powtórzyło się w tych
badaniach), pomimo deklaracji o przyjaźniach z cudzoziemcami połowy
badanych z tej grupy.
Ze względu na doniosłą problematykę, ale także potrzeby natury praktycznej, w kontekście projektowania programów edukacyjnych, polityki integracyjnej, programów włączających i przełamywania stereotypów,
walki z nietolerancją i dyskryminacją ze względu na odmienność kulturową zauważalna jest potrzeba powtórzenia badań w kontekście problemów
migracyjnych w Europie. Zespół Profesora Tadeusza Lewowickiego, jakby
intuicyjnie wyczuwając nadchodzące wydarzenia, podjął się tych badań,
chcąc je odnieść do opracowań z końca lat 90. Jednak równolegle niemal do
prowadzonych badań mieliśmy do czynienia z niekontrolowanymi ruchami ludności, których rozmiar można jedynie porównać z przesiedleniami
i migracjami po II wojnie światowej. Od tamtego czasu, przez kilkadziesiąt lat kontrolowano przepływ ludności. Dowodem na to, że sytuacja jest
bez precedensu, są nie różniące się znacznie wyniki badań z lat 2014/2015
w porównaniu z tymi z 1998 roku, a nawet wzrost wskazań traktowanych
jako wyraz braku tolerancji. Pomimo otwarcia granic, akcesji do Unii Europejskiej, swobodnego niemal przepływu ludności i towarów, możliwości
kontynuowania edukacji na wszystkich poziomach wewnątrz tego obszaru, można zauważyć jednak niewielką zmianę deklarowanych opinii raczej w kierunku braku akceptacji dla Innych (chociażby dwukrotnie wyższy odsetek respondentów odpowiadających, że są lepsze rasy czy narody).
Pomimo tego, że w takich krajach jak Czechy czy Polska nie ma problemu z pozostawaniem znaczących liczbowo grup migrantów i uchodźców,
a także te państwa nie są tranzytowymi w kierunku ich migracyjnego celu,
to opinie wobec inności wśród młodzieży z trzech badanych grup wydają
się nieznacznie różnić. Zatem zwiększony kontakt z odmiennością, możliwości doświadczania jej, mobilność, otwarcie granic wcale nie muszą
wprost proporcjonalnie wpływać na kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji dla inności, ani oswajać z nią. Dodatkowo motywować winno to
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badaczy do pogłębienia studiów w tym zakresie i powtórzenia badań, może
z zastosowaniem innych narzędzi czy technik badawczych.
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Borderland Youth Confronted by Otherness
Abstrakt
Przedmiotowe opracowanie jest kolejną pracą, będącą fragmentem badań
zespołowych, powstałą w środowisku cieszyńskiej szkoły badań pogranicza
poświęconą tej problematyce. Do badań wybrano szczególną grupę osób –
młodych ludzi wkraczających w dorosłość, zamieszkujących różne miejscowości Śląska Cieszyńskiego i uczących się w kilku szkołach średnich po obu
stronach granicy. Przedmiotem badań, których wyniki prezentuję, są postawy
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młodzieży Śląska Cieszyńskiego wobec Inności, poczucie tolerancji, akceptacji
dla niej, rozumienie kategorii Inny, cech odmienności kulturowej, poziomu
kontaktów z Innymi. Najbardziej otwarte postawy prezentowali Zaolziacy, nie
wszystko akceptowali Polacy; najbardziej zamkniętą grupą okazali się Czesi,
pomimo deklaracji o przyjaźniach z cudzoziemcami połowy badanych z tej
grupy.
Słowa kluczowe: pogranicze, młodzież, postawy, Inność, cudzoziemcy,

Abstract
The presented study is a part of group research from the Cieszyn School of Borderland Studies and is dedicated to borderland issues. A special group of respondents was selected for the study, namely young people entering adulthood,
living in Cieszyn Silesia and educated in secondary schools on both sides of
the border. The object of the research whose results are presented here are: the
attitudes of the youth from Cieszyn Silesia towards Otherness, their feelings
of tolerance, acceptance of Otherness, understanding of the category of the
Other, the qualities of cultural diversity, the level of contacts with the Other.
The most open attitudes were presented by Zaolzie youth, whilst Poles did not
accept certain things and Czechs turned out to be the most closed group, although half of the respondents in this group declared that they enjoyed friendships with foreigners.
Keywords: borderland, youth, attitudes, Otherness, foreigners
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„Allah, akbar, kebab” – czyli postrzeganie
uchodźców z krajów muzułmańskich przez
polską młodzież ponadgimnazjalną w czasie
kryzysu migracyjnego w Europie
Europejski kryzys migracyjny określany jest jako najsilniejsza tego typu
fala od czasów II wojny światowej. Według statystyk UNHCR1 w 2015 roku
przez morze do Grecji i Włoch przybyło ponad milion uchodźców. Liczba ta
stale rośnie. Do tej pory w 2016 roku włoskie i greckie granice przekroczyło prawie 250 000 osób pochodzących głównie z Syrii, Afganistanu, Iraku,
Nigerii i Erytrei. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia swoich domów i podjęcia ryzyka dotyczącego swojego życia, a często także życia swoich bliskich,
przede wszystkim ze względu na działania wojenne oraz niebezpieczeństwo
w kraju pochodzenia, lecz także chęć poprawy warunków bytowych.
Przybycie do Europy milionów uchodźców zainicjowało panikę moralną, która zanikała i odnawiała się wraz z kolejnymi atakami terrorystycznymi na Starym Kontynencie2. Panika moralna dotycząca uchodźców
Refugess/Migrants Emergency Response – Meditteranean, http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php (dostęp: 24.07.2016).
2
B. Pasamonik, Malowanie strasznego diabła – metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce, w: Kryzys migracyjny, red. B. Pasamonik, U. Markowska-Manista, Warszawa 2017.
Publikacja przyjęta do druku.
1

158

Ewelina Zalewska

najbardziej widoczna była w mediach, które przedstawiają muzułmanów
jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i jej mieszkańców. Islam
obrazowany jako motyw potencjalnej zagłady kontynentu uogólnia się
z uchodźcami imigrantami ekonomicznymi z krajów Afryki Północnej
oraz obywatelami europejskimi z kolejnych bliskowschodnich pokoleń. Na
nowo medialną komunikację kluczowy wpływ ma władza polityczna, która stara się wdrożyć w środki jej przekazu własną propagandę3. W Polsce
i w niektórych krajach europejskich starania te odnoszą skutek i związane
są z przejęciem władzy przez partie prawicowe, w których politycznym interesie leży sztuczne podsycanie strachu przez uchodźcami. Nie bez znaczenia jest także rozprzestrzenianie się postaw islamofobicznych w Europie,
które oddziałują na przekaz dyskursu medialnego4. Grupą, która narażona
jest na negatywny wpływ mediów przekazujących komunikaty i obrazy
antyspołeczne, jest przede wszystkim młodzież5. Żyjąc w dobie wielokulturowości, młodzi ludzie doświadczają paradoksu podczas odbioru z mediów
informacji pełnych ksenofobii i rasizmu. Ze względu na islamofobiczny
przekaz medialny oraz brak wystarczających działań promujących tolerancję, na wszystkich szczeblach edukacyjnych młodzi ludzie mogą przejawiać
negatywne postawy propagowane przez Internet, prasę i telewizję.
Obserwując przede wszystkim internetowy dyskurs medialny dotyczący kryzysu migracyjnego w Europie oraz zastanawiając się nad jego
wpływem na poglądy młodzieży, przeprowadzono badania w trzech warszawskich szkołach ponadgimnazjalnych. Ich celem było opisanie sposobu
postrzegania uchodźców z krajów muzułmańskich przez polską młodzież
ponadgimnazjalną w czasie trwania kryzysu migracyjnego w Europie.
Problem badawczy został zwarty w pytaniu: W jaki sposób polska młodzież
ponadgimnazjalna postrzega uchodźców z krajów muzułmańskich z czasie
trwania kryzysu uchodźczego? Sformułowano także następujące problemy
szczegółowe:
1.	 określenie samooceny wiedzy na temat islamu i muzułmanów przez
uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
3
 T. Miczka, Nowe media jako nowe formy komunikowania politycznego i nowe formy „dyscyplinującej technologii władzy”, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red.
M. Sokołowski, Warszawa 2007, s. 192.
4
M. Łyszczarz, Obraz muzułmanów w sferze publicznej. Specyfika polskiego dyskursu
medialnego dotyczącego islamu, w: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie,
red. M. Łyszczarz, Toruń 2014, s. 145.
5
 D. Clarke, Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańsk 2005, s. 162-177.
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2.	 określenie stosunku uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uchodźców
z krajów muzułmańskich przez
3.	 określenie przyczyn ewentualnych obaw i wątpliwości uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dotyczących przyjęcia przez Polskę uchodźców
z krajów muzułmańskich w ramach programu relokacji.
W przeprowadzonych badaniach posłużono się techniką ankiety, która
charakteryzowała się podejściem ilościowym i jakościowym. Kwestionariusz ankiety zawierał zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. W kwietniu 2016 roku przeprowadzone zostały badania z uczniami warszawskich
liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Objęły one próbę 126
osób w wieku 16–19 lat.
Znaczącym faktem jest, iż uzyskawszy od pracowników administracji
lub dyrektorów szkół wstępną zgodę na przeprowadzenie badań z uczniami, informując później o tematyce, której dotyczyć będzie ankieta, dyrektorzy wycofywali się z wcześniejszych ustaleń tłumacząc się wszystkim,
tylko nie obawą przed ujawnieniem poziomu tolerancji uczniów. Wartym
wspomnienia jest fakt, iż sytuacje te dotyczyły kilku szkół bardzo wysoko
ulokowanych w warszawskich rankingach.
Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej uchodźców każdorazowo
wywoływała pośród młodzieży ożywienie. Pomimo że uczniowie zostali
uprzedzeni, iż wzięcie udziału w badaniu jest dobrowolne, nikt nie odmówił, a kwestionariusze ankiet wypełniane były z widocznym przejęciem.

Samoocena wiedzy na temat islamu i muzułmanów
przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Pomimo iż większość badanych oceniła swoją wiedzę na temat islamu
pozytywnie: jako ogólną (51%) lub jako dużą (5%), tylko 36% z nich interesuje się wydarzeniami mającymi miejsce na Bliskim Wschodzie. Skąd więc
młodzież czerpie wiedzę o islamie? Nie z relacji międzyludzkich – 86% badanych nie zna osobiście żadnego muzułmanina ani muzułmanki. Większość uczniów nigdy nie była też w kraju muzułmańskim. Wiedza na temat islamu i muzułmanów czerpana jest przez młodzież z mediów, przede
wszystkim z Internetu. Dostęp do mediów jest prosty i szybki. Medialne komunikaty słowno-obrazowe towarzyszą współczesnemu człowiekowi każdego dnia, wywierając ogromny wpływ na opinie zwłaszcza młodych ludzi,
którzy dopiero uczą się krytycznego spojrzenia na informacje docierające
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z Internetu, prasy i telewizji. Potwierdzają to wypowiedzi ankietowanych
uczniów, spośród których 71% postrzega media jako obiektywne źródło informacji, prezentujące autentyczne wydarzenia i informacje. Jednocześnie
57% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że polskie media przedstawiają
islam w sposób negatywny. Reasumując, w opinii większości badanej młodzieży negatywny obraz islamu w mediach jest słuszny i zgodny z prawdą.
Większość respondentów nie potrafiła wskazać osoby publicznej, o której
wiadomo, że jest muzułmaninem lub muzułmanką. Pojedyncze osoby podawały imiona i nazwiska sportowców: Karima Benzemy, Mesuta Ozila
oraz Mameda Khalidova. których odbiór przez badaną młodzież nacechowany jest pozytywnie, o czym świadczą przymiotniki określające te postacie wpisane przez respondentów w kwestionariuszu ankiety: „świetny
piłkarz – Mesut Ozil”, „Mamed Khalidov, który walczy dla Polski, a jest
Czeczenem”. Niemniej jednak dla 29% badanych uczniów znanym muzułmaninem był Osama bin Laden, którego imię i nazwisko wielokrotnie pojawiało się także w kwestionariuszu ankiety jako skojarzenie ze słowem „islam”. Poniższy wykres przedstawia te skojarzenia, które wymieniane były
najczęściej wraz z podaną liczbą wskazań. Jedną z najbardziej dosadnych
odpowiedzi było zestawienie przez ucznia zasadniczej szkoły zawodowej
trzech słów-skojarzeń do słowa „islam”: „Allah, akbar, kebab”.
Wykres 1. Najczęściej podawane skojarzenia ze słowem „islam”

Źródło: badania własne
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Inne, rzadziej wymieniane skojarzenia, to: islamizacja Europy, chusta,
Koran, niebezpieczeństwo, turban, kebab, zagrożenie, Allah Akbar, ciapaci, modlitwa, Bliski Wschód, broda, samobójstwo, zamach, Mekka, muzułmanie, dzicz, brudasy, złodzieje, nienawiść. Skojarzenia te przywodzą na
myśl strach i nienawiść. Dowodzą one skrajnie negatywnego obrazu islamu
i muzułmanów w świadomości młodych Polaków.

Stosunek uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uchodźców
z krajów muzułmańskich
Czerpana przez badaną młodzież medialna wiedza na temat islamu,
a także przekonanie o jej słuszności kreują negatywny stosunek do muzułmanów. Poniższe wykresy wskazują na fakt, iż percepcja islamu i muzułmanów nie jest silnie związana z rodzajem szkoły, do której uczęszczają respondenci. Zarówno uczniowie liceów, jak i techników i szkół zawodowych
określili swój stosunek do muzułmanów w bardzo podobny sposób.
Wykres 2. Określenie własnego nastawienia do muzułmanów przez
licealistów

Źródło: badania własne
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Wykres 3. Określenie własnego nastawienia do muzułmanów przez uczniów techników

Źródło: badania własne

Wykres 4. Określenie własnego nastawienia do muzułmanów przez uczniów zasadniczych szkół zawodowych

Źródło: badania własne
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Większość badanych (58%) nie chciałoby mieszkać w sąsiedztwie muzułmanina lub muzułmanki. Prawie połowa badanej młodzieży (40%)
nie zaakceptowałaby też kolegi lub koleżanki z klasy, którzy wyznawaliby islam. Jest to szczególnie ważny znak dla nauczycieli i wychowawców
szkół, demonstrujący potrzebę propagowania w szkołach postaw tolerancyjnych, poszerzania horyzontów uczniów i umiejętności krytycznego
odbioru napływających informacji, a także zasiania w nich chęci pomocy
potrzebującym. Należy pamiętać, że ponad 30% uchodźców przybywających do Europy to dzieci i młodzież6. Niepełnoletni uchodźcy, których
obejmuje obowiązek szkolny, bardzo szybko zaczynają uczęszczać do
europejskich szkół 7. Są oni uczniami, którzy mają za sobą traumatyczne przeżycia związane z niebezpieczeństwem w kraju pochodzenia oraz
ucieczką z niego. Kiedy docierają do kraju azylu, paradoksalnie czekają
na nich koleje trudności związane przede wszystkim z szokiem kulturowym8 oraz możliwym pojawieniem się zespołu stresu pourazowego9.
Trafiając do szkół, w których prowadzone były badania, musieliby zmierzyć się także z brakiem tolerancji i odrzuceniem rówieśników. Wtedy istnieje ryzyko pojawienia się frustracji, buntu, poczucia niesprawiedliwego
traktowania. Ponadto sporne relacje pomiędzy kulturami dwóch krajów:
wysyłającego i przyjmującego imigranta mogą przyczynić się do zahamowania lub regresu procesu integracji10. Problem braku tolerancji jest
często pozornie ukryty w środowiskach szkolnych. W każdej z badanych
placówek członkowie grona pedagogicznego (rozmowy z: dwoma dyrektorami szkół i trzema nauczycielami), wyrażali przekonanie o tolerancyjności swoich uczniów. Większość wypełnionych kwestionariuszy ankiet
ukazała jednak obraz daleki od ich przekonań.

Refugess/Migrants Emergency Response – Meditteranean, http://data.unhcr.org/
mediterranean/regional.php (dostęp: 27.07.2016).
7
E. Januszewska, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną
a doświadczeniem Uchodźstwa, Toruń 2010.
8
 O. Kalervo, Cultural shock: Adjustment to new cultural environments, „Practical
Anthropology” 1960, nr 7, s. 177-182.
9
H. Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami,
Kraków 2000, s. 22.
10
C. Bagley, Immigrant Minorities in the Netherlands: Integration and Assimilation,
„International Migration Review” 1971, nr 5.
6
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Przyczyny obaw i wątpliwości uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dotyczące przyjęcia przez Polskę uchodźców
w ramach programu relokacji
Chcąc określić podłoże negatywnego stosunku badanych uczniów do
uchodźców z krajów muzułmańskich, starano się nakreślić obraz uchodźców
widziany ich oczami. Odpowiedzi na pytanie: „Kim według ciebie są uchodźcy i dlaczego migrują do Europy?” ukazują uchodźcę w oczach badanych uczniów jako młodego mężczyznę, który ucieka do Europy celem agresywnego
propagowania islamu lub przeprowadzania zamachów terrorystycznych z pobudek skrajnie religijnych. Mężczyzna ten jest agresorem, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskich kobiet. Nie zamierza on podjąć pracy
na emigracji, ponieważ chce utrzymywać się z zasiłków socjalnych.
Respondenci odpowiadali na pytanie zadane w kwestionariuszu ankiety w następujący sposób:
– Uchodźcy migrują ze względów ekonomicznych. Część osób to członkowie ISIS, którzy chcą się dostać do Europy w celu terrorystycznym. [Uczeń
liceum].
– Uciekają przed wojną, ale chcą przejąć władzę nad Europą. Chcą zająć
miejsca pracy Europejczykom. [Uczennica liceum].
– Migrują do Europy po świadczenia socjalne. Są młodymi ludźmi, którzy
chcą zapanować nad Europą swoją religią. [Uczeń technikum].
– Uchodźcy to głównie mężczyźni, którzy oczekują, że dostaną od naszego
kraju wszystko co zapewni im lepszy byt. To ludzie, którzy nie chcą bronić swojego kraju. Ci najbiedniejsi zostali i walczą o zakończenie wojny.
[Uczeń technikum].
– Migrują, bo boją się wojny w swoim kraju, ale zabijają ludzi w Europie
[Uczennica zasadniczej szkoły zawodowej].
– Chcą gwałcić kobiety w Europie i podkładać bomby. [Uczennica zasadniczej szkoły zawodowej].
– Uchodźcy to przede wszystkim młodzi mężczyźni, którzy przyjeżdżają
do Europy, żeby gwałcić europejskie kobiety i żeby zapanował tu islam
[Uczeń technikum].
– Są to ludzie, którzy poszukują nowego, lepszego życia. Migrują do Europy
ze względu na wojnę w swoim kraju. [Uczennica liceum]
– Są osobami poszukującymi lepszego życia. Domagają się praw i obywatelstwa w Europie. [Uczennica technikum].
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– To głównie mężczyźni przed trzydziestką. Uciekli od wojny i zostawili
w kraju swoje żony i dzieci. W Europie chcą siedzieć na socjalu, bo tak
jest przecież łatwiej. [Uczennica liceum].
– Przyjeżdżają tu, żeby islam zapanował nad Europą. [Uczeń zasadniczej
szkoły zawodowej].
Powyższe wypowiedzi wskazują na strach jako główną przyczynę negatywnego nastawienia do uchodźców z krajów muzułmańskich. Respondenci obawiają się ekspansji islamu, niebezpieczeństwa terrorystycznego,
a także zagrożeń o charakterze seksualnym skierowanych w europejskie
kobiety. Opinie badanych uczniów pokrywają się z wynikami najnowszych
badań CBOS-u11, zgodnie z którymi negatywny stosunek do uchodźców
spowodowany jest przede wszystkim obawami o bezpieczeństwo społeczne
(zagrożenie terroryzmem, zagrożenia dla polskich kobiet), bezpieczeństwo
kulturowe (tożsamość kulturowa: islam vs chrześcijaństwo) oraz bezpieczeństwo ekonomiczne (rywalizacja na rynku pracy i rynku świadczeń
socjalnych).
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że 71% badanych jest
przeciwnych temu, żeby uchodźcy jak najszybciej weszli na rynek pracy.
W zestawieniu z zaniepokojeniem o pobieranie przez migrantów świadczeń socjalnych pojawia się swoisty paradoks. Respondenci obawiali się też
nieefektywnej integracji lub asymilacji uchodźców muzułmańskich w Europie. Odpowiedzi na pytanie: „Czy Polska powinna przyjąć uchodźców
z krajów muzułmańskich. Uzasadnij swoje zdanie”, były najczęściej negatywne. Badani uczniowie uzasadniali swoje zdania w następujący sposób:
– Polska nie ma pieniędzy na utrzymywanie ludzi, którzy i tak nie zasymilują się z chrześcijanami i nie będą chcieli pracować. [Uczeń technikum].
– Mieszkańcy Polski będą w niebezpieczeństwie. Zaczną się bijatyki, zamachy, gwałty na polskich kobietach. To są ludzie z innego świata, nie pasują
nigdy nie będą pasowali do naszego świata. [Uczeń liceum].
– Oni chcieliby żyć tutaj po swojemu. Jeżeli chcą tu mieszkać to muszą żyć
jak Europejczycy. [Uczennica zasadniczej szkoły zawodowej].
– Uchodźcy nie chcą przyjąć naszej kultury. A nawet jak pozornie przyjmują to nigdy nie wiadomo co w Arabie siedzi i jak będzie się zachowywał się
za kilka albo kilkanaście lat. [Uczennica zasadniczej szkoły zawodowej].
11
Komunikat z Badań CBOS. (2017). Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców
(Nr 1/2017), Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
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Kolejną sprzecznością, która ujawnia się w prowadzonych badaniach,
jest jednoczesna obawa młodzieży o odrzucenie liberalnych wartości europejskich i niezintegrowanie się uchodźców muzułmańskich w Polsce z intencją ich społecznej separacji. Ujawnia się ona w odpowiedziach na pytanie „Gdzie powinni zamieszkać uchodźcy po przybyciu do Polski?”. Aż
73% respondentów odpowiedziało, że w odosobnionych ośrodkach z dala
od społeczności lokalnej. Badana młodzież nie dostrzega mechanizmu integracji migrantów z ich codziennym funkcjonowaniem pośród mieszkańców kraju azylu. Większość badanych uczniów nie postrzega uchodźców
jako osoby potrzebujące pomocy, 93% młodych ludzi jest przeciwna ich
przyjęciu do Polski – kraju, którego mieszkańcy kiedyś też zmuszeni byli
do ucieczki. Pytanie kończące ankietę sprawdzało ogólną wiedzę dotyczącą
tego rozdziału w historii Polski. 88% uczniów liceów, 88% uczniów techników i tylko 24% uczniów zasadniczych szkół zawodowych posiadało ogólną wiedzę dotyczącą przyczyn i okoliczności uchodźstwa Polaków w historii Polski. Uczniowie odpowiadali na ostatnie pytanie w kwestionariuszu
ankiety w następujący sposób:
– Polacy zmuszeni byli do uchodźstwa podczas rozbiorów Polski. Polacy
dostosowywali się do kraju, który ich przyjął. Muzułmanie nie chcą się
dostosować. Chcą żyć w Europie, tak jak żyli u siebie w arabskich krajach.
[Uczeń liceum].
– Polacy w swojej historii wielokrotnie byli uchodźcami. Na przykład po
powstaniu listopadowym i styczniowym, albo w czasie rozbiorów Polski.
Także w czasie dwóch wojen światowych. Jednak Polacy nie afiszowali
się ze swoją polską kulturą na uchodźstwie, tak jak robią to muzułmanie
w Europie. [Uczennica liceum].
– Np. w czasie II wojny światowej Polacy byli uchodźcami w Iranie. Ale
Polacy nie panoszyli się swoją religią i kulturą. Arabowie chcą przenieść
swoją kulturę do Europy – budować meczety i zakrywać kobiety w czarne
chusty. [Uczeń technikum].
– Polacy byli uchodźcami na przykład podczas drugiej wojny światowej.
Różnica pomiędzy uchodźcami-muzułmanami a uchodźcami-Polakami
polega na tym, że Polacy siedzieli grzecznie i cicho tam, gdzie ich przyjęto
i nie biegali z bombami. [Uczennica technikum].
– Byliśmy uchodźcami, kiedy w Polsce była wojna. Ale Polacy to chrześcijanie i lepsza europejska kultura. [Uczennica zasadniczej szkoły
zawodowej].
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Powyższe wypowiedzi wskazują na różne sposoby percepcji dwóch
grup: Polaków na uchodźstwie oraz uchodźców z krajów muzułmańskich
przybywających do Europy w czasie kryzysu migracyjnego w XXI wieku.
Czynnikiem różnicującym jest obawa badanych uczniów o bezpieczeństwo
kulturowe Polski. Respondenci utożsamiają terroryzm z islamem, a także
postrzegają swoją kulturę jako lepszą od kultury muzułmańskiej. Niezwykle istotna jest próba wpłynięcia na sposób myślenia młodzieży, której powinni podjąć się nauczyciele i wychowawcy. Przyczyny należy upatrywać
się w słowach Claude’a Levi Straussa12, zgodnie z którymi zaprzeczenie
zróżnicowania kulturowego i postrzegania kultur innych niż własna jako
„dzikich” uwydatnia się najwyraźniej właśnie u samych „dzikich”.

Wnioski z przeprowadzonych badań
Aspekty życia w społeczeństwie wielokulturowym, stanowiące w wielu
krajach Europy Zachodniej stały element życia codziennego, w Polsce są
zjawiskiem już nie tak nowym, lecz wciąż oswajanym13. Idee wielokulturowości, a także dyskusje dotyczące jej plusów i minusów odżyły wraz z falą
kryzysu migracyjnego w Europie. Wśród dorosłych Polaków dominuje
negatywne nastawienie dotyczące przyjmowania przez Polskę uchodźców
w ramach programu relokacji. Podobnego zdania są także ludzie młodzi, którzy utożsamiają uchodźców z terrorystami, agresorami lub widzą
w nich konkurencję na rynku pracy.
Stałe migracje, tak charakterystyczne dla współczesnego świata, wskazują na potrzebę edukacji międzykulturowej, która przygotowuje do życia
w społeczeństwach wielokulturowych14. Przesiedlanie się społeczeństw stanowi wyzwanie dla wielu nauk, w tym także pedagogiki15. Potwierdzają
to wyniki badań prezentowane w tym artykule, wskazujące na uprzedzenia, brak tolerancji, jak również brak rzetelnej wiedzy, na której podstawie
C. Levi-Strauss, Rasa a historia, w: Rasa a nauka. Trzy studia, red. L.C. Dunn,
O. Klineberg, C. Levi-Strauss, przeł. J. Dembska, Warszawa 1961.
13
 A. Grzymała-Kazłowska, Konstruowanie innego. Wizerunki imigrantów w Polsce,
Warszawa 2007.
14
 T.Z. Sarleja, Przygotowanie do życia w społeczeństwach wielokulturowych, w: Edukacja dla interkulturowości, red. S. Kaczor, T.Z. Sarleja, Warszawa 2009, s. 159.
15
B. Bartz, Wzrost ruchu migracyjnego jako wyzwanie dla pedagogiki interkulturowej
w kontekście niemieckim, w: Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995.
12
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młodzież mogłaby budować obraz uchodźcy w dobie kryzysu migracyjnego w Europie. Młodzi ludzie czerpią wiedzę z mediów, które dziś razem ze
szkołą odgrywają zaraz po rodzinie najbardziej znaczącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych wśród nastolatków16. Polskie szkoły teoretycznie realizują w swych programach założenia edukacji międzykulturowej,
będącej ważnym elementem współczesnej edukacji17. Jednakże jej efekty wciąż nie są zadowalające. Przeprowadzone badania uwidoczniły nietolerancyjne i stereotypowe postawy polskiej młodzieży. W tym miejscu
pojawia się refleksja, w jakim stopniu nauczyciele i wychowawcy działają
celem niwelowania tychże postaw i co należy zmienić, by ich działania były
bardziej efektywne? Szkoła jako środowisko wychowawcze powinna podjąć
skuteczniejsze starania propagujące wśród młodzieży tolerancję i empatię,
a także rozwijanie kompetencji międzykulturowych, które będą we współczesnym świecie coraz to bardziej potrzebne.
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“Allah, Akbar, Kebab” – The Perception of Refugees from
Muslim Countries by Polish High School Students During
the European Migration Crisis
Abstrakt
Poniższy artykuł prezentuje sposób postrzegania uchodźców z krajów muzułmańskich przez polską młodzież ponadgimnazjalną w czasie kryzysu uchodźczego w Europie, w sposób szczególny zwracając uwagę na obawy i przyczyny
obaw dotyczących przyjęcia uchodźców muzułmańskich przez Polskę w ramach programu relokacji.
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Abstract
The article presents the perception of refugees from Muslim countries by Polish high school students during the European refugee crisis, paying special
attention to the anxieties and reasons of anxieties about Poland’s acceptance
of Muslim refugees under the relocation program.
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Cyberprzestrzeń jako facylitacja
degeneratywnych zachowań młodzieży

Wprowadzenie
W etiologii zachowań agresywnych coraz większą rolę odgrywają środki
masowego przekazu, zwłaszcza media elektroniczne. Stały się one w ostatnich dziesięcioleciach nieodłącznym atrybutem naszej codzienności i wiedzy
o otaczającym świecie. Potęga środków przekazu jest tak wielka, że wpływają
one nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale także o czym myślą.
Dokonując analizy sposobu funkcjonowania mediów, nietrudno odnieść
wrażenie, że mamy do czynienia ze swoistym „szokiem medialnym”, czyli
rozbieżnością między życiem codziennym większości a obrazem tego życia w mediach. Wielu obserwatorów i badaczy podkreśla, że w coraz większym stopniu w środkach masowego przekazu zaczyna dominować agresja
i przemoc. Duża skala pokazywania przemocy coraz częściej kieruje uwagę naukowców na poszukiwanie zależności między treściami emitowanymi
przez media a agresywnym zachowaniem ludzi. Szczególna uwaga badaczy
skoncentrowana jest na skutkach oddziaływania przemocy w mediach na
odbiorców niedojrzałych psychicznie, dzieci i młodzież, którzy stanowią
grupę szczególnego ryzyka. Dzieci i młodzież najchętniej korzystają z najnowszych technologicznych osiągnięć przekazów informacyjnych, zwłaszcza
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Internetu, traktując je jako atrakcyjną zabawę. Wyjątkową rolę odgrywać tu
może właśnie komunikacja internetowa, która z założenia pozbawiona jest
kontroli i może być skutecznym narzędziem „uwodzenia” nieletnich przez
dewiantów seksualnych nawiązujących tym sposobem kontakty. Zagadnienie wpływu treści przemocowych w multimediach na eskalację zachowań
dysfunkcyjnych i aspołecznych w życiu codziennym, aczkolwiek będące
już przedmiotem analiz, nie jest wystarczająco rozpoznane i wymaga dalszych poszukiwań badawczych. Potrzeba kontynuowania pogłębionych
badań wiąże się również z ciągłym postępem technologicznym i nowymi
formami „wirtualnej komunikacji” za pomocą SMS-ów czy blogów internetowych. Analiza treści w nich zawartych może być istotnym elementem
wzbogacenia wiedzy na temat problemu przemocy w mediach i jej skutków
społecznych.

Zagrożenie przemocą w mediach
Chociaż zjawiska przemocy i agresji towarzyszyły człowiekowi od zawsze, niektórzy obserwatorzy współczesności skłonni są przyjąć tezę, że
żyjemy w czasach, w których osiągnęły one swoje apogeum. Zdaniem
M. Binczyckiej-Anholcer, przemoc jest obecnie zjawiskiem powszechnym,
obejmującym wszystkie dziedziny życia, tj. środowiska społeczne, grupy
zawodowe i wiekowe1. Przemoc stała się zjawiskiem społecznym, wręcz
nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Pojawia się we
wszystkich formach komunikacji masowej i dotyczy telewizji, prasy, książek, komiksów, Internetu, kaset video, reklamy, filmów, bajek dla dzieci2.
Znaczący wpływ mediów, zwłaszcza najnowszych nośników informacji opartych na technologiach informatycznych, na kształtowanie świadomości
społecznej, spowodował, że zagadnienie występującej w nich przemocy od
dłuższego czasu stanowi przedmiot zainteresowań specjalistów różnych
dziedzin. Są oni zaniepokojeni faktem promowania w coraz większym
stopniu kultury strachu, polegającej na epatowaniu aktami przemocy i reprezentowaniu negatywnej wizji świata. Nadal kwestią otwartą pozostaje podstawowy problem wpływu przemocy w mediach na odbiorców; czy
M. Binczycka-Anholcer (red.), Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne, Warszawa
2003.
2
 A. Bałandynowicz, Przemoc w środkach masowego przekazu (Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Edukacji Narodowej), Warszawa 2006.
1
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zachęcają do naśladownictwa, czy też odstraszają, czy dokonują katarsis
agresji, czy ją wzmacniają3. Jednak badania amerykańskie i niemieckie dowiodły, że przemoc i agresja pokazywane w telewizji wyzwalają takie same,
bądź podobne zachowania u dzieci i młodzieży w życiu4. Badania psychologiczne potwierdzają podwyższenie poziomu zachowań agresywnych
u dzieci oglądających przemoc w mediach i korzystających z gier komputerowych opartych na przemocy.

Programy telewizyjne a agresja medialna
Telewizja dążąc do zwiększenia swej oglądalności, stara się pokazywać
wydarzenia spektakularne, wstrząsające, niezwykłe. Pokazuje wszystko to,
co od normalności odbiega, głównie sceny mordów i tragicznych wypadków – często wyolbrzymionych i fikcyjnych. W telewizji występuje także
nadmierna prezentacja agresji w stosunku do rzeczywistości. Prezentowanie przemocy w mediach coraz częściej kieruje uwagę naukowców na
poszukiwanie zależności między treściami emitowanymi przez media
a agresywnym zachowaniem ludzi. Pojawiło się określenie „telewizjowładzy” żywiącej się zbiorowymi emocjami, które wznieca i którymi manipuluje5. Zaniepokojenie nasilaniem się przemocy w mediach sygnalizował
T. Pilch, który wyrażał pogląd, że dzięki zmasowanej informacji o zalewie
przemocy wytworzył się u człowieka dotkliwy syndrom zagrożenia i zanik poczucia bezpieczeństwa6. Stawiana jest teza, że banalizacja problemu
śmierci i brutalności powoduje, iż te zjawiska przestają być dla większości
widzów odrażające. Brutalne sceny oglądane w telewizji mogą u bardziej
wrażliwych zwiększyć poczucie lęku i zagrożenia, bądź wywołać „Telewizyjny Zespół Odwrażliwienia”, polegający na stopniowym zaniku reakcji
emocjonalnych, zobojętnieniu, a w konsekwencji ukształtowaniu się postawy psychopatycznej7.
L.O. Beier, Rzeźnia w kinie, „Der Spiegel”, 24 lipca 2006 r., za: „Forum” 2006, nr
32/33.
4
 A. Bałandynowicz, Przemoc w środkach masowego przekazu, dz. cyt.
5
 T. Sobolewski, Królowa wśród tabloidów, „Gazeta Wyborcza’’ 2006, 04-09-2006.
6
 T. Pilch, Agresja i nietolerancja wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne, w:
Agresja dzieci i młodzieży, Perspektywa psychoedukacyjna, red. A. Frączek, I. Pufal-Struzik, Kielce 1996.
7
B. Gujska, Media i ich wpływ na zdrowie psychiczne, „Zdrowie Psychiczne” 2005,
nr 1.
3
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Szczególny niepokój badaczy budzi jednak fakt, że sceny agresji i okrucieństwa stanowią stały komponent wielu filmów dla dzieci. Większość
animowanych filmów adresowanych do najmłodszej widowni to brutalne
kreskówki, które codziennie emitują zwłaszcza prywatne stacje telewizyjne. W wielu tego typu filmach ma miejsce skrajnie agresywny sposób
postępowania w sytuacjach trudnych. W rozwiązywaniu konfliktów dominuje przemoc m.in. w tak brutalnej formie jak: miażdżenie kończyn, pobicie czy spalenie przeciwnika. Filmy takie uczą także najmłodszego widza,
w jaki sposób może odnieść sukces, zachowując się agresywnie i stosując
przemoc. Horrory, brutalne bajki z gatunku science-fiction i inne filmy dla
dzieci pełne przemocy i agresji, będące wytworem zachodniego przemysłu animacyjnego, zalały polski rynek telewizyjny nieomal całkowicie. Rodzime produkcje typu „Bolek i Lolek” i „Reksio” musiały ustąpić miejsca
produkcjom z nowym, brutalnym i agresywnym bohaterem. Współczesne
seriale animowane uczą najmłodszych, jak osiągnąć sukces w szkole, domu
czy na boisku za pomocą zachowań agresywnych i jak skutecznie pokonać przeciwnika. Media poprzez oddziaływania na uczucia dzieci wywołują silne przeżycia emocjonalne, spowodowane oglądaniem scen grozy,
okrucieństwa, ale także innych filmów i programów zawierających treści
o dużym ładunku emocjonalnym. Uczucia jakich doświadczają młodzi odbiorcy przekształcają się w długotrwałe stany ogólnego zmęczenia i rozdrażnienia, powodują zniechęcenie, agresję8.
Na problem zagrożeń dzieci ze strony mediów zwracali uwagę prawnicy. Odnosząc się do obywatelskiego projektu ustawy o zakazie promowania
przemocy w środkach masowego przekazu, A. Zoll podawał, że:
(…) stan jaki mamy obecnie, stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju przyszłego pokolenia (...). Ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją jest wartością konstytucyjną. (...).
Zagrażające dziecku zjawiska mogą mieć współcześnie różne oblicza. Rozpowszechnianie środków przekazu łączy się z ich zblokowaniem, szczególnie sugestywnym oddziaływaniem na człowieka. Nie mam tu na myśli tylko telewizji, ale wszystkie środki przekazu, z pismami, filmem, Internetem
włącznie9.

 A. Bałandynowicz, Przemoc w środkach masowego przekazu, dz. cyt.
 A. Zoll, Dobre media, http//www.dobremedia.org.pl/ustawa.php (dostęp: 9 stycznia
2002).
8
9
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Przekazywane przez media treści mają bezpośredni wpływ na rozwój
i osobowość młodych ludzi w sytuacji, gdy z braku innych propozycji telewizja, gry komputerowe są często jedynym źródłem doznań. W programach, także informacyjnych w telewizji, brakuje czasu na pokazywanie
pełnej wiedzy o okolicznościach drastycznych zdarzeń i ich następstwach.
Bardzo rzadko przedstawia się wzorce postępowania szlachetnego wywodzące się z zakorzenionych w europejskiej cywilizacji norm moralnych
i z ducha odpowiedzialności za własne postępowanie”10.
Analizując problem agresji, warto zwrócić uwagę na telewizyjne stacje
muzyczne w Polsce. W programie stacji MTV pojawiały się balansujące na
granicy dobrego smaku programy realizowane według schematu: jak najwięcej wygłupów, idiotycznych zadań dla uczestników zakończonych bolesnym upadkiem i eksponowaniem własnej fizjologii. Stacja MTV w poszukiwaniu nowej formuły nadawała np. serial rysunkowy „Happy Tree
Friends” – pełen przemocy, ale tak naprawdę diabelnie przewrotny, bo realizowany w konwencji przesłodzonych dobranocek dla dzieci11. Dzisiejszy
widz kanałów muzycznych jest nieustannie bombardowany masą często
zupełnie nieistotnych i prymitywnych informacji. Muzyka jest dla niego
ważna, ale stanowi tylko jeden z elementów rozrywki. Żyje też w świecie,
w którym tematy jeszcze kilkanaście lat temu będące tabu, dziś regularnie
pojawiają się w mediach, są zniekształcane i wulgaryzowane.

Powszechność korzystania z Internetu
Powszechność korzystania z Internetu, jego atrakcyjność zwłaszcza
wśród ludzi młodych powoduje, że uwaga specjalistów nakierowana jest
coraz częściej właśnie na to medium. Internet jest dla wielu źródłem wiedzy, wiadomości i rozrywki, ale może on się również okazać niebezpieczny. Z jednej strony Internet stwarza znacznie większe możliwości przekazu
i komunikacji medialnej niż tradycyjne narzędzia, z drugiej zaś manipulowania odbiorcami.
Zdaniem K. Wilber, sieć „zajęta jest prawie wyłącznie przez mężczyzn
i podsyca anarchiczną i egocentryczną aktywność mężczyzn”12. Z badań
 Tamże.
R. Sankowski, Muzyka podszyta seksem, „Gazeta Wyborcza’’ 11/12-03-2006.
12
K. Wilber, Krótka historia wszystkiego, Warszawa 1997.
10
11
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wynika również, że najczęstszymi odbiorcami Internetu są ludzie bardzo
młodzi i dzieci. Kontakt ludzi bardzo młodych, niedojrzałych emocjonalnie, intelektualnie i społecznie, z drastycznymi scenami pokazywanymi
w Internecie, ma niszczący wpływ na ich psychikę, ponieważ stawia te
osoby wobec doświadczeń przerastających ich zdolności adaptacyjne i poznawcze oraz dostarcza wzorców patologicznych zachowań. Anonimowość
sieci utrudnia zarówno ściganie już popełnionych przestępstw, jak i zapobieganie przyszłym. Pomieszczenia do rozmów (chats rooms) szczególnie
nadają się do utajnionych kontaktów, nowych rozwiązań, np. z ofertami
dzieci, i są wykorzystywane przez pedofilów13.
Problem przemocy w multimediach elektronicznych będzie narastał,
ponieważ istniejące nowe technologie pozwalają łączyć telewizję z komputerem, wykorzystując Internet jako nieograniczone źródło wyszukiwania
różnych programów, filmów i wielu innych ofert medialnych, które można
przenieść na domowy ekran. W wyniku rozwoju technik audiowizualnych
powszechność komputerów wzrasta bardzo szybko i w najbliższej przyszłości komputer wraz z odbiornikiem telewizyjnym będzie stanowił jedno urządzenie (dla niektórych już stanowi). Dostęp do treści o charakterze
przemocowym staje się nieograniczony.

Przemoc elektroniczna
W ostatnim okresie uwaga niektórych badaczy koncentruje się na
przemocy w grach elektronicznych. Przeciętny użytkownik gier komputerowych to zwykle młody człowiek, uczeń lub student, ale coraz częściej
obserwujemy zainteresowanie grami u starszego pokolenia. Wśród gier
zawierających komponent agresji bądź przemocy wymienia się między innymi „gry symulacyjne”, „gry przygodowe”, „wyścigi”, „strzelanki”, „gry
strategiczno-wojenne lub ekonomiczne”. Dokładny opis tych gier przedstawiony przez W. Poznaniaka wskazuje, że „nie są obojętne dla ich myślenia,
odczuwania, dla ich systemu wartości, a także dla ich decyzji i zachowań14.
Autor zastrzega jednak, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy przemoc
obecna w grach komputerowych czyni użytkowników tych gier osobami
B. Hołyst, Psychologiczne i kryminalistyczne aspekty pedofilii, w: Przemoc i agresja
jako problem zdrowia publicznego, red. M. Binczycka-Anholcer, Warszawa 2005.
14
W. Poznaniak, Przemoc w grach elektronicznych, w: Przemoc i agresja jako zjawisko
społeczne, red. M. Binczycka-Anholcer, Warszawa 2003, s. 85.
13
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bardziej agresywnymi, czy też może jest tak, że po takie gry sięgają osoby
o ponadprzeciętnej agresywności, rozumianej jako cecha osobowości.
Zjawisko korzystania z gier komputerowych budzi niezwykle silne
i bardzo spolaryzowane emocje zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Z jednej strony gry te odbierane są jako nowoczesna oraz niezwykle atrakcyjna forma edukacji i zabawy, która pozwala na przeżycie wiele
fascynujących przygód w wirtualnym świecie, a z drugiej, gry te przerażają
niejednokrotnie ogromnym ładunkiem agresji i wyrafinowanego okrucieństwa. Zdecydowana większość używanych przez dzieci i młodzież gier
stanowią gry, w których występuje nadreprezentacja agresji15.
Zaangażowanie się dziecka w grę komputerową nie polega jedynie na
biernej percepcji treści wizualnych, lecz uruchamia różne obszary jego aktywności. Młody gracz nie tylko obserwuje, ale także osobiście dokonuje
aktów brutalnej agresji. Gry oddziaływują na wszystkie elementy postaw,
czyli na aspekt intelektualny, emocjonalny i behawioralny. Niezależnie od
faktu, że jest to agresja wirtualna, osoba grająca oswaja się z nią i nabiera
sprawności. Przede wszystkim, żeby grać i wygrywać, musi identyfikować
się z bohaterem-agresorem, który zabija oraz dokonuje wielu innych czynów wyrafinowanej przemocy i okrucieństwa. Agresja i przemoc obecne
w grach komputerowych wbudowane są w ich reguły oraz każdorazowo
nagradzane poczuciem sukcesu. Niepodejmowanie przemocy uniemożliwia kontynuowanie gry i prowadzi do porażki. Natomiast zabijając przeciwników, grający zyskuje „nowe życie”, co umożliwia mu dalszą grę
i ponowne zabijanie, za które nie otrzymuje żadnych kar, lecz atrakcyjne
premie. „Wirtualna śmierć” wprowadza jednocześnie w podświadomość
gracza poczucie swej relatywności, bezbolesności, a nawet odwracalności,
w związku z tym traci nie tylko swą naturalną grozę, lecz staje się widowiskowo atrakcyjna i nabiera wymiaru przygodowego. Uzależnienie osiągnięcia sukcesu od stosowania przemocy i zabijania przeciwników sprawia,
że akty brutalnej agresji stają się warunkiem skutecznego działania i tym
samym zyskują pozytywne znaczenie.
Nad negatywnymi skutkami przemocy dla psychiki człowieka w mediach elektronicznych zastanawia się także P. Czocholska. Jej zdaniem
w rozmowach internetowych pojawia się nieporównywalnie więcej obelg,
 D. Sarzała, Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych wyzwaniem dla edukacji, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak,
Lublin–Poznań 2004.
15
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wyzwisk i przekleństw, niż ma to miejsce twarzą w twarz. Częściej też broni się swego zdania do upadłego. Zwraca ona uwagę, że w odróżnieniu do
kontaktów bezpośrednich, w których istotną rolę odgrywają komunikaty niewerbalne (gesty, mimika twarzy), w Internecie porozumiewamy się
wyłącznie słowem pisanym. Jest to więc kontakt zubożony i może być źle
odczytany16. W ten sposób dochodzi do eskalacji agresji, która w kontakcie
twarzą w twarz dawno już zostałaby zażegnana, lub konflikt wcale by się
nie rozpoczął. Autorka sygnalizuje także, że w sieci pozwalamy sobie na
więcej. Brak hamulców wzmaga anonimowość oraz trudny do ustalenia fizyczny dystans między dyskutantami. Takie warunki ułatwiają przejawianie napastliwych zachowań. Autorka wyraża pogląd, że wzajemne słowne
wyżywanie się na sobie służy wyłącznie nakręcaniu spirali agresji i nie pomaga rozwiązywać problemów17.

Teorie psychologiczne a skutki przemocy w mediach
Nadawcy i producenci przekazów medialnych nasyconych agresją
i przemocą podkreślają, że ich celem nie jest zwiększanie agresywności odbiorców. Twierdzą, iż jedynie wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i preferencjom. Wspierając się przeprowadzonymi na swój użytek badaniami,
przyjmują stanowisko, że emitowane filmy, programy, czy inne przekazy
medialne są takie, jakie jest zapotrzebowanie odbiorców.
Czynnik „oglądalności”, a w konsekwencji zysk finansowy jest jedynym
ważnym determinantem podejmowanych decyzji producentów. Argumentem wspierającym (a może rozgrzeszającym) są dla nich poglądy niektórych
badaczy, akcentujących teorie psychologiczne o korzystnym wpływie agresywnych przekazów medialnych. W pracach poświęconych zagadnieniu
przywoływana jest najczęściej hipoteza katharsis, wywodząca się z psychoanalitycznej koncepcji redukowania popędów za pośrednictwem wyobraźni. Wskazuje się w niej, że poprzez wysiłek fizyczny, obserwacje zachowań
agresywnych innych ludzi lub w wyniku dokonania aktu przemocy, następuje zjawisko uwalniania „agresywnej” energii. Agresja staje się zatem sposobem „wyładowania energii”. Podkreśla się, że nie tylko podjęcie pewnych
 P. Czocholska, Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych, w: Edukacja dla
bezpieczeństwa, red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak, Lublin–Poznań 2004.
17
 Tamże.
16
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form aktywności fizycznej, np. uderzanie w worek treningowy, lecz także
obserwowanie walki zapaśniczej czy oglądanie brutalnego filmu może zastąpić podejmowanie agresywnych zachowań. Oglądanie scen zadawania
obrażeń innym ma powodować u widzów zredukowanie agresywnych popędów18. Obserwując na ekranie sceny gwałtów, widzowie „wyzwalają się”
od kryjących się w nich uczuć agresji, ponieważ otrzymują substytut tych
gwałtów, do których byliby zdolni w życiu realnym. W wyniku oglądania
brutalnych scen przemocy następuje „odpływ” nagromadzonego w widzach
okrucieństwa. Dzięki temu ich działanie nie jest skierowane przeciwko normom prawnym i moralnym. Oglądanie zatem przemocy fikcyjnej oczyszcza
człowieka ze skłonności lub popędu do agresji oraz redukuje ją, ponieważ
zaangażowanie emocjonalne towarzyszące oglądaniu obrazów umożliwia
rozładowanie własnej agresywności.
Znana też jest hipoteza „zastępowania rzeczywistości”. Odwołuje się
ona do dość prostej tezy, zakładającej, iż zamiast uczestniczyć w realnych
aktach przemocy, lepiej brać udział w przemocy na niby, a więc przemocy
obecnej w świecie wirtualnym, w którym można zabić, zgwałcić i upokorzyć, a także lepiej bawić się seksem wirtualnym niż realnym. Częste (nawet
symulowane) postępowanie kolidujące z normami moralnymi, osłabia poczucie winy. Wielokrotne dokonywanie czynów agresywnych bez poczucia winy za nie (wykonywanych „na niby”), przynosi poczucie satysfakcji
(ponieważ są nagradzane np. przez wygraną w grze) i prowadzi do zatarcia
granic między dobrem a złem. Nie można również zapominać, że w wyniku częstego oglądania przemocy czy „bawienia się nią” w grach komputerowych, dziecko może nabrać przekonania o jej normalności. W konsekwencji będzie reagować na nią obojętnie także w życiu codziennym, bez
poczucia jakiejkolwiek skruchy, nawet w przypadku dokonania przez siebie
aktu przemocy.
Istnieje też hipoteza socjocentryczności, w której zwraca się uwagę,
że posiadanie filmów ze scenami nasyconymi agresją i przemocą, a także
„agresywnych” gier oraz wysokiej klasy sprzętu komputerowego powoduje,
że osoba taka staje się bardziej popularna i atrakcyjna społecznie wśród rówieśników. Osoby preferujące podobne zainteresowania chętnie wchodzą
z takim człowiekiem nie tylko w różnego rodzaju interakcje społeczne, lecz
18
H.J. Schneider, Zysk z przestępstwa. Środki masowego przekazu a zjawiska kryminalne, przeł. W. Spirydowicz, red. B. Hołyst, Warszawa 1992, s. 93.
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także nawiązują głębsze więzi społeczno-emocjonalne. Zwolennicy tej
hipotezy dopatrują się nawet korzyści w relacjach rodzinnych. Podkreślają, że przed ekranem komputerowym czy telewizorem spotyka się nieraz
cała rodzina i dochodzi wówczas do pozytywnych interakcji, do których
by nie doszło, gdyby w domu nie było mocnych, „atrakcyjnych” filmów
i gier lub nowoczesnego sprzętu komputerowego. W teorii tej podkreśla
się także, że jeszcze większych możliwości socjocentrycznych dostarczają
gry sieciowe, które umożliwiają równoczesne granie wielu osobom. Gry
takie zbliżają ludzi do siebie i sprzyjają powstawaniu przyjaźni. Gracz ma
możliwość zawierania nowych znajomości, a nawet przyjaźni z osobami
oddalonymi od niego o setki kilometrów. Wysadzając kogoś w powietrze,
można np. spotkać się z gratulacjami innego gracza mieszkającego nawet
w innym kraju. Można też nawiązać z nim bliższy kontakt elektroniczny, a nawet osobisty. Zwolennicy teorii „socjocentryczności” twierdzą, że
nawet bardzo krwawe gry mogą zbliżać ludzi do siebie: „(…) chociaż na
co dzień w tej grze strzelamy do siebie i rywalizujemy ze sobą, to jednak
jesteśmy małą społecznością. Pomagamy sobie w rozwiązywaniu problemów, piszemy do siebie e-maile”19. Nie można jednak pominąć faktu,
że młody człowiek uczestnicząc w aktach przemocy wirtualnej, realizuje
zachowania, które przy częstym powtarzaniu w środowisku rodzinnym
lub szerszym gronie znajomych osób, nabierają cech społecznego przyzwolenia. Oczywiście stopień i częstość przenoszenia tych zachowań do
świata realnego zależą od sytuacji dziecka, jego uprzednich doświadczeń,
przeżywanych frustracji i wzorów zachowania w bezpośrednim środowisku. Niemniej trzeba pamiętać, że nadreprezentacja agresji może w tym
przypadku prowadzić nie tylko do błędnego wyobrażenia o rzeczywistości, lecz także kształtować przekonanie: „(…) że zachowania agresywne
są społecznie akceptowane i w związku z tym nie muszą budzić poczucia winy”20. Zadziałać tutaj może opisany przez psychologię mechanizm
„społecznej słuszności”, który polega na tym, że ludzie, przekonani o jakimś postępowaniu, że „wszyscy tak robią”, dochodzą do wniosku, iż zachowanie takie jest słuszne21.
 D. Sarzała, Agresja i przemoc w multimediach elektronicznych wyzwaniem dla edukacji, w: Edukacja dla bezpieczeństwa, red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak,
Lublin, Poznań 2004, s. 75.
20
 Tamże, s. 75.
21
 Tamże, s. 75.
19
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Istnieje też hipoteza „adaptacji” podkreślająca, że gry komputerowe
przygotowują (adaptują) młodych ludzi do funkcjonowania w coraz bardziej elektronicznym świecie realnym. Dzięki uczestnictwu w zabawach
komputerowych, także tym „agresywnym”, młody człowiek chętniej zapoznaje się ze skomplikowaną technologią elektroniczną, która dla osób starszych jest znacznie trudniejsza do opanowania. Zwolennicy tej teorii zapominają jednak, że oglądanie aktów przemocy, a zwłaszcza stosowanie jej na
ekranie komputera, zwiększa tolerancję na agresję oraz prowadzić może do
„znieczulicy” emocjonalnej. Prezentowana w przekazach medialnych wizja
świata, w którym agresja i przemoc są czymś powszechnie występującym,
sprzyja zobojętnieniu na nią. Dzieci oglądając „agresywne” filmy o wiele
słabiej reagują na przejawy agresji i przemocy wśród rówieśników. O wiele
rzadziej przychodzą z pomocą kolegom doznającym aktów przemocy. Zaczyna kształtować się u nich pogląd, że świat jest niebezpieczny, a przemoc
musi być powszechnie akceptowana, ponieważ często jest ona jedynym
sposobem rozstrzygania nieporozumień22.
Obszerna literatura dotycząca negatywnych skutków przemocy w mediach skoncentrowana jest głównie na jednostkach niedojrzałych, dzieciach i młodzieży. Wielu psychologów podkreśla, że dzieci, które często
oglądają w mediach sceny przemocy (bicia, zabijania itp.) są bardziej agresywne od tych, które oglądają je rzadziej. Nie tylko naśladują zachowania
agresywne obserwowane w przekazie medialnym, lecz także charakteryzuje je mniejsza wrażliwość na przemoc. Ponadto młodzi ludzie, nasyceni
obrazami przemocy prezentowanymi w mediach elektronicznych, bardzo
często w swoim zachowaniu wykazują podwyższoną agresywność nie tylko
wobec rówieśników, lecz także wobec osób starszych, podświadomie wierząc w skuteczność przemocy jako sposobu na rozwiązanie swych „trudnych” spraw.
Wyróżnia się wiele argumentów wskazujących na negatywne konsekwencje związane z odbiorem oraz stosowaniem agresji i przemocy w mediach elektronicznych na co wskazują poniższe hipotezy:
• Hipoteza desensytyzacji (znieczulenia). Wielokrotne oglądanie scen przemocy oraz branie w nich udziału (wprawdzie „na niby”, w formie zabawy) początkowo poruszające, z czasem staje się coraz bardziej obojętne.
Widzowie pod wpływem częstego oglądania scen agresji i przemocy stają
22

 Tamże, s. 92.
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się przekonani o ich normalności. Następuje desensytyzacja, czyli zobojętnienie na tego typu sceny, które muszą być coraz bardziej wstrząsające, żeby wywołać reakcję. Wprawdzie film zawierający sceny przemocy nie powoduje, że człowiek automatycznie podobne akty będzie
stosował w rzeczywistości – zależy to raczej od procesu decyzyjnego
danego człowieka, również od tego, jak zareaguje na obejrzane sceny.
Należy jednak podkreślić, że nawet u nieagresywnych widzów może
dojść do stopniowego przyzwyczajenia się do przemocy i zmniejszenia
zahamowań wobec agresji Człowiek oglądający akty przemocy, ulega
stopniowemu znieczuleniu wobec nich, w związku z czym następuje
rozwój złych postaw wobec przemocy skierowanej na inne osoby oraz
zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia działań w obronie ofiary
przemocy.
• Hipoteza „społecznego uczenia się”. Badania nad oddziaływaniem
obrazów przemocy ukazały, że młodzi odbiorcy nie tylko obojętnieją
na oglądane zachowania agresywne, ale także je naśladują, identyfikując się z modelami oglądanymi na ekranie. Istotny wpływ odgrywa tu
mechanizm społecznego uczenia się. Podkreśla się w nim, że przemoc
widziana w telewizji, czy też „realizowana” na monitorze komputera,
pełni rolę modela agresywnego zachowania, szczególnie w odniesieniu
do dzieci, wzmagając skłonności do uciekania się do agresji jako sposobu rozwiązywania swych problemów.
• Hipoteza „dwuczynnikowej teorii emocji”. Wiele bodźców zewnętrznych, między innymi dostarczanych przez gry komputerowe, wywołuje
najpierw stan niespecyficznego pobudzenia organizmu gracza, a dopiero później owo niespecyficzne pobudzenie staje się przedmiotem
interpretacji poznawczej, czyli nadaje mu się określone znaczenie. Według tej hipotezy, nie tyle elementy treściowe gier (gry edukacyjne, gry,
w których obecna jest przemoc, gry rozrywkowe itd.), lecz również ich
cechy formalne takie jak dźwięk, kolor lub jego brak, a także napięcie
mięśniowe i pozycja ciała przed komputerem wywołują stan niespecyficznego pobudzenia organizmu. Takiemu niespecyficznemu stanowi
pobudzenia nadawane jest później określone znaczenie, np. pobudzenie
wskazujące na „gniew”, „złość”, „zawiść” czy „zazdrość”.
• Hipoteza „kompasu”. Agresja i przemoc obecne w mediach i grach
komputerowych mogą spełniać dla młodego człowieka rolę pewnego rodzaju „kompasu”, umożliwiającego mu orientację w terenie oraz
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wyznaczającego kierunek postępowania. Należy jednak zaznaczyć, że
ten metaforyczny „kompas” nie każdemu pokazuje strony świata w jednakowy sposób. Wskazuje natomiast określony kierunek postępowania
w zależności od tego, jakie są doświadczenia gracza związane z agresją – doświadczenia widza, ofiary i aktora. Kompas ten może zatem jednego gracza zachęcać do czynienia w świecie realnym tego, co dzieje
się na ekranie lub monitorze, a innego powstrzymywać przed takim
postępowaniem. W wielu filmach przedstawiane są jednak utopijne wizje łatwego życia bez odpowiedzialności za skutki swego postępowania.
Twórcy medialni lansują niejednokrotnie nowe, kontrowersyjne wzorce
zachowań, w tym agresję i przemoc jako „sposób na życie” oraz promują i utrwalają pseudowartości. Większość emitowanych treści filmowych ukazuje, bowiem, że osiągnięcie awansu społecznego lub innego
„sukcesu” życiowego często uwarunkowane jest podstępem, użyciem
siły, szantażem czy innym nieuczciwym sposobem działania. W konsekwencji, młody widz może nabrać przekonania, że najskuteczniejsza
zasada to: „cel uświęca środki”.

Przemoc w mediach a edukacja
Wśród specjalistów zajmujących się przemocą w mediach dominuje sceptyczny pogląd odnośnie do zmiany strategii w emisji programów,
zwłaszcza w komercyjnych mediów. Trudno się spodziewać, by producenci medialni zastosowali samoograniczenie, jeżeli chodzi o oferty nasycone
obrazami agresji i przemocy, na które istnieje duże zapotrzebowanie. Niwelowanie skali zagrożeń zależy jednak nie tylko od nadawców przekazów
medialnych. Za jedną z form zapobiegania negatywnym skutkom przemocy w mediach uważa się właściwą kontrolę społeczną przekazu medialnego. Podkreślana jest też ogromna rola rodziców w kontrolowaniu kontaktu
dzieci z mediami23.
W ostatnich latach coraz częściej podnoszony jest problem odpowiedniego przygotowania młodego odbiorcy w zakresie edukacji medialnej.
Proces ten należy rozpocząć już od najwcześniejszych lat. Powinien polegać nie tylko na dostarczaniu niezbędnej wiedzy o mediach, lecz również
23
W. Poznaniak, Przemoc w grach elektronicznych, w: Przemoc i agresja jako zjawisko
społeczne, dz. cyt.
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kształtowaniu niezbędnych w tej dziedzinie umiejętności i nawyków. Profilaktyka wychowawcza zmierzać powinna do wypracowania określonych
form zachowań młodych ludzi wobec zagrożeń współczesnego świata
i stwarzać warunki do rozwiązywania problemów młodzieży w ich środowiskach wychowawczych. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec
mediów elektronicznych jest jednym z najpilniejszych zadań, jakie stoją
przed edukacją, a zwłaszcza przed najważniejszymi środowiskami wychowawczymi, którymi są rodzina i szkoła24. Podstawowym zadaniem rodziców w zakresie edukacji medialnej powinno być umiejętne kierowanie
procesem recepcji i percepcji odbieranych przez dzieci treści i tym samym
rozbudzanie potrzeb poznawczych, społecznych i kulturalnych dziecka.
Pojawiają się również niezwykle subtelne i trudne do uchwycenia manipulacje mentalne łamiące kod etyczny odbiorców. Eliminacja tych zagrożeń
powinna być szczególnie brana pod uwagę w strategii ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego
przekazu. Rodzice, którzy interesują się tym, co dzieci oglądają, powinni
wiedzieć, jaka jest zawartość treściowa programu, jakie wartości oferuje on
ich dziecku, oraz jakie mogą być jego negatywne skutki. Wielu rodziców
nie jest jednak w stanie zapewnić dzieciom wystarczającej pomocy w korzystaniu z mediów, gdyż sami nie posiadają w tym zakresie wystarczających umiejętności.
W krajach zachodnich prace nad zbudowaniem odpowiedniego systemu wychowania do mass mediów trwają już od wielu lat. Przykładem
mogą być Wielka Brytania, Szwajcaria, Belgia oraz kraje skandynawskie.
Podstawową treść prowadzonych tam zajęć stanowi propedeutyka wiedzy
o mediach. Następnie kształtowane są umiejętności poprawnego korzystania z mediów. Zarówno w pracach teoretycznych, jak i w działaniach
pedagogicznych różnych środowisk dominują dwie postawy, tj. pogłębienie wiedzy o mediach (strukturze i mechanizmach) oraz kształtowanie
wobec nich krytycyzmu. Największe możliwości naukowej pomocy oraz
twórczej inspiracji w dziedzinie przekazów medialnych może zapewnić
wychowawcom pedagogika mass mediów, która stwarza optymalne możliwości do wypracowania celów, metod i środków właściwych dla praktyki
wychowawczej. Dlatego pogłębiona refleksja na gruncie pedagogiki mass
mediów jest niezbędna oraz pilnie oczekiwana przez wszystkie środowiska
24

 A. Kieszkowska, Strategie oddziaływań profilaktycznych, Kielce 2008.
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wychowawcze. Wsparcie w tym zakresie potrzebne jest nie tylko nauczycielom, lecz również rodzicom, którzy w wielu przypadkach są bezradni
wobec negatywnych wpływów mediów elektronicznych na proces wychowania młodego pokolenia.
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Cyberspace as a Facilitative Factor in the Degenerative
Behavior of Young People
Abstrakt
Wielu obserwatorów i badaczy podkreśla, że w coraz większym stopniu
w środkach masowego przekazu zaczynają dominować agresja i przemoc. Zagadnienie wpływu treści przemocowych w multimediach na eskalację zachowań dysfunkcyjnych i aspołecznych w życiu codziennym nie jest wystarczająco
rozpoznane i wymaga dalszych poszukiwań badawczych. Dlatego pogłębiona
refleksja na gruncie pedagogiki mass mediów jest niezbędna oraz pilnie oczekiwana przez wszystkie środowiska wychowawcze.
Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, młodzież, facylitacja, degeneratywne zachowania, agresja, przemoc, pedagogika mass mediów

Abstract
Many observers and researchers emphasize that aggression and violence are
becoming more and more prevalent in the mass media. The issue of the impact
of violence in multimedia on the escalation of dysfunctional and antisocial
behavior in everyday life is not sufficiently recognized and requires further
research. Therefore, deep reflection on the basis of mass media pedagogy is
indispensable and urgently awaited by all educational environments.
Keywords: cyberspace, youth, facilitation, degenerative behavior, aggression, violence, mass media pedagogy
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Współczesne formy ubóstwa młodzieży

Wprowadzenie
Problem ubóstwa leży w polu zainteresowań wielu nauk. „Człowieka
w niedostatku” opisuje się z punktu widzenia ekonomii, nauk humanistycznych – od socjologii począwszy, poprzez pedagogikę, a na psychologii skończywszy. Przez wiele dziesiątek lat nauczyciele i wychowawcy podejmowali
pracę z młodzieżą ubogą w sensie materialnym i bez większych perspektyw
na przyszłość. Aktualnie w kontekście polskim zaangażowanie wychowawców w pracę z młodzieżą ubogą i opuszczoną nabrało nowego znaczenia,
szczególnie w obszarze szkoły, oratorium oraz ośrodków wychowawczych.
Ostatnie lata również w świecie zachodnim dostarczyły nowych impulsów
do dokonania przemyśleń na temat pojmowania młodzieży ubogiej wzrastającej w nowym kontekście kulturowym, społecznym, aksjologicznym.
Przeprowadzona analiza literatury pozwala nam stwierdzić, iż znacząco
wyczerpała się dotychczasowa formuła pojmowania młodzieży ubogiej rozumianej zazwyczaj w kategoriach biedy materialnej i pewnych braków na
płaszczyźnie rozwojowej. Uzasadnioną wydaje się zatem konieczność podjęcia indagacji na temat rozumienia, w jakim sensie dzisiejsza młodzież jest
uboga i opuszczona. W niniejszym artykule, sporządzonym metodą analizy dostępnej literatury, autor nakreśli różnorodne formy ubóstwa obecnego
w życiu współczesnej młodzieży.
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1. Współczesne rozumienie terminu „ubóstwo”
i teorie jemu towarzyszące
Łacińskie paupertas (potrzeba, bieda prowadząca do nędzy, brak), oznacza pewien stan niezaspokojenia ludzkich potrzeb, które są niezbędne do
normalnego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Ubóstwo w sensie materialnym nierozerwalnie kojarzone jest również z takimi określeniami jak „bieda”, „marginalizacja”, „nędza”1. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się ubóstwo rozumiane w wąskim zakresie (ubóstwo w wymiarze
ekonomicznym polegające na materialnej deprywacji), oraz ubóstwo ujmowane szerzej, obejmujace różne wymiary wykluczenia jednostki (ubóstwo
społeczne, polityczne, kulturowe). Dostrzegamy zatem, że wielu autorów
opisuje ubóstwo na różnych płaszczyznach: ekonomicznej (pozbawienie
dostępu do dóbr i usług); na płaszczyźnie społeczno-politycznej; ubóstwo
na płaszczyźnie kulturowej (utrudniony dostęp do wartości kultury, czego efektem może być analfabetyzm, brak dostępu do nowych technologii
i ogólnego wykształcenia)2.
Współczesne teorie ubóstwa dzielą się na dwa nurty. Pierwszy nawiązuje do teorii ubóstwa i klas społecznych, drugi zaś do polityki rozwoju
dobrobytu. Pierwszy nurt zakłada, że ubóstwo jest wpisane niejako w życie
społeczeństwa, jest stanem nieodłącznym w państwie, a jego przyczyn należałoby szukać w samych ubogich3. Drugi nurt sugeruje, że niedostatek
jest kwestią szerszą, konieczną do rozpatrywania nie tyle w aspekcie indywidualnym, ale bardziej koncentrując się na kontekście społeczno-kulturowym. Winą zatem za biedę jednostki obarcza się system, który w sposób
niedostateczny redystrybuuje dobra wypracowane przez społeczeństwo4.
W rozważaniach nad etiologią ubóstwa warto przytoczyć teorię B.R. Schillera, który wskazał na trzy przyczyny ubóstwa: a) skażony charakter (niedostateczna motywacja do pracy i do inwestowania w siebie, dlatego też
niski poziom kapitału ludzkiego i niska zatrudnialność; b) ograniczone
możliwości (trudny dostęp do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej
1
 Por. F. Nalaskowski, Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji,
Olsztyn 2007, s. 7-9.
2
K. Kmiecik-Baran, Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Gdańsk 2009,
s. 51.
3
 Zob. więcej w: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003.
4
 Zob. więcej w: D. Zalewska, Ubóstwo. Teorie, badania, Warszawa 1997.
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etc. oznacza niemożność zdobycia tego, co skutecznie może zapobiegać
ubóstwu; c) Wielki Brat (winą za ubóstwo obarcza się państwo z uwagi na
wysokie podatki i hojne świadczenia socjalne, które zniechęcają do pracy,
do inwestowania oraz stawania się osobą samodzielną5.
W konceptualizacjach źródeł ubóstwa u innych autorów pojawia się
często kontekst kulturowy. W ramach tego nurtu to specyficzne dla środowiska ubogich wartości, normy, wzory zachowań byłyby czynnikami
decydującymi i jednocześnie ograniczającymi szansę jednostki na wyjście
z ubóstwa. Do klasyków tego nurtu należy O. Lewis6, a w kontekście polskim przede wszystkim W. Warzywoda-Kruszyńska7.
Jak widzimy, termin „ubóstwo” w pierwszej kolejności dotyczyłby braków materialnych. Jeszcze do niedawna przez sformułowanie „młodzież
uboga” rozumiano takich młodych ludzi, którzy nie posiadali odpowiednich środków materialnych koniecznych do zabezpieczenia życiowych
potrzeb. Tak więc ubóstwo kojarzone było bardziej w sensie zewnętrznym
jako skutek pewnych cech indywidualnych, życiowych postaw. Od kilkudziesięciu już lat obserwujemy pewien trend w nauce, który można scharakteryzować jako „opcja na rzecz ubogich” szczególnie lansowana przez
społeczną naukę Kościoła8. Konieczność odejścia od postrzegania drugiej
osoby przez pryzmat stanu posiadania zgłasza J. Dobrzyńska, która widzi człowieka nie tylko jako istotę kruchą i ułomną, ale przede wszystkim
dostrzega w nim możliwość wzrastania, zmiany (osoba zawsze może być
kimś więcej, niż aktualnie jest – istota potencjalności)9. Analiza literatury upoważnia nas do stwierdzenia, że ubóstwo materialne nie wyczerpuje
zakresu znaczeniowego tego pojęcia. Z tego względu, jak zobaczymy w dalszych analizach, jest ono rozpatrywane przez autorów również w kategoriach ubóstwa moralnego, kulturowego, duchowego, emocjonalnego, czy
edukacyjnego.

 Zob. B.R. Schiller, The Economics of Poverty and Discrimination, Upper Saddle River,
N.J. 2001.
6
W. Segiet, hasło Ubóstwo, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VI, Warszawa
2007, s. 870-872.
7
W. Warzywoda-Kruszyńska (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy (Klimaty
łódzkie), Łódź 1998.
8
 Internetowa Encyklopedia Jana Pawła II, Hasło: Opcja na rzecz ubogich, http://www.
centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Opcja_na_rzecz_ubogich (dostęp: 16.02.2017).
9
 Por. J. Dobrzyńska, Pedagogika personalistyczna, „Wychowawca” 1999, nr 9, s. 23.
5
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2. Ubóstwo materialne ludzi młodych
Problem ubóstwa na gruncie polskim, zarówno w teorii, jak również
i w praktyce, nabrał nowego znaczenia z chwilą rozpoczęcia w naszym kraju
zmian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku. Przemiany społeczne,
przekształcenia na tle gospodarczym odegrały istotny wpływ na proces rozwarstwienia społeczeństwa pod względem materialnym, a co za tym idzie –
również pogorszenia się warunków bytowych wielu rodzin i ich dzieci10. Badania potwierdzają, że bieda wśród dzieci i młodzieży dotyka nie tylko kraje
najuboższe, ale także kraje rozwinięte Europy11. E. Tarkowska ubóstwo dzieci
i młodzieży uznaje za jedną z charakterystycznych cech polskiego ubóstwa12.
Posługując się danymi statystycznymi przytoczonymi przez K. Ornacką, należy zauważyć, że Polska ma najwyższy poziom zagrożenia ubóstwem wśród
dzieci i młodzieży poniżej 15. roku życia w całej UE (odpowiednio 27% oraz
26%)13. Analiza źródeł ubóstwa dzieci, zdaniem autorów raportu Child Poverty and Well-Being in the EU z 2008 roku, prowadzi do wniosku, że w przypadku naszego kraju wysoki udział dzieci w populacji biednych wynika przede wszystkim z połączenia się trzech czynników: bezrobocie rodziców, niskie
dochody oraz niski poziom świadczeń społecznych14.
Badania W. Warzywody-Kruszyńskiej dowiodły, iż bieda dzieci w Polsce ma swoje korzenie głównie w statusie rodziców na rynku pracy15. Istota
B. Balcerzak-Paradowska, Ubóstwo dzieci. Przyczyny – skutki – potrzeba działania, w:
Dziecko Etyka Ekonomia, red. E. Ozorkowski, R. Cz. Horodeński, Białystok 2008, s. 250-264.
11
Wśród badaczy obowiązuje termin infantylizacja (juwenalizacja) biedy. Zob.
M. Szczepska-Pustkowska, Ubóstwo dzieci – oblicza globalne i lokalne, w: Człowiek w systemie pomocy. Konteksty i rozwiązania edukacyjne, red. A. Kożyczkowska, M. Szczepska-Pustkowska, Gdańsk 2010, s. 67.
12
E. Tarkowska, Nie masz kasy, jesteś nikim, w: Wychowanie, t. 4. Pojęcie, procesy,
konteksty. Ku demokracji poprzez edukację, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak,
Gdańsk 2008, s. 400.
13
K. Ornacka, Społeczny fenomen dzieciństwa – na podstawie badań przeprowadzonych wśród dzieci, w: Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich,
red. K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Kraków 2011, s. 11.
14
 Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz przy współudziale Departamentu
Świadczeń Rodzinnych, Ubóstwo wśród dzieci w Polsce na tle innych państw UE w świetle
raportu Grupy Wskaźnikowej Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego (SPC), Warszawa
2008, s. 6, http://docplayer.pl/2338932-Ubostwo-wsrod-dzieci-w-polsce-na-tle-innych-panstw-ue-w-swietle-raportu-grupy-wskaznikowej-komitetu-ds-zabezpieczenia-spolecznego-spc.html (dostęp: 14.02.2017).
15
W. Warzywoda-Kruszyńska, Przemiany struktury rodziny a bieda dzieci, „Polityka
Społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999–2005”, Warszawa 2005.
10
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ubóstwa ludzi młodych polega na tym, że jest ono formą dziedziczenia
świata rodziców16. W pewnym sensie doświadczenie biedy przez dzieci
i młodzież jest efektem zaniedbań w różnych wymiarach ich codziennej sytuacji życiowej. Według badaczy zjawisko ubóstwa wśród dzieci i młodzieży należy rozumieć jako deficyt tkwiący w środowisku, który często ogranicza ich rozwój (swoisty rezultat i przyczyna specyficznej subkultury ludzi
ubogich i izolacji społecznej)17. Autorzy uwypuklają fakt, że ubóstwo i nędza doświadczane przez dzieci i młodzież często implikują zmiany w sferze
fizycznej dziecka, w sferze emocjonalnej, przyczyniają się do marginalizacji
społecznej oraz do zmian w psychice (frustracja, kompleks niższości, poczucie bezwartościowości i własnej nieudolności)18. Ubóstwo materialne
doświadczone w dzieciństwie ma również znamienny wpływ na rozwój
bio-psycho-społeczny młodego człowieka19. Dzieci wychowywane w warunkach ubóstwa materialnego często są etykietowane w szkole, odczuwają
pewien dyskomfort (inność), osiągają gorsze wyniki w nauce i zachowaniu,
mają problem z niedożywieniem, częstą nieobecnością na zajęciach, oraz
akceptacją w środowisku szkolnym. Wiele badań socjologicznych w wyraźny sposób potwierdziło, iż ubóstwo dzieci zagraża ich bezpieczeństwu
zdrowotnemu, biologicznemu i psychicznemu. Skrajne ubóstwo oznacza, że
dzieci i młodzież żyją w ciągłym stresie, bez jasno nakreślonej przyszłości20.
Warto nadmienić ponadto, że długotrwałe ubóstwo ma podbudowę kulturową, podstawową zaś cechą kultury ubóstwa jest jej dziedziczenie, gdyż
wzory zachowań i pewnej mentalności są w środowiskach rodzin ubogich
silnie internalizowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z tego też
 Zob. A. Giddens, Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2012, s. 339.
M. Szczepska-Pustkowska, Dzieci bezrobocia i biedy, w: Wymiary dzieciństwa.
Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Bińczycka,
B. Smolińska-Theiss, Kraków 2005, s. 124.
18
J. Sztumski, Problemy społeczne wynikające z sytuacji dzieci i młodzieży w procesie
przemian zachodzących w Polsce po roku 1989, w: Pokolenie wygranych? Ciąg dalszy badań
nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji, red. J. Sztumski, Katowice 2006,
s. 12-14.
19
Szerzej na temat skutków życia młodych ludzi w ubóstwie materialnym w: K. Ornacka, Ubóstwo dzieci w Polsce jako fundamentalne wyzwanie dla polityki społecznej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w: Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna.
W poszukiwaniu inspiracji dla praktyki, red. H. Kaszyński, A. Cechnicki, Kraków 2007,
s. 173-190.
20
H. Palska, Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2002, s. 175.
16

17
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względu dzieci i młodzież z tych środowisk bardziej podatne są na łatwiejsze wchłanianie rodzinnych systemów wartości, co wiąże się z gorszymi
wynikami w nauce oraz pewną niechęcią do spełniania wymogów szkoły.
E. Tarkowska w sposób dobitny wykazała, że istnieje szczególna korelacja ubóstwa przeżywanego w rodzinie z niskim poziomem wykształcenia
oraz niebezpieczeństwem dziedziczenia niekorzystnych czynników, które
ograniczają możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży21. Podsumowując,
należy stwierdzić, że ubóstwo dzieci i młodzieży jest zjawiskiem dalece niekorzystnym, gdyż oznacza nie tylko ograniczenie rozwoju z punktu widzenia fizycznego, trudne warunki socjalizacji, ale także niebezpieczeństwo
utrwalenia tej sytuacji w dorosłym życiu.

3. Ubóstwo edukacyjne
Ważnym aspektem ubóstwa młodzieży jest ubóstwo rozpatrywane na
płaszczyźnie edukacyjnej. Zdaniem Komisji Europejskiej ubóstwo edukacyjne jest jednym z największych wyzwań współczesnej Europy22. Z tego
typu ubóstwem mamy do czynienia, gdy odsetek osób młodych nie osiąga
minimalnych standardów w zakresie kształcenia. W wielu przypadkach
jest to uzależnione od statusu społeczno-ekonomicznego oraz pochodzenia
imigracyjnego osób. Innym wskaźnikiem ubóstwa edukacyjnego jest odsetek osób kończących naukę przed uzyskaniem wykształcenia średniego
II stopnia. Ubóstwo edukacyjne jako kategoria badawcza i jako rzeczywistość edukacyjna jest również obecna w kontekście włoskim, a szczególnie
w działaniach salezjanów na rzecz młodzieży23. G. D’Andrea, przewodniczący Stowarzyszenia Salesiani per il Sociale, jest zdania, że ubóstwo edukacyjne – obok ubóstwa kulturowego, duchowego, moralnego, emocjonalnego
21
E. Tarkowska, Zróżnicowanie polskiej biedy w świetle badań jakościowych, „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje” 2002, nr 4, s. 126-128.
22
European Commission, Education and Training. Monitor 2015, http://ec.europa.eu/
dgs/education_culture/repository/education/library/publications/monitor15_en.pdf (dostęp: 20.02.2017).
23
 Zob. Dyskusja panelowa na temat „Ubóstwo wychowawcze nieletnich: refleksje i doświadczenia salezjanów Księdza Bosko w dalszym planowaniu dróg nadziei” – Konferencja zorganizowana przez Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS, Universita’
Pontificia Salesiana, Roma, 18 novembre 2016, https://www.unisal.it/notizie/convegni-e-incontri/1312-poverta-educativa-le-sfide-del-paese-passano-anche-dagli-oratori-salesiani (dostęp: 20.02.2017).
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młodzieży – jest wielkim wyzwaniem nie tylko dla salezjanów konsekrowanych, ale również dla wszystkich członków rodziny salezjańskiej24.
Zdaniem M.J. Szymańskiego, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich winno być rozpatrywane jako ważny element budowy społeczeństwa demokratycznego25. Ubóstwo edukacyjne
jest zaliczane również do jednego z procesów wykluczenia czy też marginalizacji, z jakimi mamy do czynienia w życiu współczesnego społeczeństwa26. R. Boudon zauważa, iż osiągnięcia szkolne wychowanków szkół
podstawowych w dużym stopniu odzwierciedlają pozaszkolne zróżnicowania społeczne27. Ubóstwo edukacyjne rozpatrywane jest w ścisłej korelacji z ubóstwem materialnym i z rodzącymi się na tym tle nierównościami
społecznymi. Badacze potwierdzają, iż funkcjonowanie dzieci i młodzieży
w rodzinach ubogich materialnie niekorzystnie przekłada się między innymi na sferę edukacyjną (problemy szkolne, utrudniony dostęp do kultury
i sztuki, trudności w budowaniu relacji społecznych)28. Nie ulega również
wątpliwości, że niedostatek materialny może prowadzić nie tylko do zaburzonego rozwoju fizycznego czy psychicznego, ale również do tworzenia
się barier na płaszczyźnie edukacyjnej: brak planowania przyszłości, niskie
aspiracje edukacyjne. G. Cęcelek mówi o sytuacji, w której dzieci i młodzież
stają się w pewnym sensie „więźniami” swej sytuacji rodzinnej29.

4. Ubóstwo kulturowe dzieci i młodzieży
Kultura jest wszystkim tym, za pomocą czego człowiek doskonali i rozwija swoje uzdolnienia, dary ducha, swój ludzki potencjał. Słowo „kultura” kojarzy się zazwyczaj z „wyższymi wytworami umysłu”, takimi jak
Poverta’ educativa: casa fare? Le riflessioni con i salesiani, http://www.oasisociale.it/
news/poverta-educativa-salesiani.html (dostęp: 20.02.2017).
25
M. Szymański, Kryzys i zmiana, Kraków 2002, s. 55.
26
R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, K. Szczygielski, Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym – aspekt demograficzny, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”
2012, nr 9, s. 79.
27
R. Boudon za U. Tyluś, Inkluzja szkolna uczniów z rodzin ubogich – iluzja czy rzeczywistość, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14845/1/SE_38_2016_Urszula_Tylus.pdf (dostęp: 20.02.2017).
28
 Zob. więcej w: H. Marzec, Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym, Łowicz 2001;
E. Tarkowska, Szkoła wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, w: Dzieci i młodzież – bariery i szanse rozwojowe, Bydgoszcz 2006.
29
 Zob. G. Cęcelek, Pauperyzacja rodziny a zagrożenie dziecka wykluczeniem społecznym, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2008, nr 1-2, s. 220.
24
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sztuka, literatura, muzyka czy malarstwo. Odnosi się także do sposobu
życia (ubiór, życie rodzinne, obrzędy religijne, rozrywka)30. Wg Jana Pawła II ubóstwo kulturowe jest jedną z form współczesnego ubóstwa31. Polega ono na braku strukturalnych i indywidualnych możliwości kontaktu
z kulturą i różnymi instytucjami działającymi w społeczeństwie32. Dlatego
też między innymi papież w encyklice Sollicitudo rei socialis podkreśla, że
oprócz ekonomicznych wskaźników ubóstwa istnieją również inne, chociażby te związane z dziedziną kultury33. Papież wymienia zatem w tym
kontekście analfabetyzm, niemożność osiągnięcia wyższego poziomu wykształcenia, niezdolność do włączania się w tworzenie własnego narodu.
Ubóstwo kulturowe zdaniem Jana Pawła II ma swoje źródło w oderwaniu
współczesnego człowieka od wartości chrześcijańskich oraz od wartości ogólnoludzkich34. Swoisty zachwyt nad kulturą naukową i techniczną
utrudnia właściwą refleksję i udzielenie odpowiedzi na pytanie o prawdę i dobro. Kryzys kultury oznacza przede wszystkim „kryzys myślenia
kontemplatywnego i moralnych postaw człowieka na rzecz mentalności
pragmatyczno-technokratycznej”35.
Wiele miejsca w swoich publikacjach naukowych problemowi ubóstwa
kulturowego młodych ludzi poświęcił Z. Kwieciński, który poszukiwał
przede wszystkim przyczyn i skutków odpadu szkolnego oraz możliwości
działań naprawczych i zapobiegawczych36. Badania przeprowadzone jeszcze w latach 90. na grupie młodzieży od 14. do 30. roku życia, które dotyczyły między innymi procesów powstawania nierówności szkolnych, potwierdzają tezę, iż ubóstwo kulturowe wpływa zarówno na poziom życia,
 Zob. A. Giddens, Socjologia, dz. cyt., s. 45.
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_2.html#m5 (dostęp: 15.02.2017).
32
W. Szymczak, Edukacja a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków
2003, s. 30.
33
Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 15, http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html#m2 (dostęp: 15.02.2017).
34
Jan Paweł II, Postsynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici, nr 15, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html#m3
(dostęp: 15.02.2017).
35
S. Kowalczyk, Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1996, s. 164.
36
 Zob. Z. Kwieciński, Bezbronni. Odpad szkolny na wsi, Toruń 2002; tenże, Wykluczanie. Badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa, Toruń 2002.
30
31
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jak również na jego jakość. Młodzież będąca w zasięgu ubóstwa kulturowego tylko w niewielkim stopniu korzysta z ofert kultury symbolicznej,
a co za tym idzie, również z niesionych przez nią wzorców życia i wzorców osobowych37. Ubóstwo kulturowe ma również znaczenie w pojawieniu się trudności szkolnych i relacjonalnych. Można stwierdzić, że dzieci
i młodzież, których socjalizacja przebiega w ubóstwie kulturowym, obok
wielu wyuczonych mechanizmów zachowań czy też przekonań o własnych
limitach, mają mniejsze szanse na zdobycie odpowiedniego wykształcenia, a co za tym idzie – nie mają większych szans na lepsze perspektywy
życia (praca, zarobki, wyższy standard życia). Powyższe analizy pokazują,
iż młody człowiek żyje w ubóstwie kulturowym, które z jednej strony jest
jego świadomym wyborem antykultury, a z drugiej strony swoistą modą
na niską kulturę. Odrzuca w ten sposób okazję, aby zadziałała moc uprawy
człowieka do pełni jego człowieczeństwa, o czym mówi P. Skrzydlewski38.
W literaturze przedmiotu wyodrębnia się niektóre kierunki przezwyciężania ubóstwa kulturowego wśród dzieci i młodzieży. Pierwszy obszar
to działania szkolnictwa wyższego na rzecz „wychodzenia z dołów” przez
uzyskiwanie wyposażenia w podstawowe kompetencje kulturowe39. Drugi kierunek dotyczy młodych ludzi w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Chodzi głównie o przezwyciężanie ubóstwa kulturowego
środowisk rodzących patologię, środowisk powodujących repatologizację wychowanków oraz przezwyciężanie ubóstwa kulturowego, które jest
udziałem samych instytucji resocjalizacyjnych (np. patologia w ośrodku).
Trzeci obszar dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób
niesprawnych fizycznie (minimalizowanie ubóstwa kulturowego poprzez
bodźce sprzyjające poprawianiu funkcjonowania danego podmiotu).
Czwarty obszar dotyczy inicjatyw podejmowanych w konkretnym środowisku na rzecz przezwyciężania ubóstwa kulturowego młodych ludzi
(działalność stowarzyszeń, władz lokalnych, grup obywatelskich itp.)40.

 Z. Kwieciński, Dynamika funkcjonowania szkoły, Toruń 1995, s. 172-173.
 P. Skrzydlewski, Kultura – czyli to, co doskonali osobę ludzką do osiągnięcia szczęścia, „Kwartalnik Naukowy” 4(24), 2015, s. 34-42.
39
 Zob. więcej w: P. Stańczyk, Przemoc i emancypacja. Ambiwalencja funkcji studiów
zaocznych, Gdańsk 2008.
40
 Zob. J. Rutkowiak, Kierunki myślenia o przezwyciężaniu ubóstwa kulturowego.
Zmiana w systemie – zmiana w człowieku, w: Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego.
Konteksty społeczne, red. D. Wajsprych, Kraków 2010, s. 12-14.
37
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5. Ubóstwo emocjonalne
Od wielu już lat badacze sygnalizują problem ubóstwa emocjonalnego uczniów. Ten sam problem zaburzeń emocjonalnych często sygnalizowany jest w kontekście funkcjonowania rodzin niepełnych, gdzie
dostrzega się nieobecność ojca i wynikające z tego tytułu implikacje na
polu wychowawczym41. O ubóstwie emocjonalnym autorzy mówią jednak zazwyczaj w kontekście antyspołecznego zaburzenia osobowości.
W psychologii, wśród kryteriów diagnostycznych osobowości dyssocjalnej zaproponowanych przez H.M. Cleckleya, wyróżnia się ubóstwo
emocjonalne, które charakteryzuje się brakiem zdolności do przeżywania emocji, brakiem integracji sfer poznawczej, behawioralnej i emocjonalnej. Oznacza to bardzo często trwałą niezdolność do nawiązywania
relacji uczuciowej z innymi ludźmi oraz przedmiotowe traktowanie
drugiej osoby42 . W odniesieniu do osób niedostosowanych społecznie,
ich niezdolność do odczuwania emocji związana jest przede wszystkim
z brakiem sumienia i łatwością, z jaką przychodzi im sprzeciwianie się
oczekiwaniom innych43.
Badania dowodzą, że zjawisko prostytuowania się przez osoby nieletnie
ma swoje korzenie nie tyle w ubóstwie materialnym rodziny, ile w ubóstwie
emocjonalnym przeżywanym szczególnie przez nastolatki44. Brak rozmów
z rodzicami o uczuciach, o miłości, o cielesności, powoduje zubożenie emocjonalne młodego człowieka, co w efekcie może prowadzić do patologicznych
zachowań (zob. poruszane w mediach zjawisko galerianek)45. J. Kurzępa
uważa, że prostytucja nastolatków ze względów ekonomicznych występuje
dzisiaj w mniejszości. Nazywana jest ona przez autora prostytucją głodową
i ma ona miejsce w przypadku, gdy biedna nieletnia, często z patologicznej rodziny, upatruje nadzieję na zmianę swojej życiowej sytuacji właśnie

 P.E. Kaniok, Nieobecność ojca w rodzinie a funkcjonowanie dziecka na przykładzie
wybranych opracowań zagranicznych, „Seminare” 2013, t. 33, s. 209-220.
42
 A. Jakubik, Diagnostyka osobowości nieprawidłowej (psychopatii), http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=158 (dostęp: 15.02.2017).
43
M.E. P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2003, s. 415.
44
J. Kurzępa, Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków
2005, s. 189-196, 213.
45
 Zob. M. Grotecka, K. Rżanek, „Galerianki” – refleksje streetworkerów, „Pedagogika
społeczna” 2010, nr 2, s. 133-136.
41
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w oddawaniu się mężczyznom za pieniądze46. Badania prowadzone w latach 90. przez M. Kowalczyk-Jamnicką, która analizowała funkcjonowanie
środowisk rodzinnych nieletnich prostytutek, wskazały między innymi na
niezadawalającą kondycję wychowawczą rodziny w zakresie funkcji psycho-higienicznej (dysfunkcjonalność emocjonalna, osłabienie, a nawet całkowite
zerwanie więzi emocjonalnych w rodzinie)47. Kilkanaście lat później wyniki
wyżej zaprezentowanych badań potwierdziła E. Bielecka, która koncentrując
swoje badania na kategorii nieletnich prostytutek, wyodrębniła cztery zasadnicze profile, a w jednym z nich zamieściła właśnie duży deficyt emocjonalny dziewcząt nieletnich ulegających wspomnianej patologii48. Można zatem
stwierdzić, że czynnikiem, który zdaniem cytowanego już J. Kurzępy ma
największe znaczenie w etiologii prostytucji, jest przede wszystkim absencja
dorosłych w życiu emocjonalnym dorastających ludzi.

6. Ubóstwo moralne
Jednym z wyraźnych przejawów moralnego ubóstwa ludzi młodych
jest permisywizm podważający godność osoby, sprzyjający postawom hedonistycznym, jakże często promowanym w środkach masowego przekazu49. Perspektywa ta doskonale łączy się z tzw. ubóstwem aksjologicznym,
w którym pomijana jest godność osoby, jej podmiotowość czy też rola
sumienia człowieka50. Moralne ubóstwo, zdaniem Jana Pawła II, pojawia
się wtedy, gdy człowiek nie respektuje w pełni swojej osobowej godności
i znaczenia, jakie w rozwoju człowieka ma przestrzeganie Prawa Bożego51.
Moralny kryzys człowieka dostrzega również Benedykt XVI, który uważa,
J. Kurzępa, Pułapki rozerotyzowanej świadomości – prostytucja nieletnich, „Remedium” 2008, nr 7-8, s. 60.
47
 Zob. więcej w: M. Kowalczyk-Jamnicka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania prostytucji w Polsce, Bydgoszcz 1998.
48
E. Bielecka, Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej,
Warszawa 2010, s. 124.
49
W. Surmiak, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, Katowice 2009, s. 62.
50
Kategoria ubóstwa aksjologicznego praktycznie nie funkcjonuje w polskiej pedagogice. Jej funkcjonowanie dostrzegamy natomiast w takich dziedzinach jak etyka czy bioetyka. W kontekście włoskim w dyskursie wychowawczym często przytaczany jest termin
poverta’ di valori (ubóstwo w sensie braku wartości).
51
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 102, http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_3.html#m3 (dostęp: 16.02.2017).
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iż współczesny człowiek potrzebuje zarówno odnowy kulturowej i moralnej52. Fenomen ubóstwa moralnego współczesnego człowieka autorzy
łączą z sekularyzmem przyczyniającym się w znacznej mierze do zaniku
poczucia grzechu53. Inni autorzy wskazują, iż pochodną relatywizmu kulturowego i relatywizmu wartości jest swego rodzaju niepełność moralna
i ubóstwo moralne wśród młodzieży szkolnej54. J. Mariański podkreśla,
że nieprzestrzeganie bądź omijanie norm i kanonów postępowania aprobowanych przez dane społeczeństwo prowadzi do swoistej hiperinflacji
moralnej55. Łatwo jest dostrzec na płaszczyźnie socjologicznej, iż każdym
przemianom społecznym towarzyszą pewna dezorganizacja życia, wzrost
zachowań patologicznych, odchodzenie od tradycyjnych wartości. Te tendencje aktualnie ulegają nasileniu w naszym kraju i coraz częściej obejmują
dzieci i młodzież. Śmiało można stwierdzić, że również w kręgach młodzieżowych dostrzega się proces reinterpretacji norm moralnych co w efekcie
prowadzi to do tego, że normy regulujące stosunek człowieka do człowieka
oraz stosunek do samego siebie powoli zatracają swój wymiar. Wiele miejsca temu zagadnieniu poświęcił J. Mariański, który stwierdza, że proces
przemian wartości i norm moralnych w społeczeństwach pluralistycznych
ulega przyspieszeniu. Śledząc tę tendencję, badacz przychyla się do opinii
innych autorów, iż wśród młodzieży dochodzi do zjawiska ustępowania
wartości (powinności, obowiązku) na rzecz wartości samorealizacyjnych
o charakterze hedonistycznym i indywidualistycznym. Prowadząc badania
wśród młodzieży, Mariański zauważył, że:
(…) młodzież maturalna charakteryzuje się dość daleko posuniętą ostrożnością, a nawet niechęcią w akceptowaniu nakazów płynących z „góry”,
zobowiązujących w sposób kategoryczny i obiektywny. Wielu młodych ludzi przyznaje, że nie ma wzorców osobowych, swoje przekonania moralne
kształtuje niezależnie od instancji zewnętrznych, pojawiające się konflikty
moralne rozwiązuje we własnym sumieniu56.
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr. 32, http://www.opoka.org.pl/biblioteka
/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_29062009.html (dostęp: 16.02.2017).
53
J. Bramorski, Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej, Pelplin 2004, s. 39.
54
M. Woźniczka, Czy pluralizm prowadzi do relatywizmu moralnego? Aksjologia
w edukacji filozoficznej, „Prace Naukowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”
2013, z. X, s. 84.
55
 Zob. więcej w: J. Mariański, Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin 1995.
56
J. Mariański, Permisywizm i relatywizm moralny młodzieży maturalnej, „Annales.
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, vol. XXXV, s. 118.
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Mamy zatem do czynienia z procesem autonomizowania się wyborów
moralnych w środowiskach młodzieżowych, co wyraża się między innymi
krytycznym stosunkiem do tradycyjnych wartości, czy też niechęcią młodych ludzi do zinstytucjonalizowanych wartości i norm.
Wspomniana wyżej hiperinflacja moralna, czy reinterpretacja norm
moralnych wpisuje się w proces ubożenia młodzieży od strony moralnej.
Młodzi pozbawieni wartości uniwersalnych, pewnych punktów odniesienia, na których mogli by oprzeć określone wzorce i modele zachowań,
wchodzą w przestrzeń etyki indywidualistycznej, przeżywając tym samym
kryzys moralny i duchowy.

7. Ubóstwo duchowe
W kontekście religijnym człowiek ubogi w duchu to osoba pozbawiona
trosk doczesnego świata, pokładająca ufność w Bogu. Być ubogim duchowo
w sensie ewangelicznym oznacza, że człowiek oddany jest Bogu (u-Boga),
pełni Jego wolę. Człowiek ubogi duchem to człowiek ogołocony z pewności
siebie, ukierunkowany na Boga i niezakorzeniony w doczesności. W sensie
religijnym duchowe ubóstwo ostatecznie jest wyrazem bezgranicznego oddania się Bogu Ojcu57.
Zgoła odmienne znaczenie posiada ubóstwo duchowe interpretowane na
płaszczyźnie psychologicznej, pedagogicznej. W tej perspektywie ubóstwo
duchowe nie polegałoby na braku środków materialnych, ale oznaczało by
brak odpowiedzi na najważniejsze pytanie dotyczące ludzkiej nadziei, sensu życia, sensu cierpienia. M. Dziewiecki zauważa, że w naszym społeczeństwie coraz częściej młodzi ludzie ulegają pokusie dobrobytu materialnego
kosztem rosnącego ubóstwa duchowego. Zawężenie pragnień młodych ludzi
powodowane reklamą, dominującą mentalnością i modą, sprzyja temu, iż
duchowość coraz częściej jest ignorowana. Konstruowany jest człowiek postrzegany jedynie przez pryzmat ciała i emocji, kosztem swojego wymiaru
duchowego58. Strony internetowe, szczególnie te o profilu chrześcijańskim,
przestrzegają przed grożącym młodym ludziom ubóstwem duchowym,
M. Brząkała, Koncepcja ubóstwa w orędziu na Wielki Post 2014 Papieża Franciszka,
„Studia Pelplińskie” 2014, nr 47, s. 40.
58
 Zob. M. Dziewiecki, Profilaktyka uzależnień: podstawy i aplikacje, http://www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybrane-teksty/teksty/42-profilaktyka-uzaleznien-podstawy-aplikacje (dostęp: 17.02.2017).
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które jest wynikiem promowanej mentalności łatwego szczęścia, życia bez
autorytetów i zasad moralnych, bez dyscypliny i wewnętrznej wolności, bez
miłości i odpowiedzialności59. Ubóstwo duchowe w kontekście włoskim
zostaje zaliczone przez Caritas Italiana jako nowy rodzaj ubóstwa wśród
młodzieży i jednocześnie staje się wielkim wyzwaniem w pracy pastoralnej
z młodymi ludźmi60. Owo ubóstwo duchowe postrzegane było przez Jana
Pawła II w kategoriach „bólu duszy”, oznaczającego pewną formę cierpienia
moralnego związanego z poczuciem winy, kryzysem lub utratą wiary61. To
ubóstwo, zdaniem P. Cháveza, byłego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, jest o wiele bardziej groźne dla młodego człowieka niż
zwykły niedostatek przeżywany w wymiarze materialnym62. Również papież
Franciszek w słowie do młodych z okazji Dni Młodzieży Azjatyckiej podkreśla, że na świecie jest rzesza młodych ludzi cierpiących z powodu właśnie
ubóstwa duchowego, samotności i wszechogarniającej beznadziei. Wspomniane ubóstwo duchowe papież prezentuje jako „nieprzyjaciela” młodego
człowieka63.
Autorzy umiejscawiają ubóstwo duchowe w kontekście funkcjonowania człowieka w sytuacji zagrożenia lub patologii. Zdaniem B. Krzesińskiej-Żach, pierwotną przyczyną dramatu życiowego ludzi ogarniętych
zagrożeniem jest „ubóstwo duchowe”, oznaczające brak aspiracji i wyraźnych celów życiowych, brak życiowej ideologii i wartości, brak kontaktów
z kulturą i ideałami społeczeństwa, w którym żyją. Immanentną cechą tegoż ubóstwa jest, zdaniem autorki, chaos moralny i pustka wewnętrzna64.
Badania przeprowadzone wśród młodzieży niedostosowanej społecznie
M. Dziewiecki, Boże piękno, które odnawia i zbawia człowieka, http://www.katolik.
pl/486,416.druk (dostęp: 17.02.2017).
60
Rapporto Caritas-Zancan 2011 su poverta’ ed esclusione sociale in Italia, Prospettive di impegno e di lavoro, http://lnx.lafrecciaverde.it/wp-content/uploads/2011/11/nozza_
rapportopoverta2011.pdf (dostęp: 18.02.2017).
61
Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”, Kraków 1999, punkt 5.
62
Il Rettor Maggiore dei Salesiani ai giovani dell’MGS, a Loreto, (wywiad z P. Cháves), http://
www.ninobaglieri.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64:il-rettor-maggiore-dei-salesiani-ai-giovani-dellmgs-a-loreto&catid=38:dicono-di-lui&Itemid=18 (dostęp: 18.02.2017).
63
Papa Francesco ai giovani dell’Asia: “Andate per le strade, edificate un mondo in
pace”, http://www.papaboys.org/papa-francesco-ai-giovani-dellasia-andate-per-le-strade-edificate-un-mondo-in-pace/ (dostęp: 18.02.2017).
64
B. Krzesińska-Żach, Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań
pracownika socjalnego, Białystok 2006, s. 9; 38.
59

Współczesne formy ubóstwa młodzieży

203

potwierdzają ideę, iż problemem zasadniczym w życiu tejże młodzieży jest
brak kręgosłupa moralnego z odniesieniem do wartości oraz swego rodzaju
pustka aksjologiczna. W działaniach wychowawców z młodzieżą reprezentującą opisane wyżej ubóstwo duchowe dostrzega się nacisk na fakt budowania „nowego człowieka” wyposażonego w odpowiednią hierarchię wartości i w nowe spojrzenie na swoje życie65.

Wnioski
Poczynione refleksje pozwalają nam stwierdzić, że wyczerpała się formuła postrzegania młodzieży ubogiej jedynie w aspekcie jej ubóstwa materialnego. Podjęte analizy doprowadziły nas do konstatacji, iż współczesna
młodzież przeżywa swoje „bycie ubogą” również w wymiarze edukacyjnym, emocjonalnym, kulturowym, moralnym i duchowym. W każdym
z tych wymiarów młodzież przeżywa pewien brak, widziany w kategoriach ekonomicznych, relacjonalnych i emocjonalnych z innymi ludźmi.
Autorzy uwypuklają również fakt, iż współczesna młodzież żyjąca w zrelatywizowanym społeczeństwie przeżywa inny rodzaj ubóstwa, a jest nim
ubóstwo wynikające z braku wartości – ubóstwo będące efektem pewnej
pustki aksjologicznej, która z kolei przeradza się w kryzys i życiowe trudności na płaszczyźnie moralnej, duchowej, kulturowej. Autorzy dostrzegają
ważną korelację pomiędzy ubóstwem materialnym a edukacyjnym, emocjonalnym, kulturowym. Nie przychylają się oni jednak do stwierdzenia,
jakoby ubóstwo ekonomiczne ściśle determinowało ubóstwo w wymiarze
moralnym, duchowym czy kulturowym. Zasmuca poniekąd konkluzja
niektórych autorów, iż dzieci i młodzież często ze względu na swe położenie materialne stają się „więźniami” własnej sytuacji rodzinnej. Omówione stany ubóstwa, które przeżywa współczesna młodzież, stają się niejako nowymi wyzwaniami dla wychowawców do pracy wśród młodzieży.
Przyjęte wymiary ubóstwa wśród młodzieży postrzeganego w kategoriach
ubóstwa moralnego, kulturowego, duchowego, emocjonalnego i edukacyjnego nieczęsto są uwypuklane przez autorów, dlatego też zaprezentowana
analiza jest propozycją autorską, która stara się czynić również stosowne
B. Stańkowski, Prevenzione salesiana e rieducazione dei ragazzi socialmente disadattati nel contesto polacco. Indagine interpretativa e prospettica, Akademia Ignatianum,
Kraków 2015, s. 271-272.
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odniesienia do rozwiązań teoretycznych.
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Contemporary Forms of Youth Poverty
Abstrakt
Współcześnie w kontekście polskim sformułowanie „młodzież uboga” nabrało
szerszego znaczenia, które wykracza poza sferę materialną ubóstwa. Niniejszy
artykuł jest próbą dokonania nowych przemyśleń i analiz na temat pojmowania ubóstwa młodzieży w nowym kontekście kulturowym, edukacyjnym,
społecznym i aksjologicznym. Artykuł został sporządzony metodą analizy dostępnej literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: młodzież uboga, ubóstwo materialne, ubóstwo edukacyjne,
ubóstwo emocjonalne, ubóstwo kulturowe, ubóstwo moralne, ubóstwo duchowe

Abstract
In today’s Polish context, the term “poor youth” has taken on a broader meaning that goes beyond material poverty. This article is an attempt to make a new
reflection and analysis on the understanding of in what sense the poverty of
young people can now be seen in the new cultural, educational, social and axiological context. The article was written using a literature analysis.
Keywords: poor young people, material poverty, educational poverty, emotional
poverty, cultural poverty, moral poverty, spiritual poverty
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Problemy adaptacyjne młodocianych
odbywających kary izolacyjne
Wstęp
Problematyka adaptacji osób młodocianych do warunków izolacji penitencjarnej była przedmiotem wielu opracowań naukowych. Niniejszy
artykuł ma na celu pokazanie aktualności problemu adaptacji osadzonych
młodocianych z perspektywy warunków panujących w areszcie śledczym –
jednostce penitencjarnej typu zamkniętego.
Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej dokonano próby zdefiniowania pojęcia „adaptacja” oraz przybliżono tematykę adaptacji do
warunków więziennych. W drugiej przeprowadzono krótką charakterystykę młodocianych przestępców. W trzeciej części zamieszczono rozważania wokół problemów z adaptacją do warunków izolacji penitencjarnej
i jej związku ze zjawiskiem funkcjonowania w więzieniach nieformalnych
struktur przestępczych.

1. Adaptacja – przystosowanie do warunków więziennych
Adaptacja czy też przystosowanie dodatnie to „stan całkowitej równowagi między organizmem a jego środowiskiem, charakteryzujący się
pełnym zaspokojeniem potrzeb i bezproblemowym funkcjonowaniem
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organizmu”1. Natomiast zaburzenia przystosowania rozumieć należy jako
„dezadaptacyjne reakcje na sytuacje stresowe, występujące wkrótce po pojawieniu się stresora”2 (zwykle jako kryterium przyjmuje się okres trzech
miesięcy).
Osoba doprowadzona do aresztu czy zakładu karnego mierzy się
z trudnościami w zaspakajaniu swoich potrzeb. Zostaje poddana rygorowi
więziennemu. W warunkach izolacji penitencjarnej występuje utrudnione
zaspokojenie
(…) potrzeb związanych z dopływem bodźców zmysłowych (deprywacja
sensoryczna), niezaspokojenie potrzeb związanych z uzyskaniem informacji na temat osób bliskich dla osadzonego(deprywacja informacyjna),
niezaspokojenie innych potrzeb psychicznych m.in.: potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, prestiżu.

Osadzonemu towarzyszą także stany frustracji, odczuwanie napięcia
psychicznego, jak również deprecjacja godności oraz poczucie zagrożenia3.
Do warunków izolacji penitencjarnej lepiej przystosowują się recydywiści penitencjarni oraz osoby uprzednio przebywające w innych instytucjach
totalnych, takich jak zakłady poprawcze. Jest to spowodowane posiadaniem
doświadczenia, obyciem z sytuacją, znajomością sposobów radzenia sobie.
Osadzony w pierwszych dniach pobytu wybiera techniki radzenia sobie z nową sytuacją. Techniki te mogą być stosowane zamiennie w różnych
sytuacjach, więzień może również balansować pomiędzy poszczególnymi
technikami4.

2. Młodociani przestępcy
Zgodnie z definicją określoną w art. 84 §1 Kodeksu karnego wykonawczego: „W zakładzie karnym dla młodocianych odbywają karę skazani,
którzy nie ukończyli 21 roku życia”5. Wyróżnienie kategorii osadzonych
 A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2005, s. 609.
 Tamże, s. 904.
3
H. Chmielewska, Psychologiczne aspekty izolacji, w: Zagadnienia penitencjarne. Skrypt
dla słuchaczy szkoły podoficerskiej SW, red. H. Chmielewska, K. Jędrzejak, Kalisz 2004, s. 165.
4
 P. Wiktorska, Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych, Warszawa 2010, s. 64-65.
5
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90,
poz. 557 ze zm.) art. 84§1.
1
2
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młodocianych wynika z nieukształtowanej jeszcze osobowości ludzi w tym
wieku6. Zakłada się, że im młodsza jest osoba, tym bardziej jest plastyczna
i podatna na oddziaływania. Młodociani stanowią odrębną grupę skazanych, podlegającą intensywniejszym niż inne kategorie oddziaływaniom7.
Oddzielenie ich od pozostałych osadzonych, często bardzo zdemoralizowanych, jest w pełni uzasadnione. Młodociani są uznawani za osoby podatne na wpływy i demoralizację, niechętnie poddające się wymaganiom
regulaminowym, lubiące ryzyko8.
Wpływ otoczenia oraz moment rozpoczęcia przestępczej działalności
niejednokrotnie wpływają na dalsze losy jednostki. Wśród młodocianych
występuje duże zróżnicowanie powiązań ze środowiskiem przestępczym
oraz poziomem demoralizacji. Szczególną grupę stanowią młodociani recydywiści, którzy posiadają doświadczenia przestępcze, przebywali uprzednio
w zakładach poprawczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Poziom demoralizacji tych osób bywa znaczny. Podziw wśród nich wywołuje przemoc, brutalność, bezwzględność w obchodzeniu się z drugim człowiekiem9. Uregulowania prawne obowiązujące w polskich więzieniach nie
przewidują kategorii młodocianych recydywistów10, wskutek czego osadzeni
młodociani, mający szanse na zerwanie z przestępczością, uprzednio nieodbywający kary pozbawienia wolności, nie są chronieni przez prawo przed
kontaktem z rówieśnikami o bogatym doświadczeniu kryminalnym i więziennym, u których proces wykolejenia jest zaawansowany.

3. Problemy adaptacyjne młodocianych
Nie można rozpatrywać problematyki adaptacji osadzonych młodocianych do warunków izolacji penitencjarnej bez analizy wpływu, jaki wywierają na ich postawy istniejące w więzieniach nieformalne struktury, np.
podkultura przestępcza (tzw. grypsujący).
 P. Wiktorska, Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych, dz. cyt., s. 100.
7
H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, Kraków 2007, s. 206.
8
L. Lubicki, Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej, w: Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej.
Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, red. L. Lubicki, Włocławek 2001, s. 10.
9
H. Chmielewska, Psychologiczne aspekty izolacji, w: Zagadnienia penitencjarne.
Skrypt dla słuchaczy szkoły podoficerskiej SW, dz. cyt., s. 176.
10
H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, dz. cyt., s. 207.
6
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Obok norm prawnych w warunkach izolacji funkcjonują normy ustalone przez podkulturę przestępczą. Uczestnicy podkultury stoją w opozycji
do wymagań narzuconych przez administrację. Zdaniem S. Przybylińskiego, podkultura przestępcza
(…) to swoisty konglomerat pozaformalnych zasad tworzących pewien algorytm działania, dzięki któremu osadzeni wiedzą, jak się zachowa i optymalnie żyć na terenie więzienia. Podkultura gloryfikująca przemoc pozwala
na wyzyskiwanie osób spoza „grypsujących” (...). Zjawisko podkultury więziennej to nieoficjalne normy, wartości, specyficzna komunikacja za pomocą
gwary więziennej, grupowa hierarchia władzy, samouszkodzenia, tatuaże
i wiele innych „osobliwości” kształtujących ten fenomen penitencjarny11.

Podkultura przestępcza jest zjawiskiem dynamicznym, na którego formę mają wpływ takie czynniki jak np. zasobność finansowa więźniów,
handel narkotykami, posiadanie leków psychotropowych, anabolików oraz
obecność skazanych wywodzących się ze zorganizowanych grup przestępczych działających na wolności12. Uczestnik podkultury przestępczej wraz
z biegiem czasu podnosi swoją pozycję w grupie. Zaangażowanie w sprawy
tej struktury zabezpiecza taką osobę przed poczuciem upokorzenia, beznadziejności i samotności, rekompensuje obniżoną samoocenę czy negatywną opinię społeczną13. Przynależność do nieformalnych struktur jest
sposobem na wypełnienie pustki, pomaga zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa, stymulacji, agresji, przynależności, odrębności, uznania, własnej
wartości, posiadania, wiedzy i zrozumienia, potrzebę seksualną14. Zdaniem
H. Machela najważniejszymi wartościami dla młodocianych przestępców
są „naga siła i spryt oraz cwaniactwo”, zaś najmniej istotnymi są dla nich
„kultura, wrażliwość i szacunek dla innych”15. Podkultura przestępcza wychodzi zaś naprzeciw oczekiwaniom tej grupy osadzonych. Z uwagi na silną potrzebę zapewnienia bodźców, udział w podkulturze może stanowić
dla osób młodocianych atrakcyjny w ich osądzie sposób na radzenie sobie
S. Przybyliński, Więźniowie niebezpieczni. Ukryty świat penitencjarny, Kraków
2012, s. 168.
12
 Tamże, s. 166.
13
 I. Bieńkowska, Przystosowanie się człowieka do środowiska więziennego a readaptacja w środowisku, w: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień opiekuńczo – wychowawczych, red. I. Bieńkowska, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice–
–Kraków 2009, s. 139.
14
M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001, s. 247-248.
15
H. Machel, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski, dz. cyt., s. 151.
11
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z monotonią izolacji16. Przynależność do podkultury dostarcza młodocianym gotową taktykę działania17 w ramach określonych przez grupę ról,
dzięki czemu łatwiej odnajdują się w realiach więziennych.
Część osadzonych młodocianych deklarując swoją przynależność do
podkultury przestępczej, angażuje się w bezwzględne respektowanie norm
podkulturowych. Z uwagi na właściwości rozwojowe wieku młodzieńczego, specyficzne cechy indywidualne i społeczne osadzonych młodocianych
„angażują własne «ja», które nie jest jeszcze w pełni wykształcone”. Pozostają zaangażowani emocjonalnie w przestrzeganie nieformalnych reguł,
skłonni do aktywności grupowych cechujących się „determinacją, agresją
i bezkompromisowością”18. Jak słusznie zauważa B. Nowicka, wśród społeczności młodocianych najmocniej angażują się w nieformalne życie więzienia
osadzeni: których członkowie rodzin lub znajomi przebywali w warunkach
izolacji; posiadający doświadczenia w nieformalnych strukturach (młodociani recydywiści, osoby przebywające wcześniej w areszcie śledczym, zakładach
poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych); nieposiadający
pomocy materialnej oraz emocjonalnego wsparcia ze strony osób najbliższych;
cechujący się nieufnością względem administracji, podatnością na wpływ
grupy; niedojrzali społecznie i emocjonalnie oraz wysoce zdemoralizowani19.
H. Chmielewska zauważa, że młodociani to osoby niedojrzałe społecznie i emocjonalnie, które wypatrują wzorców do naśladowania. W celu
zdobycia satysfakcjonującej pozycji w grupie osadzonych są w stanie zrobić bardzo wiele20. Ważną rolę (negatywną) odgrywają liderzy podkultury,
których aprobata jest dla młodocianych przestępców istotniejsza niż pozytywna opinia personelu więziennego otwierająca drogę do opuszczenia
jednostki penitencjarnej21.
 Ł. Wirkus, P. Kozłowski, Izolacja więzienna a zachowania autoagresywne więźniów, w:
Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, red. A. Jaworska, Kraków 2008, s. 201.
17
S. Przybyliński, Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2010, s. 57.
18
B. Nowicka, Determinanty zaangażowania skazanych młodocianych w podkulturę
przestępczą, w: Młodociani więźniowie. Problemy współczesnej rzeczywistości penitencjarnej. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, red. L. Lubicki, Włocławek 2001, s. 22.
19
 Tamże, s. 23.
20
H. Chmielewska, Psychologiczne aspekty izolacji, w: Zagadnienia penitencjarne.
Skrypt dla słuchaczy szkoły podoficerskiej SW, dz. cyt., s. 176.
21
B. Nowicka, Determinanty zaangażowania skazanych młodocianych w podkulturę
przestępczą, dz. cyt., s. 23.
16
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Sposób adaptacji osadzonego młodocianego do warunków izolacji jest
ściśle związany z jego wcześniejszym funkcjonowaniem w lokalnym środowisku. Zdarza się, że osadzeni młodociani uzasadniając motywację do
uczestnictwa w podkulturze, jako argument przedstawiają kontekst lokalny, osiedlowy. Własną przynależność do podkultury tłumaczą: „gdybym
nie grypsował, po wyjściu musiałbym zmienić miejsce zamieszkania”. Brak
przynależności mógłby, ich zdaniem, zostać źle odebrany przez znajomych.
Obawiają się posądzenia o współpracę z organami ścigania lub Służbą Więzienną. Wybierają niepodporządkowanie się rygorom więziennym w zamian za „lojalność” wobec znajomych. Problem dotyczy przede wszystkim
osób, które funkcjonowały wcześniej w środowisku przestępczym, w środowisku pseudokibiców.
Pseudokibic, w przeciwieństwie do zwykłego odbiorcy widowiska sportowego, jest osobą ukierunkowaną przede wszystkim na destrukcję, dla
której rozgrywki sportowe są tłem dla prawdziwej działalności. Pseudokibiców spaja poczucie posłannictwa – uznają się za przedstawicieli klubu, za
który są w stanie wiele oddać. Fanatyczne zbiorowości pseudokibiców upodabniają się do militarnych bojówek. Wartością podstawową jest dla nich
klub sportowy, z którym się utożsamiają. Uważają siebie za reprezentantów
regionu czy miasta. Pseudokibice dopuszczają się licznych form wandalizmu, są skłonni do aktów agresji, szczególnie na płaszczyźnie rywalizacji
z przedstawicielami innych klubów22.
Młodociani przestępcy będący pseudokibicami drużyn piłkarskich są
szczególną grupą osadzonych. Zdarza się, że przestępstwa, w których wyniku zostali aresztowani lub odbywają karę pozbawienia wolności, są efektem
klubowych porachunków. Fakt utożsamiania się z grupą pseudokibiców
często pozytywnie koreluje z uczestnictwem w podkulturze przestępczej,
zwanym grypsowaniem.
Młodociani przestępcy utożsamiający się w sposób patologiczny z klubem piłkarskim, nie odgrywają raczej naczelnych ról w lokalnym świecie
przestępczym, jednak w związku z pobytem w warunkach izolacji penitencjarnej ich pozycja w „półświatku” wzrasta.
Do populacji młodocianych deklarujących przynależność do podkultury przestępczej i silnie z nią związanych zaliczyć należy przede wszystkim
22
 T. Sahaj, Kibice i pseudokibice – analiza zjawiska chuligaństwa stadionowego, „Sport
wyczynowy” 2002, nr 7/8, s. 72.
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tych, którzy popełnili przestępstwo niejako nobilitujące do udziału w podkulturze, jak pobicie na tle przynależności klubowej. Dotyczy to osób, które
uprzednio należały np. do bojówek klubów piłkarskich lub powiązanych
ze światem przestępczym, na rzecz którego popełniają czyny karalne (np.
handel narkotykami, wymuszenia). Osoby te najczęściej mogą liczyć na
wsparcie finansowe (paczki żywnościowe, odzież, wynajęcie i opłacenie
adwokata, pomoc rodzinie itd.) ze strony innych uczestników nieformalnej
struktury (np. pseudokibiców) przebywających w warunkach wolnościowych. W krótkim czasie po doprowadzeniu do jednostki penitencjarnej
mogą aspirować do uczestnictwa w podkulturze przestępczej, stanowiącej
niejako naturalną konsekwencję wcześniejszej aktywności przestępczej.
Czynnikiem wzmacniającym przynależność do tej grupy jest uznawanie
autorytetów spośród przywódców/osób znaczących w podkulturze lub będących osobami znaczącymi w lokalnym środowisku przestępczym (miasto, dzielnica, blokowisko).
Osoby odpowiedzialne za wykonanie kary pozbawienia wolności lub
tymczasowego aresztu mają do dyspozycji wiele narzędzi służących do
przeciwdziałania wyżej opisanym negatywnym zjawiskom. Instytucja totalna podtrzymuje pewne napięcie między środowiskiem macierzystym
podwładnego a światem instytucji, które może być wykorzystywane do sterowania nim23. Czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na kierunek
przystosowania się osadzonego młodocianego do warunków więziennych,
są zarówno czynniki niezależne od kadry jednostek penitencjarnych24, jak
i czynniki mogące w pewnym stopniu pozostawać zależne od kadry25. Niezmiernie istotna jest poprawna koordynacja oddziaływań kadry oddziału
E. Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Sopot 2011, s. 23.
24
Są to: właściwości osobiste osadzonego, omówiona powyżej przynależność/brak
przynależności do nieformalnych/formalnych struktur na wolności: pseudokibice, grupy
przestępcze, powiązania w świecie przestępczym, charakter popełnionego/zarzucanego
przestępstwa.
25
Czynniki te to: przynależność/brak przynależności do podkultury przestępczej
grypsujących lub innych grup nieformalnych, oddziaływania wychowawcze np. rozmowy
wychowawcze, właściwy dobór współosadzonych, wskazywanie na pożądane zachowania,
udzielanie niezbędnych informacji, wskazywanie na konsekwencje negatywnych zachowań, oddziaływania psychologiczne, ochronne: izolowanie od osób zdemoralizowanych,
przeciwdziałanie nielegalnym kontaktom, podejmowanie wzmożonych czynności profilaktycznych oraz adekwatne, natychmiastowe reagowanie na niepokojące przesłanki, np.
łamanie dyscypliny, samouszkodzenia.
23
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penitencjarnego, jak również utrzymywanie przez młodocianego przestępcę pozytywnych i konstruktywnych kontaktów z rodziną.

Zakończenie
Podobnie jak A. Kula stwierdzam, iż powinno się wykorzystać wszelkie
możliwe sposoby do przeciwdziałania przestępczości młodocianych. Należy zainwestować w osoby (m.in. pedagodzy szkolni, kuratorzy sadowi,
wychowawcy penitencjarni), które codziennie realizują obowiązki w bezpośrednim kontakcie z młodocianymi przestępcami. Aktywna postawa tych osób teraz może przynieść oczekiwane rezultaty w przyszłości26,
zmniejszając ilość przestępców kierujących się systemem wartości opartym
na pobudkach egoistycznych. Należy wzmocnić działania zapobiegające
zjawisku patologizacji osób wchodzących w wiek dorosły, aby nie trzeba
było w kolejnych latach właściwie już tylko łagodzić skutków ich niezgodnej z prawem działalności.
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Adaptational Problems of Juvenile Delinquents Serving
Isolation Sentences
Abstrakt
Młodociani przestępcy wymagającą intensywnych oddziaływań personelu
więziennego. Problemem rzutującym na przystosowanie się tych osób do warunków więziennych są między innymi podkultura przestępcza oraz środowisko, w którym funkcjonowali przed zatrzymaniem.
Słowa kluczowe: młodociani przestępcy, adaptacja, izolacja więzienna

Abstract
Juvenile delinquents require intensive attention on the part of penitentiary staff.
The criminal subculture and environment where juvenile delinquents lived before detention can affect their adaptation to the conditions of incarceration.
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Formy pomocy oraz wsparcia w procesie
usamodzielnienia młodzieży – kontekst prawny,
systemowy i lokalny

Wprowadzenie
Przejście od adolescencji do dorosłości opisywane jest jako kulturowo uwarunkowana faza tranzycji w dorosłość, w wyniku której powinna
ukształtować się jednostka w pełni zdolna do funkcjonowania w dorosłych rolach społecznych1. Przykładem zbiorowości podlegającej u progu
dorosłości zwielokrotnionej dyskryminacji są podopieczni instytucji opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych. Wchodzący w dorosłość
wychowankowie placówek muszą się mierzyć z wieloma problemami
adaptacyjnymi, z których podstawowymi są silnie odczuwany brak przygotowania do samodzielnego życia oraz osamotnienie. Są oni pozbawieni właściwej opieki ze strony środowiska rodzinnego, a często posiadają
także różnego rodzaju deficyty zdrowotne. Młodzieży tej należy się zatem
 A. Golczyńska-Grondas, Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – podstawowe problemy, implikacje dla praktyki, „Problemy Polityki Społecznej” 2015, nr 30(3), s. 77-95.
1
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szczególna pomoc, która powinna mieć na celu nie tylko zapewnienie jej
bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale przede wszystkim kompleksowe wsparcie ich w stawaniu się dorosłymi, samodzielnymi, prowadzącymi satysfakcjonujące życie osobami. Do usamodzielnienia
młodzież ta powinna zostać przygotowana. Dla nich to musimy systemowo
podjąć wysiłek zapewnienia odpowiedniego wsparcia w wejściu w dorosłe
życie, w sposób zapewniający znalezienie przez te młode osoby swojego
miejsca w społeczeństwie. Proponowana w ramach tego przygotowania
pomoc nie może ograniczać się jedynie do relatywnie wąskich, związanych
z faktem pełnoletniości, określonych ustawowo ram czasowych. Musi być
wpisana w program pracy z wychowankiem już od samego początku jego
pobytu w placówce resocjalizacyjnej, czy pieczy zastępczej. Zgodnie z prawem młodemu człowiekowi w takiej sytuacji przysługuje pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, a także pomoc
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.
Wsparciem w procesie usamodzielnienia ma służyć opiekun, którego wskazuje sam wychowanek, rozpoczynając budowanie indywidualnego programu usamodzielnienia (IPU). Realizacja obowiązków w zakresie wspierania
wychowanków placówek resocjalizacyjnych i pieczy zastępczej osiągających pełnoletność w procesie usamodzielniania została przypisana w wymiarze systemowym głównie władzom samorządowym2. Aktywne na tym
polu są także lokalne organizacje pozarządowe.

Formalno-prawne aspekty usamodzielnienia
Proces usamodzielnienia wychowanków instytucji przyciąga uwagę nie
tylko badaczy zainteresowanych rezultatami trwającej od końca lat 90. XX w.
reformy systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą, ale także bezpośrednich
wykonawców zadań polityki społecznej – pracowników instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz organów władzy państwowej.
Próba zdefiniowania pojęcia „usamodzielnienie” wskazuje na jego wieloznaczność. Można je ujmować w kategoriach formalnych, wyznaczonych
przede wszystkim regulacjami wynikającymi z poszczególnych ustaw
Informacja o wynikach kontroli. Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, Najwyższa Izba Kontroli, 2014 s. 5, https://www.nik.gov.pl/plik/
id,7849,vp,9839.pdf (dostęp: 14. 06. 2017).
2
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i rozporządzeń3. To proces, którego celem jest podjęcie przez młodego
człowieka samodzielnego życia, uniezależnionego od wpływów rodziny
problemowej czy dysfunkcjonalnego środowiska poprzez wyposażenie go
w umiejętności radzenia sobie z trudnościami i niepowodzeniami oraz co
niezwykle istotne – wdrożenie w planowanie własnego życia. Usamodzielniający się wychowanek ma 18–26 lat, opuszcza po osiągnięciu pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka (rodzinną pieczę zastępczą),
placówkę opiekuńczo-wychowawczą, rodzinny dom dziecka (instytucjonalną pieczę zastępczą), regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną4 lub
dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko
dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii
zapewniający całodobową opiekę, czy młodzieżowy ośrodek wychowawczy5. Stronami w procesie usamodzielnienia są więc: wychowanek tych placówek, opiekun usamodzielnienia, osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca
w placówce wychowawcą lub psychologiem, inna osoba wskazana przez
osobę usamodzielnianą (dająca rękojmię należytego wykonywania swoich
zadań) i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy
rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie
pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Usamodzielnienie
rozpoczyna się co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez
3
Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DzU z 15 kwietnia 2004 rozdział Opieka nad rodziną i dzieckiem, art. 88, 89, 90), Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU 2011 nr 149, poz. 887, z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (DzU
z 2005 r. nr 6, poz. 45), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 4 lutego 2005 r.
w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (DzU z 2005 r. nr 37, poz. 331) oraz Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011
nr 149, poz. 887, z późn. zmianami).
4
Są to osoby usamodzielniane na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – Rozdział IV Pomoc dla osób usamodzielnianych od art. 140 do 153 oraz
art. 240 ustawy.
5
Są to osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o pomocy społecznej – Rozdział
4 Pomoc dla osób usamodzielnianych od art. 88 do art. 90 a ustawy oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.
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osobę usamodzielnianą (w przypadku osoby usamodzielniającej się z ustawy o wspieraniu rodziny) lub dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności (w przypadku osoby usamodzielnianej z ustawy o pomocy społecznej).
Jak każdy proces – trwa ono w czasie (optymalnie – 8 lat) oraz przebiega
etapami. Pierwszym z nich jest wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia –
co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności (w przypadku wychowanków usamodzielniających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej) lub co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności (w przypadku wychowanków usamodzielniających się z ustawy
o pomocy społecznej). Drugim jest opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia (IPU) – co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem
pełnoletności. IPU jest zatwierdzany przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwego do ponoszenia wydatków na
finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Zmian
w IPU może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez właściwego kierownika PCPR. Trzecim etapem jest pomoc w usamodzielnieniu na wniosek
osoby usamodzielnianej, zaś czwartym – rozpatrzenie wniosku i wydanie
decyzji administracyjnej ukierunkowanej na udzielenie pomocy finansowej, rzeczowej, doradczej stosownie do potrzeb wynikających z indywidulanej sytuacji usamodzielniającego się. Zgodnie z przepisami przyznaje się
pomoc finansową i rzeczową na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie
oraz zagospodarowanie; udziela się również pomocy usamodzielnianym
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia
oraz zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną6.
Rola opiekuna usamodzielnienia jest w ramach prawnych ujęta bardzo
lakonicznie. Opiekunem procesu usamodzielnienia może zostać: rodzic
zastępczy, dyrektor lub wychowawca placówki, pracownik socjalny PCPR,
psycholog placówki lub inna wskazana przez wychowanka osoba gotowa do
współpracy – pod warunkiem, że zapozna się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej oraz będzie współuczestniczyła w tworzeniu programu usamodzielnienia, jego ocenie i modyfikacjach, opiniowaniu
wniosków o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, zadeklaruje współpracę z rodziną i środowiskiem wychowanka. Jego
 Por. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593
z późn. zmianami). Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149, poz. 887, z późn. zmianami).
6
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potencjał w zakresie wspomagania usamodzielniającego się wychowanka jest
niezwykle znaczący. Jego wybór w dużej mierze zdeterminowany jest nawiązaną już wcześniej dobrą z nim relacją7. Rola opiekuna w przypadku wielu
wychowanków wykracza zatem poza wymogi określone w ustawach8. Opiekun usamodzielnienia to przewodnik wychowanka, który służy mu radą
i pomocą w każdej sytuacji. Rola opiekuna usamodzielnienia powinna wynikać i być umocowana w dobrej relacji między daną osobą a wychowankiem
i wówczas istnieją największe szanse, że wsparcie przekazywane w jej ramach
będzie skuteczne i adekwatne wobec potrzeb wychowanka9. Z drugiej strony,
ograniczenia roli opiekuna, które znacząco obniżają jej przydatność w procesie usamodzielnienia, sprowadzając ją do realizacji formalnych wymogów
umożliwiających wychowankowi korzystanie z przysługującej mu pomocy
finansowej. Części z usamodzielniających się wychowanków odpowiada taka
właśnie minimalistyczna funkcja opiekuna, gdyż traktują ją jako ingerencję
we własne, dorosłe życie lub ich sytuacja jest na tyle dobra, że nie potrzebują
i nie oczekują wsparcia z jego strony. W najgorszej sytuacji są osoby z różnych względów niedysponujące taką siecią relacji społecznych, w ramach
której mogłyby uzyskiwać pomoc informacyjną, doradczą, a przede wszystkim emocjonalną. Rola ich opiekuna usamodzielnienia przypada zwykle
w sposób rutynowy wychowawcy z placówki lub pracownikowi PCPR, co nie
gwarantuje uzyskania wsparcia wykraczającego poza ramy formalne10.
Pracownik socjalny PCPR działający na obszarze zamieszkania wychowanka udziela wszystkich informacji o prawach i obowiązkach osoby
opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą/rodzinę zastępczą, która zadeklarowała przystąpienie do programu usamodzielnienia. Kontaktuje się w sprawach dotyczących wychowanka z opiekunem usamodzielnienia, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, podmiotami realizującymi
program na rzecz usamodzielnienia wychowanka, przyznaje pomoc o charakterze pieniężnym lub rzeczowym po przeprowadzeniu postępowania
7
 A. Kwak, Kreatorzy procesu usamodzielnienia, w: Z opieki zastępczej w dorosłe życie.
Założenia a rzeczywistość, red. A. Kwak, Warszawa 2006.
8
Uwarunkowania procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim Raport z badania Łódź, 2014 r., s. 117, http://rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2014/2014-12-03-raport-AP/2014-12-03-wychowankowie_
CA%C5%81O%C5%9A%C4%86.pdf (wydruk z dnia14.06.2017 r.)
9
M. Zięciak, Rola wychowawców w procesie usamodzielnienia, w: Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, red. I. Mudrecka, Warszawa 2017, s. 215.
10
 Tamże, s. 130-131.
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administracyjnego, powinien także być dla niego wsparciem w sytuacjach
nieprzekraczających jego kompetencji.
Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU) odnosi się do: kontaktów wychowanka z rodziną i środowiskiem, uzyskania wykształcenia
zgodnego z możliwościami i aspiracjami (określenie kolejnych szczebli
edukacji), uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania uprawnień do
ubezpieczenia społecznego, uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, podjęcia zatrudnienia oraz rodzajów przysługujących świadczeń.
Najczęściej ma formę kontraktu. Stanowi to, po pierwsze, zobowiązanie
do osiągnięcia określonych celów, ale także gwarancję uzyskania w tym
zakresie pomocy. Po drugie, zapisane plany nabierają bardziej konkretnej
postaci, są ułożone jako sekwencja działań. Jak wskazuje jedna z wychowawczyń, jest to dla jej podopiecznych szczególnie użyteczne, ponieważ
urealnia i przybliża perspektywę ukończenia nauki, aktywizacji zawodowej czy uzyskania mieszkania. Program powinien również uwzględniać
plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz terminy ich
realizacji, w szczególności w zakresie planów edukacyjnych. Zmian w programie może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem,
w przypadku zmiany sytuacji życiowej wychowanka. IPU stanowi zatem
narzędzie systematyzowania niezbędnych do podjęcia czynności, nadania ram najbliższej przyszłości wychowanka, ale także egzekwowania od
niego przyjętych zobowiązań11. Należy jednak pamiętać, że skuteczność
instrumentu, jakim jest IPU, we wspieraniu procesu usamodzielnienia zależy przede wszystkim od motywacji wychowanka, tj. od tego, na ile jest
zdeterminowany, aby konsekwentnie realizować plany, które zawarł w niniejszym dokumencie. Istnieje zatem grupa wychowanków, w przypadku których IPU pozostaje zbiorem martwych zapisów ze względu na ich
generalną niechęć do podejmowania współpracy i korzystania z pomocy
w trakcie usamodzielniania.

Charakter wsparcia społecznego w procesie usamodzielnienia
Podstawową kategorią w pracy z usamodzielniającym się wychowankiem jest wsparcie społeczne rozumiane jako pomoc, która umożliwia
zaktywizować siły tkwiące w jednostce12. Wsparcie społeczne, jako pojęcie
 Tamże, s. 122.
 A. Bieńko, Wychowanek domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia, w: Z opieki

11

12
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z dziedziny nauk społecznych, definiuje się jako efekt przynależności jednostki do sieci społecznych (tj. uczestnictwo w grupach formalnych i nieformalnych, instytucjach). Wsparcie zwykle dzieli się na strukturalne
i funkcjonalne. W ujęciu strukturalnym zwraca się uwagę na obiektywnie
istniejące sieci wsparcia pod kątem rodzajów zasobów, które się na nią składają (członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, kręgi towarzyskie, instytucje formalne i ich pracownicy). Ujęcie funkcjonalne odnosi się natomiast
do treści przekazywanego i otrzymywanego wsparcia i interakcjami społecznymi z nim związanymi. Wśród głównych rodzajów wsparcia wyróżnia się: materialne, instrumentalne, poznawcze, emocjonalne i duchowe13.
Co istotne, z punktu widzenia jednostki będącej odbiorcą wsparcia, ocena jego jakości uzależniona jest przede wszystkim od tego, w jakiej mierze odpowiada ono na jego potrzeby, tj. czy jest to wsparcie o charakterze
zindywidualizowanym i kompleksowym. Analiza sieci wsparcia, w której
funkcjonuje jednostka usamodzielniana, wymaga zatem nie tyko opisu
rodzajów i źródeł tego wsparcia, ale i sposobów, w jakie podmioty odpowiedzialne za jego udzielanie współdziałają ze sobą, co jest sensem rzeczywistego istnienia sieci. Warto również skoncentrować się na odbiorcy
wsparcia, w szczególności na jego kompetencjach do przyjmowania i wykorzystywania wsparcia oraz jego roli we wspieraniu innych osób.
Osobie pełnoletniej, która objęta była różnymi formami opieki, na
mocy postanowienia sądu przez co najmniej rok przysługuje wsparcie mające na celu pomoc w jej usamodzielnieniu. Obejmuje ono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie14.
Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do
momentu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę
usamodzielnianą 25 lat15. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie
zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, red. A. Kwak, Warszawa 2006, s. 125.
13
J. Krzyszkowski., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej,
Częstochowa 2010, s. 11.
14
 Zob. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 nr 64 poz. 593
z późn. zmianami). Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149, poz. 887, z późn. zmianami).
15
 Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się po przedłożeniu przez usamodzielnianego wychowanka na początku każdego semestru aktualnego zaświadczenia
szkolnego potwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z Indywidualnym Programem Usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego oraz wniosku
zaopiniowanego przez opiekuna usamodzielnienia. Pomoc ta przyznawana jest na czas
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nauki wynosi 500 zł lub 494,10 zł miesięcznie. Pomoc ta przysługuje osobie,
która przebywała w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej czy regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej co najmniej rok,
lub rodzinie zastępczej spokrewnionej co najmniej trzy lata, a udziela jej
powiatowe centrum pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Innym rodzajem pomocy, o której wspominają wychowankowie, jest ta
na zagospodarowanie, pozwalająca na zakup podstawowego wyposażenia
gospodarstwa domowego, oraz na usamodzielnienie, również przeznaczana
zwykle na doposażenie i/lub wyremontowanie miejsca zamieszkania. Pomoc rzeczowa jest domeną działalności organizacji pozarządowych. Dotyczy przede wszystkim przekazywania żywności, ubioru, czasem mebli czy
innych elementów wyposażenia gospodarstwa domowego. Kategoria potrzeb materialnych usamodzielniających się wychowanków obejmuje dwa
podstawowe rodzaje. Po pierwsze, są to potrzeby „pierwszego rzędu” (przede
wszystkim wyposażenie gospodarstwa domowego w podstawowe sprzęty),
których zaspokojenie jest akceptowanym i pożądanym celem udzielanych
świadczeń. Po drugie, są potrzeby istotne z punktu widzenia przynajmniej
części wychowanków, których zaspokajanie uważane jest za dowód niedostatków gospodarności. Zaliczyć można do nich różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, markowe ubrania i inne rzeczy niesłużące zabezpieczeniu podstaw
materialnych samodzielnego życia. Pozostaje jednak faktem, że mogą stanowić wynik odczuwanego w okresie dorastania ubóstwa i zaniedbania16.
Obok finansowego, innym cenionym i uznawanym za potrzebne rodzajem
wsparcia są wszelkiego rodzaju działania ujęte w ogólnej kategorii informacyjno-doradczych. Składa się na nie kilka typów pomocy, o których wspominano już wcześniej. Jej źródłem jest przede wszystkim kadra placówek, z których wywodzi się usamodzielniany, oraz PCPR. Po pierwsze, są to wszelkiego
rodzaju porady udzielane grupowo (np. w ramach zajęć prowadzonych w placówce dla usamodzielniających się wychowanków), dotyczące sfery kontaktów z różnymi instytucjami i urzędami w zakresie załatwiania takich spraw
jak złożenie wniosku o dowód osobisty, rozliczanie PIT, składanie wniosku
o mieszkanie socjalne, zakładanie konta bankowego, rejestrowanie się jako
trwania roku szkolnego i akademickiego.
16
 A. Golczyńska-Grondas, „Wychowało nas państwo”. Rzecz o tożsamości dorosłych
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Kraków 2014.
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osoba bezrobotna, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, rejestrowanie się
w przychodni lekarskiej, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych do
pracy. Oprócz podstawowych kwestii niezbędnych każdemu samodzielnemu
człowiekowi, wychowankowie zapoznawani są ze specyficznymi prawami
i obowiązkami wynikającymi z procesu usamodzielniania. Niektórzy przedstawiciele placówek wspominają o zajęciach mających na celu zapoznanie wychowanków z działalnością poszczególnych urzędów, aby niwelować obawy
związane z kontaktami z nimi, wynikające w dużej mierze właśnie z niedostatków wiedzy. W ramach różnego rodzaju programów17 realizowanych na
rzecz usamodzielniających się wychowanków, placówki zapraszają np. przedstawicieli takich instytucji jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy
pracy czy ochotnicze hufce pracy18. Po drugie, wychowankowie wspominają
o bardzo zindywidualizowanym wsparciu, jakie otrzymują lub otrzymywali
w zakresie wyjaśniania treści oraz sporządzania pism urzędowych, czy ogólnie rzecz ujmując: dopełniania wszelkiego rodzaju formalności związanych
z procesem usamodzielniania. Jak sygnalizowano wcześniej, dla wielu wychowanków od strony proceduralnej jawi się on jako skomplikowany i nie
do końca zrozumiały, stąd cenione jest wsparcie, o którym niektórzy badani
mówią w kategoriach kontroli (kontrolowania poprawności, terminowości
ich postępowania w kontekście załatwiania spraw urzędowych). Część wychowanków ceni sobie tego rodzaju wsparcie głównie dlatego, że zdejmuje
z nich odpowiedzialność za sprawy, które postrzegają w kategoriach przede
wszystkim uciążliwych biurokratycznych wymogów. Po trzecie, wsparcie informacyjne dotyczy nie tylko dopełniania niezbędnych dla uzyskania pomocy procedur, ale także dodatkowych możliwości jej uzyskania. Wychowankowie wspominają o tym przede wszystkim w kontekście projektów unijnych
realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie19.
17
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, (styczeń 2013), Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa.
18
Uwarunkowania procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim Raport z badania Łódź, 2014 r., s. 136, http://rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2014/2014-12-03-raport-AP/2014-12-03-wychowankowie_
CA%C5%81O%C5%9A%C4%86.pdf (dostęp: 14.06.2017 r.).
19
E. Giermanowska, M. Racław-Markowska, Instytucjonalne i rodzinne formy opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą, w: Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą — od form
instytucjonalnych do rodzinnych, red. M. Racław-Markowska, S. Legat, Warszawa 2004.
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Kolejny rodzaj wsparcia dotyczy bardzo ważnego obszaru rzeczywistego usamodzielniania się wychowanków – jest nim aktywność zawodowa i uzyskiwana dzięki niej niezależność finansowa. Obejmuje zarówno działania rozwijające kompetencje potrzebne do poruszania się po
rynku pracy, jak i podnoszące kwalifikacje zawodowe wychowanków,
czy wreszcie pośredniczące między nimi a potencjalnymi pracodawcami
w celu uzyskania zatrudnienia. Do tej pierwszej kategorii zaliczyć można
wszelkiego rodzaju warsztaty dla usamodzielniających się wychowanków, dotyczące takich zagadnień jak: umiejętność tworzenia CV i pisania
listów motywacyjnych, zachowanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
zapoznanie się z funkcjonowaniem i zadaniami urzędów pracy. Istotne
w tym zakresie są także zajęcia, podczas których wykorzystywane są różne narzędzia służące diagnozie predyspozycji i preferencji zawodowych,
mające na celu wspieranie wychowanków m.in. w podejmowaniu decyzji
dotyczących dalszej edukacji20.
Ostatnią niezwykle istotną grupą jest wsparcie emocjonalne oraz duchowe. To ważny element relacji, jakie niektórzy badani wychowankowie nawiązali z kadrą placówki, w której się usamodzielniają. Jest ono
uwarunkowane wzajemnym zaufaniem, a to stanowi m.in. jeden z czynników decydujących o wyborze opiekuna usamodzielnienia. Opiekun
stanowić może istotne źródło tego rodzaju wsparcia, towarzysząc wychowankowi w podejmowaniu decyzji dotyczących jego przyszłości. Pomaganie ma co prawda swój wyraźnie formalny charakter, wynikający
z regulacji ustawowych, jednak o jego jakości przesądza w dużej mierze właśnie możliwość czerpania wsparcia o charakterze emocjonalnym
i duchowym. Jest ono tym bardziej istotne, w im mniejszym stopniu potrzeby wychowanków, zwłaszcza w zakresie sytuacji mieszkaniowej i zawodowej, zabezpiecza wsparcie instrumentalne (czyli różnego rodzaju
świadczenia i usługi)21.

20
 Tamże, s. 138. Por. L. Ułanowska, Uwagi ogólne na temat usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczych, wychowawczych
i poprawczych, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży. Raport z badań, red. E. Tarkowska, Warszawa 2007.
21
 A. Górska, Z opieki w dorosłość – model usamodzielnienia, PBS Sp. z. o. o, Warszawa
2012, (http://www.tpp.org.pl/pliki/Raport_z_badan_PBS.pdf (dostęp: 27.01.2017).
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Lokalne przykłady wsparcia w usamodzielnieniu
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że zapewnienie warunków materialnych wychowankom nie wystarczy do sukcesu usamodzielnienia. Nawet
w przypadku zapewnienia potrzeb bytowych, usamodzielnieniu towarzyszy poczucie lęku, odrzucenia i osamotnienia. Dlatego potrzebne jest tworzenie całościowego systemu, w którym zapewnione byłoby również udzielenie wsparcia emocjonalnego i społecznego. Zaniedbania w tym zakresie
nieuchronnie prowadzą do konieczności ponoszenia o wiele wyższych
kosztów społecznych w przyszłości. W związku z powyższym konieczne
jest podjęcie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy
m.in. z przedstawicielami organizacji społecznych wspierających wychowanków w procesie usamodzielnienia, pilnych działań na rzecz przygotowania kompleksowych rozwiązań w tym zakresie22.
Wypracowywanie innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań w zakresie wspierania usamodzielniających się wychowanków jest w Polsce
domeną przede wszystkim podmiotów sektora pozarządowego. Poniżej
przedstawione zostaną dwa przykłady takich rozwiązań, które mogą stanowić element wspierający istniejący system wsparcia usamodzielnianej
młodzieży.
Pierwszym jest program aktywizacji zawodowej młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą „Story cheering”, realizowany przez Fundację Drabina
Rozwoju w partnerstwie z miastem Ostrołęka od grudnia 2011 r. do końca
kwietnia 2014 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunów usamodzielnienia, pracowników służb pomocy społecznej i organizacji pozarządowych pracujących z usamodzielniającą się młodzieżą, a jego
odbiorcy to młodzież powyżej 15. roku życia opuszczająca placówki oraz
rodziny zastępcze. W ramach projektu stworzono animowany film i autorską komputerową grę symulacyjną, umożliwiające rozwijanie kompetencji
osobistych i zawodowych wychowanków. Ponadto skonstruowano narzędzie diagnostyczne służące określeniu predyspozycji zawodowych i mocnych stron młodzieży, a także podręcznik umiejętności youth-coacha wraz

Informacja o wynikach kontroli. Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, NIK, 2014 s. 14, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7849,vp,9839.pdf
(dostęp: 14. 06. 2017).
22
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z instrukcją stosowania metody23. Program „Story cheering” wykorzystuje
dwie metody rozwoju indywidualnego: storytelling i coaching, zaadaptowane do specyfiki potrzeb wychowanków.
Storytelling przez odpowiednią narrację służy rozwojowi odbiorców, może
edukować, zmieniać sposób myślenia, działania i postrzegania różnych
zjawisk czy problemów. Opiera się na budowaniu treści nacechowanej
emocjonalnie oraz wykorzystaniu metafor, znaczeń, symboli. Bezpośrednio wpływa na odbiór umożliwiając przekazanie treści trudnych w sposób
akceptowalny dla adresata. Zakłada również zmiany w zakresie kompetencji wychowawców, tj. wzrost znajomości i umiejętności stosowania metod
coachingowych w pracy z podopiecznymi, wzrost skłonności do korzystania z innowacyjnych, w tym multimedialnych narzędzi wsparcia w usamodzielnieniu oraz zwiększenie umiejętności planowania długoterminowego
wsparcia w usamodzielnieniu24.

Drugi przykład godnej polecenia inicjatywy realizuje Fundacja Robinson Crusoe, działająca jako organizacja pożytku publicznego. Jej działalność
koncentruje się wokół wspomagania procesów usamodzielnienia młodzieży opuszczającej różne formy opieki zastępczej. Uczestnicząc w programach realizowanych przez Fundację, wychowankowie (nazywani Robinsonami) otrzymują przede wszystkim wsparcie emocjonalne, konieczne
dla budowania podstaw aktywności i wiary we własne siły, niezbędnych
w dążeniu do samodzielności ekonomicznej i społecznej. Oryginalne programy wypracowane zostały na bazie 10 lat doświadczeń z zakresu wspierania młodzieży zagrożonej stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym
oraz aktywizowania lokalnych społeczności na rzecz współpracy z nią25.
Fundacja działa na terenie całego kraju, m.in. poprzez zakładanie lokalnych centrów usamodzielnienia, zwanych Wehikułami Usamodzielnienia.
Wehikuł Usamodzielnienia to lokalna grupa usamodzielnienia, licząca od
12 do 20 osób w wieku 16–24 lata, spotykających się raz na dwa tygodnie
przez cały rok szkolny na zajęciach prowadzonych przez kadrę przeszkoloną przez Fundację. Spotkania te poświęcone są grom, ćwiczeniom symulacyjnym i warsztatom służącym rozwijaniu umiejętności konstruktywnej
 Zobacz więcej: http://www.storycheering.com/2_O-NAS.html.
 A. Drozdowska, D. Szymborska, D. Szatkowska, Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Story cheering – innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem”, Fundacja Drabina Rozwoju, Warszawa 2012.
25
Kim jesteśmy, Fundacja Robinson Crusoe; http://www.fundacjarobinson.org.pl/
strona/kimjestesmy (dostęp 23.12.2017).
23

24
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komunikacji, poruszania się na rynku pracy, przedsiębiorczości, a także
wiedzy o prawnych ramach procesu usamodzielnienia. Ponadto uczestnicy
Wehikułu biorą udział w e-learningowych kursach Virtua, ucząc się obsługi różnych programów komputerowych i korzystania z Internetu26. Po
zakończeniu udziału w Wehikule Usamodzielnienia istnieje możliwość
uzyskania wsparcia w ramach programu Asystent/ka Usamodzielnienia.
Inspiracją do utworzenia programu były obserwacje różnego rodzaju trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie po opuszczeniu rodziny zastępczej czy placówki, a jego celem jest udzielanie pomocy dostosowanej do
indywidualnych potrzeb danej osoby. Jest to możliwe dzięki spotkaniom
asystenta z podopiecznym, odbywającym się przynajmniej raz na kilka tygodni, podczas których wspólnie analizują dotychczasowo podjęte działania i ich efekty, a także ustalają kolejne cele i sposoby ich osiągania. W rolę
asystenta wpisane są funkcje motywująca, wspierająca, lecz nie wyręczająca – to usamodzielniający się młody człowiek jest odpowiedzialny za zmianę swojej sytuacji. Fundacja prowadzi również działania na rzecz wsparcia
procesu usamodzielnienia wychowanków w mieszkaniach chronionych
oraz wsparcia prowadzenia mieszkań chronionych dla usamodzielniającej
się młodzieży z instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Warszawy.

Podsumowanie
Zaprezentowane rozwiązania świadczą o posiadanym przez podmioty
sektora pozarządowego potencjalne tworzenia i wdrażania innowacyjnych
metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym
z usamodzielniającymi się wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych. Same rozwiązania w różnym stopniu
kładą nacisk na konieczność tworzenia lokalnych systemów wsparcia na
rzecz wychowanków, koncentrując się przede wszystkim na wzmacnianiu
ich umiejętności i gotowości do samodzielnego życia. Intencją realizowanego badania jest natomiast m.in. określenie, jak funkcjonują te systemy
i w jaki sposób współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa
może przyczyniać się do poprawy sytuacji osób usamodzielniających się.
Jest ona bowiem istotnym czynnikiem powodzenia realizacji nie tylko
26
Asystent usamodzielnienia, Fundacja Robinson Crusoe; http://www.fundacjarobinson.org.pl/strona/programy-fundacji/asystent-usamodzielnienia (dostęp 23.12.2017).
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wskazanych powyżej metod pracy z wychowankami, ale i funkcjonowania
całego systemu wsparcia w procesie usamodzielnienia.
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Forms of Support and Assistance for the Youth Independence
Preparation Process – Legal, Systemic and Local Aspects
Abstrakt
Usamodzielnienie jest długotrwałym procesem wprowadzającym osobę usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze środowiskiem lokalnym. Można je ujmować w kategoriach formalnych, wyznaczonych zapisami aktów normatywnych jako zestaw określonych, prawnie
umocowanych procedur. Przede wszystkim jest jednak elementem zróżnicowanego i dynamicznego procesu opiekuńczo-wychowawczego, który służy
przygotowaniu wychowanka do wejścia w dorosłość zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Udzielona w jego ramach pomoc oraz wsparcie służą
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kształtowaniu samodzielności socjalno-bytowej, dojrzałości emocjonalnej
oraz społecznej. Kluczową dla jego powodzenia rolę odgrywa jakość pracy
wychowawczej, która wymaga ścisłego współdziałania wychowanka z opiekunem usamodzielnienia. To także działania angażujące wiele podmiotów
tworzących lokalną strukturę sieci wsparcia, tj. osoby, grupy społeczne oraz
organizacje i instytucje wspierające wychowanków opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze, poprawcze czy instytucje pieczy zastępczej.
Słowa kluczowe: usamodzielnienie, pomoc, wsparcie społeczne, resocjalizacja,
instytucjonalna piecza zastępcza

Abstract
Gaining independence is a long-term process that helps a person undertake the
task of leading a self-sufficient, mature life and to readily integrate with a local
community. Such an undertaking can be defined in terms of formal aspects
by means of normative acts. However, it is above all an element of a differentiated and highly dynamic care and upbringing process designed to prepare
a ward for adulthood according to his or her individual needs. The provided
assistance and support is designed to foster living and housing independence,
as well as social and emotional maturity. A key role in its success is played by
the quality of educational work, which requires close collaboration between
the ward and his or her guardian. This also includes activities that involve the
engagement of local support entities, such as individuals, social groups and
institutions or organizations that support those wards leaving youth detention
centers or alternative care institutions.
Keywords: gaining independence, assistance, social support, resocialization, alternative care
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Czas wolny dzieci i młodzieży.
Współczesne kierunki przemian –
szanse i zagrożenia

Wstęp
Od najwcześniejszych lat dziecko spędza czas wolny przede wszystkim
w rodzinie. Wychowanie w rodzinie, oparte na silnych więzach emocjonalnych, ma szansę skutecznego oddziaływania na rozwój osobowości dzieci
w czasie wolnym1. Czas wolny dzieci i młodzieży różni się od czasu wolnego dorosłych. Ci pierwsi wypełniają go zabawą, rozrywką i rozwojem
własnych zainteresowań, a ci drudzy preferują raczej inne formy, jak np.
praca rekreacyjna na działce, oglądanie telewizji, czytanie prasy i książek,
wyjazdy rodzinne oraz odpoczynek. Różnica wolnego czasu dzieci i młodzieży a dorosłych polega również na tym, że czas wolny dorastającego
pokolenia jest dłuższy, charakteryzuje się mniej zróżnicowanymi formami
i miejscem spędzania go, większy jest w nim udział odpoczynku biernego oraz odbywa się on pod kontrolą i opieką ze strony dorosłych. Istnieje
1
S. Kawula, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i środowiska rodzinnego, Toruń 1978, s. 21-22.
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zatem konieczność kształtowania u jednostki już od najmłodszego wieku
umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego tak, by podejmowane zajęcia w sposób optymalny zaspakajały jej osobiste potrzeby, a przy
tym były zgodne z pożądanym modelem wychowawczym. Szczególne obowiązki w tym zakresie posiada podstawowe środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina, w którym młoda jednostka wzrasta i nabywa pierwszych
doświadczeń, umiejętności jak również czerpie wzory zachowań w różnych sytuacjach życiowych2. Dużą rolę odgrywa szkoła a głównie zdobycie
w niej pewnych określonych umiejętności sportowo-rekreacyjnych, co jest
jednym z podstawowych warunków w rekreacji fizycznej współczesnego
człowieka, a także zwiększa aktywność sportowo-rekreacyjną i turystyczną3. Jako formy szczególnie przydatne dla rekreacji uznać należy umiejętność: pływania, jazdy na rowerze, na łyżwach, na rolkach, pewnego zasobu
gier rekreacyjnych i sportowych, jak np. gra w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną.

Czas wolny
Czas jest dobrem egalitarnym, indywidualnym zasobem, którym dysponujemy w nieograniczonym zakresie i przeznaczamy go na wykonywanie różnych działań (rodzina, praca, szkoła). Pojęcie „czas wolny” posiada
wiele definicji, a jego zakres jest określany niejednolicie. Najczęściej traktuje się go jako czas poza pracą zawodową, „(...) zużytkowany na naukę
i podnoszenie kwalifikacji, na pracę społeczną, wypoczynek”4. J. Danecki
używa pojęcia „czas wolny” dla oznaczenia nadwyżek pozostających po
wykonaniu wszelkich prac o charakterze ekonomicznym, jak praca zawodowa i praca w gospodarstwie domowym.
Według najbardziej rozpowszechnionej na świecie definicji autorstwa
J. Dumazadiera, pojęcie
(…) ‘czas wolny’ może być wymieniane z pojęciem ‘wczasy’ lub ‘rekreacja’: wszystko to są zajęcia, którym jednostka oddawać się może z własnych
chęci bądź dla wypoczynku, rozrywki, rozwoju własnych wiadomości, dla
 Z. Giereluk-Lubowicz, Wychowanie w rodzinie wielkomiejskie, Warszawa 1979, s. 19.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 323.
4
M. Winiarski, Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w rejonie zamieszkania,
Warszawa 1979, s. 79.
2
3
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dobrowolnego udziału w życiu społecznym po oswobodzeniu się z obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych5.

Czas wolny jest dobrem społecznym, wypracowanym przez jednostkę i społeczeństwo dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych po pracy
zawodowej, nauce – dla rozwoju indywidualnych zamiłowań i zainteresowań; zapewnienia kulturalnego wypoczynku i kształtowania bogatszej
osobowości jednostki6.
Czas wolny spełnia wielorakie funkcje. W literaturze podkreśla się te
związane z regeneracją sił fizycznych i psychicznych. Obok funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych czas wolny powinien być wypełniony czynnościami pozwalającymi rozwijać zdolności, zainteresowania i potrzeby kulturalne. Stanowisko takie reprezentuje m.in. T. Wujek, który wymienił
dwie funkcje czasu wolnego: 1) wypoczynku i rozrywki, oraz 2) rozwoju
osobowości. Wypoczynek ma na celu wyrównanie sił w organizmie strat
spowodowanych wysiłkiem, odrodzenie sił fizycznych i psychicznych.
Podobne stanowisko na temat funkcji czasu wolnego reprezentują A. Kamiński i Z. Dąbrowski. Kamiński wyróżnił trzy funkcje: wypoczynek,
rozrywkę, rozwój zainteresowań, zaś Dąbrowski cztery: wypoczynek, rozrywkę, rozwój zainteresowań i uzdolnień, poszukiwanie własnego miejsca
w społeczeństwie.
Czas wolny można rozpatrywać w kilku aspektach:
1. socjologiczno-ekonomicznym;
2. higieniczno-zdrowotnym;
3. psychologicznym;
4. pedagogicznym.
A s p e k t s o c j o l o g i c z n o - e k o n o m i c z n y. Czas wolny ułatwia
kontakty i przeżycia społeczne. Dzieci i młodzież żyją w grupach i one zapewniają im warunki rozwoju społecznego. Czas wolny ułatwia im kontakty
i przeżycia społeczne. Budzą się potrzeby współdziałania z innymi, organizowania wspólnej zabawy, wypoczynku. Dziecko musi zrezygnować z potrzeb
egocentrycznych na rzecz wspólnej radości, zainteresowań i poświęcenia.
Może porównywać własne czyny z czynami innych. Aspekt socjologiczny
czasu wolnego oddaje definicja zabawy holenderskiego socjologa J. Huizingi,
W. Woronowicz, D. Apanel (red.), Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne, Kraków 2010, s. 20.
6
M. Winiarski, Organizacja czasu…, dz.cyt., s. 33-34.
5
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który stwierdził, że zabawa już z racji swej właściwości regularnie powracającej odmiany staje się akompaniamentem, uzupełnieniem, a nawet częścią
samego życia w ogóle. Upiększa życie, uzupełnia je. W tej właśnie mierze
jest niezbędna jako funkcja biologiczna dla poszczególnej osoby i niezbędna dla społeczeństwa jako funkcja kulturalna.
M. Demel i W. Humen stwierdzają, iż uspołecznienie czasu wolnego polegać powinno na kształtowaniu kultury wypoczynku; na wypełnianiu go
treścią wzbogacającą osobowość człowieka, co skłania, aby wychowywać
dzieci i młodzież w trosce o powszechny udział w rekreacji. Ekonomiczny
aspekt czasu wolnego u dzieci i młodzieży związany jest z pracą intelektualną. Młody rozwijający się organizm musi otrzymywać odpowiednie
dawki odpoczynku, odprężenia, aby praca intelektualna mogła przynieść
rezultaty. Ekonomika czasu wolnego dziecka jest uzależniona od ekonomiki jego pracy szkolnej. Ważna jest ilość czasu wolnego i warunki, w jakich
jest on spędzany. Ekonomika opiera się na planowaniu, realizowaniu i wykorzystaniu organizacji czasu wolnego.
A s p e k t h i g i e n i c z n o - z d r o w o t n y. Jest zabezpieczeniem
młodego organizmu przed nadmiernym obciążeniem obowiązkami i zadaniami szkolnymi. Spełnia rolę profilaktyczną w zakresie ochrony zdrowia.
Aspekt ten przeciwstawia się stanom stresowym, które wywołują bodźce
zwane stresorami. Do podstawowych walorów aspektu higieniczno-zdrowotnego należy:
• odprężenie fizyczne organizmu, uwolnienie go od nadmiaru wysiłku
intelektualnego;
• ruch fizyczny, rozwijający układ mięśniowo-kostny, sprawność fizyczno-ruchową, regulujący wadliwość przemiany materii;
• zabawa i radość wpływają korzystnie na fizyczne samopoczucie i żywotność.
Aby powyższy aspekt był realizowany, niezbędne jest systematyczne
i racjonalne odżywianie oraz właściwe urządzenia, stwarzające warunki
do prowadzenia zajęć rekreacyjnych.
A s p e k t p s y c h o l o g i c z n y. Czas wolny pozwala odkrywać, rozbudzać i rozwijać swoje zainteresowania. Wpływa to na temperament jednostki i charakter. Ujawniają się jej uzdolnienia i zdolności.
A s p e k t p e d a g o g i c z n y – pedagogiczna wartość czasu wolnego polega na tym, że stwarza on sytuacje, w którym dzieci i młodzież
przejawiają inicjatywę, aktywność, umiejętność organizowania sobie zajęć
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wykraczających poza program ich codziennych obowiązków, a występujących jako odrębne, wolne momenty dnia. W wolnym czasie dzieci i młodzież mają szansę na przejawianie własnej inicjatywy i samodzielności.
Czas wolny mądrze wypełniony odpowiednimi zajęciami ma zasadnicze, pozytywne znaczenie dla rozwoju osobowości jednostki i podnoszenia kultury całego społeczeństwa7. Wypoczynek w czasie wolnym stanowi
strukturę złożoną, uzależnioną między innymi od indywidualności jednostki. Czas przeznaczony na wypoczynek jest wykorzystywany w różnych
formach, które obejmują prawie wszystkie dziedziny życia człowieka. Generalnie możemy rozróżnić formy czynne i bierne. Teoria i praktyka racjonalnego wypoczynku wykazują, że najkorzystniejszym dla organizmu
ludzkiego jest wypoczynek czynny, ponieważ w szybkim tempie przywraca
zdolności do pracy.

Zabawa jako element czasu wolnego
Jedną z form aktywności człowieka jest zabawa. Jest ona szczególnie
potrzebna i atrakcyjna w wieku rozwojowym. Trudno byłoby o normalny
rozwój dzieci i młodzieży, gdyby z ich życia zupełnie została wyeliminowana wszelka forma zabawy, odprężenia, gry czy rozrywki8. Zabawa jest
w dużym stopniu aktywnością spontaniczną. Nie znaczy to jednak, do zabaw i wszelkich form aktywności ludycznej nie odnoszą się żadne zasady
wychowawcze. Także ta sfera ludzkiego życia i ludzkiej aktywności – jak
każda inna – wymaga wychowania i nie może być pozostawiona zupełnej
spontaniczności.
Zabawa to czynnik rozwoju, który obejmuje wpływy intencjonalne, socjalizację, kształcenie, nauczanie, modelowanie, ćwiczenie, instruowanie.
Można ją postrzegać jako syntezę rozrywki, uczenia się, pracy i działania
w obrębie społeczeństwa9. Poprzez zabawę dziecko rozwija się, realizuje swoje pragnienia w sposób fikcyjny – ponieważ nie może ich zrealizować w rzeczywistości. Takie podporządkowanie prawidłom to rzecz całkiem niemożliwa w życiu, w ten sposób zabawa stwarza strefę najbliższego
 D. Mroczkowska, Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Warszawa 2011,
s. 55.
8
M. Winiarski, Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w rejonie zamieszkania, dz. cyt., s. 32.
9
H. Izdebska, Szczęście dziecka, Warszawa 1988, s. 56.
7
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rozwoju dziecka10. W zabawie dziecko znajduje się zawsze wyżej własnego średniego wzrostu, wyżej od swego codziennego zachowania; jest ono
w zabawie jakby o głowę wyższe od samego siebie. Zabawa w kondensowanym stanie zawiera w sobie, jakby w soczewce powiększającej, wszystkie tendencje rozwoju, w zabawie dziecko próbuje dokonać skoku nad poziom swego zwykłego zachowania”. Dlatego też w młodym wieku istotne
jest współuczestnictwo w niej rodzica, który może wpłynąć na uczynienie
zabawy bardziej efektywną pod względem rozwojowym i podnieść jej poziom. Zabawy najczęściej klasyfikuje się następująco:
1) zabawy twórcze (tematyczne, fikcyjne, iluzyjne), podczas których dzieci
przyjmują pewne role, odtwarzając zachowania ludzi dorosłych, np. zabawy w sklep, w lekarza, w dom itp.;
2) zabawy konstrukcyjne, polegające na wytwarzaniu przedmiotów albo
całych obiektów z różnych materiałów (np. z piasku, plasteliny) lub z gotowych elementów (np. z klocków);
3) zabawy ruchowe, gry ruchowe, wymagające wykonywania dużej liczby
ruchów;
4) zabawy dydaktyczne (umysłowe), polegające na rozwiązywaniu określonych zadań umysłowych (np. gry stolikowe, rebusy, krzyżówki).
Zabawy tematyczne, nazwane inaczej naśladowczymi, pojawiają się
w toku rozwoju zabaw manipulacyjnych. Obcując z rówieśnikami, dzieci
bawią się w „kogoś” lub „coś”. Charakterystyczną cechą tych zabaw jest to,
że odbywają się większych lub mniejszych grupach rówieśniczych. Źródłem
zabaw tematycznych jest rzeczywistość, czyli zdarzenia zaobserwowane
i przeżyte przez dziecko. Zabawom tematycznym towarzyszy ruch w swej
różnorodności i całym bogactwie: bieganie, chodzenie, przysiadanie, zginanie, pełzanie, podnoszenie, dźwiganie i mocowanie. Twórczą czynnością
jest także rysowanie.
Zabawy konstrukcyjne opierają się na obserwacjach poczynionych
przez dzieci oraz na ich wyobrażeniach. Treścią tych zabaw jest konstruowanie różnych „budowli”, „maszyn” z różnego tworzywa, niekiedy zupełnie nieodpowiedniego. Najmłodsze dzieci w wieku przedszkolnym budują domy, mosty, a tworzywem, z którego korzystają, są kamienie, drewno
i piasek. Charakterystyczną cechą zabaw konstrukcyjnych jest zmienność
zamiarów i brak wyraźnych planów w konstruowaniu budowli. Bawiąc się
10

M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna, Kraków 2000, s. 75.
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w mniejszych lub większych grupach, dzieci bawią się jakby same, realizując własne pomysły i zamierzenia.
Zabawy ruchowe opierają się różnorodnych postaciach ruchu, który
w nich dominuje. Każda z gier lub zabaw ma swój początek, zakończenie,
a także fabułę, treść ruchową i swoistą organizację.
Oddziaływają one głównie na fizyczną stronę osobowości, oraz sprzyjają nerwowemu odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi. W toku zabaw
i gier ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narzędzi, zwłaszcza układu ruchowego i mięśniowego, krążenia, oddychania przemiany
materii itp., a także rozwijają się wszystkie cechy motoryki: siłą, szybkość,
zręczność, wytrzymałość, umiejętności ruchowe. Zabawom i grą ruchowym towarzyszy zwykle duże zaangażowanie uczuciowe i przeżywanie
emocji, co zbliża je do sportu.

Szanse i zagrożenia czasu wolnego
Organizacja, treść, forma wykorzystania czasu wolnego zależą od środowiska społecznego, w którym się wychowujemy. Działalność organizacji społecznych i kulturalnych, instytucji organizujących czas wolny, tradycje kulturowe, stopień koncentracji ludności – to czynniki decydujące
o spożytkowaniu czasu wolnego i o jego walorach wychowawczych i poznawczych. Żeby mówić o pozytywnym i wartościowym spędzaniu czasu
wolnego przez dzieci i młodzież, trzeba powiedzieć o odpowiednim przygotowaniu bazy rekreacyjnej i pozytywnym nastawieniu ludzi dorosłych
do problemu spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
Coraz częściej słyszymy i widzimy, że czas wolny dzieci i młodzieży pochłaniają obecnie telewizja, komputer i Internet. Pełnią one ważną rolę edukacyjną, dostarczają bowiem informacji, rozwijają zainteresowania, często
uczą i bawią. Jednak stanowią one także poważne zagrożenie dla zdrowia
i rozwoju młodego pokolenia11. Media przekazują informacje oraz są narzędziem w poznawaniu rzeczywistości i kształtowaniu umysłu współczesnego człowieka. Nowoczesne technologie tworzą wirtualną rzeczywistość,
która nie ma związku z realną rzeczywistością. Niestety rodzice często nie
zdają sobie sprawy z tego, że dziecko biernie patrząc na ekran, nie poznaje
prawdziwego obrazu świata, nie uczy się komunikowania z innymi ludźmi,
 P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s. 49.
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nie zaspakaja wielu swych potrzeb, zwłaszcza potrzeby działania. Ciągły
kontakt z ekranem ujemnie wpływa na aktywność twórczą i wyobraźnię
dziecka, gdyż wyręcza on potrzebę wyobrażania sobie czegoś, co można
usłyszeć i zobaczyć na „szklanym ekranie”.
Internet jest w stanie dekonstruować istniejące więzi społeczne i pogłębiać dodatkowo np. samotność osób nieśmiałych, odrywając je od realnego świata12. Znanym już zjawiskiem jest uzależnienie od Internetu, zwane
siecioholizmem13. Uzależnienie to stan psychofizyczny będący skutkiem
interakcji pomiędzy organizmem a środkiem, od którego jest się uzależnionym, przejawiającym się przymusem przyjmowania środka, aby doznać
jego działania lub uniknąć nieprzyjemnych skutków abstynencji. Uzależnić się można nie tylko od alkoholu, nikotyny czy środków chemicznych,
ale także, na przykład, od hazardu czy oglądania telewizji. Teoretycznie
wszystko może być środkiem wywołującym kompulsywne przywiązanie.
Analogicznie do innych form uzależnienia, charakterystycznymi objawami siecioholizmu są: tolerancja uzależnieniowa, zespół abstynencki oraz
zaburzenia afektu14. Tolerancja to potrzeba korzystania z Internetu przez
coraz dłuższy czas; osoba uzależniona, aby osiągnąć satysfakcję, musi coraz
więcej korzystać z Internetu. Zespół abstynencki w momencie zaprzestania
korzystania z Internetu objawia się m.in. lękiem, pobudzeniem psychoruchowym i obsesyjnym myśleniem o Internecie. Zaburzenia afektu to rozdrażnienie i depresja. Ponadto osoby uzależnione od Internetu mają pogorszone relacje interpersonalne, tracą umiejętność kontroli nad czasem,
poświęcają na rzecz Internetu inne życiowo ważne zajęcia, jak praca czy
nauka. Internet jest medium bardzo specyficznym, pierwszym łączącym
w sobie trzy cechy: interaktywność, multimedialność i hipertekstualność15.
Stwarza w ten sposób nie tylko nowe możliwości komunikowania, lecz także tworzy nowy sposób istnienia szeroko pojętej kultury, w której kod zerojedynkowy jest jej podstawowym nośnikiem.
Dlatego należy nauczyć dzieci, które świat telewizji i komputerów uważają za realne życie, odróżniać świat realny od fikcji. Potrafią naśladować
G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, przeł. L. Stawowy, Warszawa 2001, s. 66.
R.M. Kowalski, S.P. Limber, P.W. Agatston, Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży,
Kraków 2012, s. 57-58.
14
J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe, ryzykowne zachowania
młodzieży, Kraków 2012, s. 67-68.
15
 P. Aftab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Warszawa 2003,
s. 23-24.
12
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oglądane postacie, zachowania agresywne, język, ubiór16. Często bezkrytycznie ulegają prezentowanym wzorom, popadają w znieczulenie emocjonalne i eliminują współczucie, strach, uczą się lekceważenia bólu. Media
mogą też wpływać na młodzież pozytywnie poprzez upowszechnianie wiedzy i form zachowań (np. akcje charytatywne, promowanie sportu i aktywnego wypoczynku). Telewizja i komputer dostarczają wielu wartościowych
treści, ale nie egzekwują przyswajanych wiadomości, ich utrwalania i powiązania z innymi treściami17.
Telewizja towarzyszy codziennym czynnościom (tj.: posiłki, spotkania
towarzyskie, rozmowy). Można więc powiedzieć, że telewizja i komputer
to członkowie rodziny, którzy niekiedy zastępują kontakty z prawdziwymi
ludźmi18. Nie jest to jednak kontakt w pełni zadawalający. Nie daje pełni
przeżyć emocjonalnych wynikających z kontaktu z rzeczywistym człowiekiem ani wglądu w jego sposób przeżywania i porozumiewania z nim, nie
można otrzymać od niego pełni uczuć, zrozumienia, pomocy w trudnej sytuacji życiowej. Szczególnie niebezpieczne jest uzależnienie od komputera.
Spada wówczas zainteresowanie sprawami życiowymi, zaniedbywane są
obowiązki szkolne i rodzinne, następuje izolacja od innych. Młodzież korzysta głównie z gier i Internetu. Pozytywną wartością gier jest możliwość
rozwijania wyobraźni, umiejętności podejmowania decyzji oraz obserwowania zachowania dziecka w sytuacji porażki. Negatywny wpływ to głównie uzależnienie oraz przejmowanie zachowań agresywnych i nieetycznych
wymuszanych przez grę19.
Inny sposób spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, który zanika w naszym wychowaniu w rodzinie, to uświadamianie dzieciom historii
rodziny i wychowania patriotycznego. Dzieci nie znają bliżej biografii swoich dziadków, ich bogatego życia, nie znają dokładniej swoich krewnych.
Mała jest znajomość historii swojego miasta, ojczyzny, tradycji i religii.
Dzieci są najczęściej wyobcowane i brak im związku z korzeniami rodziny.

 P. Kossowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s. 70.
R.M. Kowalski, S.P. Limber, P.W. Agatston, Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży,
dz.cyt., s. 62.
18
 P. Majchrzak, N. Ogińska-Bulik, Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Łódź
2007, s. 102.
19
E. Czerwińska-Jakimiuk, Przestępczość młodocianych. Interpretacja zjawisk w świetle
ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew, Kraków 2011, s. 41-42.
16

17
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Zadania rodziny związane z organizowaniem czasu wolnego
dzieci i młodzieży
W poprawnie funkcjonującej rodzinie istnieją najpomyślniejsze warunki pełnego rozwoju i wychowania dziecka. O wiodącej roli rodziny
w procesie rozwoju i wychowania dziecka decyduje to, że rodzina stanowi najważniejsze, powszechne środowisko wychowawcze; od pierwszych
dni życia dziecka aż do uzyskania przez nie samodzielności kształtuje jego
światopogląd, postawy, nawyki, upodobania, uczy kryteriów ocen; własnym przykładem kształtuje nowe socjalistyczne wzorce współżycia i tradycje rodzinne, stosunek do pracy i obowiązków20.
Rodzina, jako naturalne środowisko życia dziecka, ma duże możliwości
w zakresie przygotowania dziecka do korzystania z czasu wolnego. W rodzinie, choć nieraz proces wychowawczy ma charakter intuicyjny, dziecko
zapoznaje się z normami społeczno-moralnymi, kształtuje swoje postawy
i zainteresowania, wolę i charakter21. Na płaszczyźnie więzi rodzinnej, zazwyczaj o silnym zabarwieniu emocjonalnym, istnieją pomyślne warunki
do kształtowania tych cech osobowości dziecka, które w sposób zasadniczy
ukierunkowują jego postępowanie w czasie wolnym.

Podsumowanie
W dobie rozwoju współczesnej cywilizacji jesteśmy świadkami szybko zachodzących zmian w życiu człowieka. Zmiany te mogą mieć pozytywny lub
negatywny charakter. Wpływom tych zmian ulegają także dzieci i młodzież
szkolna. Dlatego też zagadnienie stosunku, a raczej właściwych proporcji pomiędzy dwoma podstawowymi elementami życia ucznia: nauką i wypoczynkiem, ma pierwszorzędne znaczenie. Młody człowiek wstępując do szkoły,
zaczyna podlegać pewnym rygorom, zmniejsza się jego czas na zabawę i rozrywkę, zwiększeniu ulega wymiar czasu na zajęcia obowiązkowe – pracę.
Często podstawowym źródłem informacji na temat uzależnień, innych
niebezpieczeństw i zagrożeń oraz ich skutków pozostają rodzice i nauczyciele oraz pedagodzy szkolni. Tymczasem nie wystarczy uświadamiać.
Warto raczej odpowiednio organizować młodym ludziom czas, tak aby
B. Łaciak (red.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, Warszawa 2011, s. 231-233.
M. Wojciechowska, Spójność systemu wartości rodziców z systemem wartości ich
dzieci, Kielce 2008, s. 15.
20
21
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różnego rodzaju niebezpieczeństwa, jak uzależnienia czy sporty ekstremalne, po prostu ich nie pociągały.
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Free Time for Children and Adolescents. Contemporary
Directions of Change – Opportunities and Threats
Abstrakt
Źle wypełniony czas wolny może być źródłem wielu niefortunnych pomysłów,
nieodpowiednich z wychowawczego punktu widzenia i niebezpiecznych zabaw. Sam fakt niewykorzystania tego czasu w sposób racjonalny zuboża dziecko, hamując jego rozwój. Natomiast czas ten spożytkowany w odpowiedni
sposób ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka, zarówno psychicznego,
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jak i fizycznego. Nie sposób sobie wyobrazić, aby w naszych współczesnych
warunkach dziecko mogło poprawnie rozwijać się bez posiadania odpowiedniej ilości czasu na odpoczynek po pracy szkolnej, zabawę i rozrywkę, na pogłębienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, nawiązywanie kontaktów
społecznych i kształtowanie postawy wobec środowiska społecznego. Realizacja wspomnianych funkcji ma kluczowe znaczenie dla ukształtowania pełnej,
wartościowej ze społecznego punktu widzenia osobowości dziecka.
Słowa kluczowe: czas wolny, zabawa, zagrożenia, media

Abstract
Badly filled leisure time can be a source of many unfortunate ideas and dangerous games which are inappropriate from an educational point of view. The
mere fact of not using this time in a rational way impoverishes the child, inhibiting the impact on its development. However, time spent in a proper way is of
great importance for the development of the child, both mental and physical.
It is impossible to imagine that in our modern conditions a child could develop
properly without having enough time to rest after school work, play and entertainment, to deepen and develop their interests and talents. Establishing social contacts and shaping attitudes towards the social environment are crucial.
The implementation of the aforementioned functions is of key importance for
shaping the full development of the child’s personality which is priceless from
the social point of view.
Keywords: free time, fun, threats, media
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Rola nauczyciela szkoły polskiej na Łotwie
w pobudzaniu aktywności uczniów
na rzecz szkoły i społeczności lokalnej

Wstęp
Zagadnienie związane z aktywnością młodych ludzi w środowisku
szkolnym zajmuje jedno z kluczowych problematyk współczesnej pedagogiki. W polu zainteresowań znajdują się rozważania nad postawami
uczniów wobec zaangażowania oraz działalności na rzecz społeczności
szkolnej i lokalnej. Szkoła jest instytucją, która istnieje dzięki działalności
swoich podopiecznych. Aby jednak wzbudzić w uczniu chęć działania na
skalę lokalną, a w konsekwencji globalną, niezbędne jest rozwijanie w nim
kompetencji między innymi społecznych czy organizatorskich. W szkole kompetencje te są rozwijane u uczniów w szczególności przez nauczyciela. Uczeń początkowo czynnie uczestniczący w życiu szkoły, z czasem
zaczyna być aktywnym obywatelem działającym w szczególności na polu
społeczno-kulturalnym. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie
wyników badań terenowych dotyczących aktywności młodzieży polskich
szkołach na Łotwie. Chodzi o przybliżenie form aktywności młodych ludzi w podejmowanych inicjatywach skierowanych do społeczności szkolnej
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funkcjonującej w środowisku zróżnicowanym kulturowo oraz zaprezentowanie roli nauczyciela w animowaniu tejże działalności.

Aktywność uczniów w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Mówiąc o aktywności uczniów, warto na samym początku zdefiniować,
czym jest aktywność. J. Olszówka poprzez aktywność rozumie „potencjalną
gotowość jednostki do działania, wyróżniającą się w różnych jej formach”1.
Natomiast W. Okoń podaje, że jest to „właściwość indywidualna jednostki
polegająca na większej niż u innych częstości i intensywności jakiegoś rodzaju działań”2. Kiedy mówimy o aktywności ludzkiej, należy wskazać iż
szczególną jej cechą „jest udział w zmienianiu otoczenia, między innymi
społeczno-kulturowego, stosownie do ludzkich potrzeb, celów i ideałów”3.
Możemy wyróżnić między innymi aktywność społeczną, intelektualną
oraz amatorską4. Niniejszy tekst odwołuje się do aktywności społecznej
uczniów skierowanej zarówno do społeczności szkolnej jak i lokalnej.
Rozważając zagadnienie związane z aktywnością uczniów, w sposób
szczególny należy zwrócić uwagę przy tym na rolę nauczyciela, którą należy traktować jako jedną z ról społecznych. K. Konarzewski wskazuje, że
role społeczne obejmują zespół oczekiwań, wobec których jednostka powinna postępować, jak i myśleć. Osoba będąca w danej roli społecznej, ma
również określone wymagania względem innych osób z jej otoczenia5.
Poza tym posiada również zespół partnerów. W przypadku nauczyciela,
partnerami jego roli są między innym uczniowie, rodzice i współpracownicy szkolni.
Jedną z ról, jakie pełni nauczyciel w szkole, jest rola przewodnika. Jak
twierdzi Z. Kwieciński, nauczyciel-przewodnik napotyka na swojej drodze trudności związane z dwojakim pojmowaniem przywództwa. Lider to
urodzony przywódca, idzie z przodu, uwzględniając zdania tych, których
ma za sobą. Nauczyciel-przewodnik wszystkie decyzję ustala ze swoimi
1
J. Olszówka, Wpływ stylu kierowania pedagogicznego na aktywność poznawczą dzieci, „Życie szkoły” 1991, nr 4, s. 293.
2
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 23.
3
 Tamże.
4
 Tamże.
5
K. Konarzewski, Nauczyciel, w: Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski,
Warszawa 2002, s. 151.
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podopiecznymi. Nie obiera nigdy sam kierunku drogi. Nie wyręcza w decyzjach, a jedynie wskazuje na różne możliwości podążania. Jest pośrednikiem między szkołą, rodzicami, kadrą pedagogiczną, czyli wszędzie tam,
gdzie zachodzi proces edukacji6.
Inną rolą, jaką pełni nauczyciel, a która wiąże się z aktywnością uczniów,
jest rola tłumacza. Ma on za zadanie wyjaśnienie swoim uczniom zjawisk
występujących w społeczeństwie. Poprzez pośrednictwo pomiędzy uczniem
a zjawiskami społecznymi wyjaśnia, tłumaczy język i treści kultury. Tłumacz
sprawnie posługuje się kodami językowymi uczniów oraz rozumie kody kultury, zatem sprawnie porusza się w każdym z tych obszarów, co daje możliwość przedstawiania uczniom nowych perspektyw7. Rola tłumacza wiąże
się z posiadanymi kompetencjami komunikacyjnymi oraz językowymi, bezpośrednio związanymi z nawiązywaniem relacji uczeń–nauczyciel–twórca
kultury. Istotne są również umiejętności dostosowywania treści przekazu do
grupy odbiorców, z jednoczesnym zachowaniem intencji treści8. Rola tłumacza pozwala na wyjaśnianie uczniom możliwości wykorzystania ich niepowtarzalnych umiejętności, jakimi są języki (polski i łotewski), oraz znajomość wielu kultur i tradycji. Wymienione role nauczyciela przyczyniają się
do podnoszenia kompetencji społecznych u uczniów, co sprzyja podejmowaniu aktywności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
Współczesny nauczyciel nie skupia się jednak tylko na wykonywanych zadaniach, ma również świadomość pełnienia różnych funkcji, które są zespołem czynności odpowiadających określonemu rodzajowi zadań. Musi patrzeć
w przyszłość, być opiekunem, przewodnikiem, musi być wrażliwy na nowe
sytuacje, ma być plastyczny wobec narastających problemów i zadań. Taka postawa powinna wyznaczać ogólne cele pracy nauczycieli, które w procesie edukacji sprzyjają podejmowaniu aktywności przez uczniów i uczennice. Możemy
zatem wyróżnić sześć funkcji, jakie powinien pełnić nauczyciel.
Pierwsza to funkcja dydaktyczna, która ściśle wiąże się z przekazywaniem uczniom kanonu wiedzy, jak i doskonaleniem różnych jego umiejętności. Na tym poziomie nauczyciel może rozwijać wiedzę teoretyczną
6
 Z. Kwieciński, Zmienić kształcenie nauczycieli, w: Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, red. A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska,
M. Kwiatkowski, Warszawa 1998, s. 15-50.
7
M. Cupriak, Tożsamość a rola nauczyciela w okresie wczesnej dorosłości, Toruń
2007, s. 89.
8
 Tamże.
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wśród uczniów na temat organizacji przedsięwzięć. Drugą funkcją jest wychowawcza, polegająca na kształtowaniu postaw moralnych, wskazywaniu
ogólnych norm i zasad panujących w społeczeństwie oraz kształtowaniu
umiejętności prospołecznych. Tutaj nauczyciel ma możliwości podejmowania działań zmierzających ku rozwijaniu kompetencji społecznych wśród
podopiecznych, co może przełożyć się na skuteczność realizowania wspólnych inicjatyw. Trzecia funkcja to opiekuńcza, czyli podstawowe zaspokajanie potrzeb podopiecznego, zarówno biologicznych, jak i psychicznych.
Jest to również dbanie o ich poczucie bezpieczeństwa, przynależności do
grupy społecznej, jaką jest szkoła, poszanowania godności, szacunku czy
też tolerancji. Warto jeszcze wspomnieć o funkcji readaptacyjnej, która
polega na wspieraniu dziecka, ułatwianiu mu wejścia w nową grupę rówieśniczą oraz wyrównywanie jego szans. Funkcję profilaktyczna wiąże się
bezpośrednio z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu czy też
rozwojowi ucznia, natomiast funkcja kompensacyjna dotyczy sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy i wsparcia9. Każda z tych funkcji bezpośrednio
wiąże się z możliwościami zaangażowania się uczniów początkowo w życie szkoły, a następnie w podejmowanie aktywności na rzecz społeczności
lokalnej.
Jednym z asumptów aktywności społeczno-kulturowej wydaje się potrzeba przynależności do danej grupy. Poprzez pewne typy zachowań i postaw dochodzi do demonstrowania swojej przynależności do zbiorowości.
W tym miejscu należy szczególną uwagę poświęcić poczuciu przynależności, gdyż bazując na koncepcji hierarchii potrzeb A. Maslowa, jak podaje
A. Wilczyńska, „to właśnie poczucie na ile jest się przynależnym i docenianym buduje samoocenę człowieka i sprawia, że czuję się on silny”10. Poprzez
włączenie ucznia do danej społeczności zwiększa się jego samoocenę. Z kolei to wpływa na podejmowaną aktywność i zwiększa szanse na radzenie
sobie z trudnościami, jakie uczeń spotyka na swojej drodze.
A. Wilczyńska podkreśla, że „człowiek czuje się przynależny głównie
dzięki poczuciu bycia docenianym i pasującym (pod jakimś względem) do
9
 A. Bloch-Nabiałek, Nowe spojrzenie na rolę, zadania praz osobowość opiekuna i wychowawcy, w: Pedagog jednej czy wielu dróg? Część 1. Pedagog w teorii, red. T. Zacharuk,
Siedlce 2005, s. 76.
10
 A. Wilczyńska, Młodzież doceniana. Potrzeba przynależności i poczucie przynależności u młodzieży, w: Młodzież na biegunach życia społecznego, red. A. Wilczyńska, Warszawa 2014, s. 55.
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innych ważnych dla niego osób, a zwłaszcza do miejsca i czasu w przestrzeni, w których realizuje swoje życiowe cele”11. Stwierdzenie to można łatwo
odnieść do aktywności młodych ludzi. Jeżeli uczniowie czują się członkami społeczności szkolnej, są akceptowani i wspierani przez nauczycieli, to
w konsekwencji zwiększa to prawdopodobieństwo podejmowania przez
nich aktywności i poszerzania swojej działalności.
W środowisku wielokulturowym budowanie potrzeby przynależności
do społeczności szkolnej jest niezwykle ważne.
Pojęcie wielokulturowości wiąże się z terminami: wielorasowość, dwukulturowość, dwujęzyczność, wielojęzyczność. (…). Wielokulturowość oznacza nieuchronność istnienia określonej polityki państwowej (lub samorządowej) regulującej stosunki międzykulturowe12,

co charakteryzuje również środowisko łotewskie. Kiedy jednak mówimy
o społeczeństwie wielokulturowym, mamy do czynienia ze
(…) spotkaniem grup społecznych o różnych programach, jednak funkcjonujących z uznaniem wartości ponadczasowych i ponadnarodowych,
z przestrzeganiem równouprawnienia i trwania w ustawicznym dialogu13.

Polskie szkoły na Łotwie łączą w sobie różnorodność narodową. Szkoła
jest jednak wspólnotą, gdzie istotne jest wspólne funkcjonowanie uczniów
niezależnie od ich pochodzenia. Współobecność przedstawicieli kilku kultur na danym obszarze sprzyja wzajemnemu poznaniu i nawiązywaniu
dialogu, co może mieć wpływ na dalszą aktywność w podejmowanych
inicjatywach.

Metodologia badań własnych
Materiał badawczy zawarty w artykule został zebrany w strategii badań
jakościowych, których cechą charakterystyczną jest analiza kontekstu sytuacyjnego poznawanych zjawisk, pozwalającego na zrozumieniu jego znaczenia i umożliwiającego dokonywania odpowiedniej interpretacji. Mając
na uwadze wyjaśnienie idiograficzne, które ukazuje zależności występujące
 Tamże, s. 56.
J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009, s. 58.
13
 Tamże.
11

12
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w konkretnej badanej grupie społecznej14, wymienia się między innymi
schemat badań etnograficznych, studium przypadku i badań historycznych.
W badaniach posłużono się schematem badań etnograficznych, w tym
narzędziem wywiadów etnograficznych skoncentrowanych na informacjach, które są „rozmową badacza z osobą badaną a temat miejsc, zdarzeń
i ogólnej wiedzy, jaką posiada ona o interesującym badacza terenie”15 oraz
obserwacją etnograficzną uczestniczącą, gdzie „badacz uczestniczy w codziennych, naturalnych rytuałach społeczności, która wytworzyła własną
kulturę”16. Obie metody miały na celu poznawanie faktów, opinii i postaw
dwóch zbiorowości szkolnych w Rezekne i w Daugavpils.
Złożoność problematyki pogranicza kultur na Łotwie związana jest
ze współistnieniem różnych narodowości, a w przypadku kształtowania
tożsamości dzieci uczęszczających do szkoły polskiej na Łotwie, która jest
również determinantą podejmowanych aktywności wobec społeczności
szkolnej, jest dodatkowo zdeterminowana stanem i jakością edukacji pozwalającej na zakotwiczenie w dwóch kulturach: polskiej oraz łotewskiej.
Zatem zaprezentowany materiał badawczy ukaże również specyfikę polskich szkół funkcjonujących na wschodnich obszarach Łotwy.

Analiza badań własnych
Latgalia stanowi interesujący obszar badań nad funkcjonowaniem instytucji szkolnej. Jest to region wielokulturowy, zamieszkały między innymi przez Łotyszy, Rosjan i Polaków. W artykule przybliżona zostanie
aktywność uczniów i nauczycieli w polskich szkołach w Rezekne i Daugavpils. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że w roku 2012
(…) wprawdzie procentowy udział ludności łotewskiej wzrósł na przestrzeni ostatnich 15 lat do poziomu niespełna 60%, natomiast nadal w głównych
ośrodkach miejskich (Ryga, Liepaja, Daugavpils) przeważa ludność rosyjskojęzyczna. Liczba ludności na Łotwie sukcesywnie spada od 1995 roku.
Jest to wynik znacznego ujemnego przyrostu naturalnego w kraju, a także
szczególnie silnej w ostatnich latach emigracji zarobkowej17.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, s. 19.
 Tamże, s. 146.
16
 Tamże, s. 153.
17
O Łotwie, http://www.ryga.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/o_lotwie/?print
Mode=true (dostęp: 30.06.2016).
14

15
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Zatem pobudzanie młodych ludzi do działania na rzecz społeczności
szkolnej i lokalnej może doprowadzić do pogłębiania więzi z tym regionem,
co może mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące pozostania w kraju.
Podczas realizowanych praktyk w szkołach polskich w Rezekne oraz
Dau
gavpils dokonano obserwacji aktywności i działań podejmowanych przez uczniów przy wsparciu nauczyciela. To pedagodzy aktywizują uczniów poprzez „ogół poczynań dydaktyczno-wychowawczych, które
umożliwiają zwiększenie stopnia aktywności uczniów w realizacji zadań
nauczania, uczenia się i wychowania”18. Działalność uczniów wiąże się
z wielokulturowością tych terenów. Sama nazwa Państwowe Gimnazjum
Polskie sugeruje, że w szkołach tych uczą się tylko dzieci pochodzenia polskiego. Jednak tak nie jest. Szkoły te mają status państwowych, czyli powszechnych, w myśl których dyrekcja musi przyjąć każde dziecko, które
wyrazi chęć pobierania nauki w tej placówce. Zatem w szkołach tych spotkamy dzieci zarówno z polskimi korzeniami, rosyjskimi, jak i Łotyszy. Już
po tej krótkiej charakterystyce możemy wnioskować, że uczniowie tychże
szkół podejmują szczególną aktywność typową dla środowisk wielojęzycznych (obowiązujący język łotewski i polski), przygotowując przedstawienia,
apele i inne działania prezentują w języku polskim i łotewskim równocześnie, co wzmacnia ich kompetencje wielokulturowe i społeczne.
W rozmowach prowadzonych z nauczycielami powtarzają się wypowiedzi, które dotyczą pomocy uczniom w wyborze indywidualnych dróg życiowych oraz wsparcia w osiągnięciu stawianych sobie celów. Potwierdzają
to obserwacje prowadzonych zajęć w szkole w Rezekne. Organizowane są
tam zajęcia pozalekcyjne (fakultatywne). Tematyka tych zajęć jest wybierana stosownie do zainteresowań uczniów. Działania placówek kierowane są na budowanie wspólnoty szkolnej oraz lokalnej. Wszelkie inicjatywy
skupiają się na ukazywaniu elementów historii i kultury regionu i szkoły.
W wydarzeniach organizowanych przez te instytucje biorą udział zarówno
uczniowie, nauczyciele, jak i bliscy uczniów, ukazując poprzez nie synkretyczny charakter regionu.
Wśród wspomnianych przedsięwzięć można wymienić np. „Kolorowy
tydzień”, gdzie klasy wybierają wspólnie kolor, jaki charakteryzuje ich klasę, przystrajają w tym kolorze sale lekcyjne, tworzą opowiadania, wiersze
na temat ich koloru. To także koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego
18

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 23.
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dzieci prezentują tańce polskie i łotewskie. „Wieczór żetonów”, czyli studniówka, która ma swoją bogatą i utrwaloną oprawę w szkole. Młodzież
kończąc dwunastą klasę, otrzymuje pierścienie z żetonem, na którym widnieje logotyp szkoły. Jest to jedyny moment, w który jest zaangażowany
nauczyciel. Oprawę tego wydarzenia przygotowuje młodzież, prezentując
przygotowany własnymi staraniami spektakl teatralny. Podczas imprezy
„Ostatni dzwonek” wszyscy uczniowie klas jedenastych i dwunastych przebierają się za „pierwszaki” i celebrują w ten sposób ostatni dzień w szkole.
Oprócz tych form uczniowie realizują wiele zajęć pozalekcyjnych takich
jak: chór mieszany, zespół wokalistów, chłopięcy zespół muzyczny, zespół
muzyki religijnej, zespół flecistów, zespół muzyki ludowej, zespół estradowy, kółko gitarzystów akustycznych, zespół tańca polskiego w klasach
początkowych, zespół tańca łotewskiego klas ze szkoły podstawowej oraz
liceum, kółko modelarstwa technicznego. Bogata jest oferta kół zainteresowań, jednak największy nacisk kładzie się na naukę tańców ludowych i to
właśnie ta umiejętność pozwala na angażowanie się również poza szkoła,
prezentując swój repertuar na różnych miejskich uroczystościach: obchodzimy np. dzisiaj polski dzień mężczyzny, a niektórzy tutaj składali też życzenia mężczyznom 23 lutego, jako w dniu rosyjskiego święta. Mamy polską
studniówkę, ale mamy i łotewski ostatni dzwonek19.
W szkole wprowadzana jest idea samorządności. Działanie Parlamentu
Uczniowskiego w polskiej szkole w Daugavpils uaktywnia uczniów wybranych przez zespoły klasowe (są to zazwyczaj dwie lub trzy osoby z danej
klasy). Grupa wybranych uczniów wskazuje z grona nauczycielskiego swojego przewodniczącego i zastępcę. Parlament szkolny ściśle współpracuje
z Radą Pedagogiczną. Głównym zadaniem tej struktury jest planowanie
działań na cały rok.
Przykładem zadania, jakie Parlament Uczniowski zaplanował do zrealizowania w ubiegłym roku, było przygotowanie kampanii reklamowej szkoły. Chodziło o nagranie teledysku z materiału zarejestrowanego na video,
zapis wydarzeń charakterystycznych i ważnych dla życia szkoły, do tego
wybierali oprawę muzyczną. Zadaniem dyrekcji oraz opiekuna grupy parlamentarnej było jedynie nawiązanie kontaktu z absolwentami szkoły, którzy zajmowali się zawodowo tworzeniem reklam. Zlecili im złożenie w całość materiału przygotowanego przez młodzież. Jak mówi dyrektor szkoły
19
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o tej aktywności: jest to przemieszanie tradycji i nowoczesności. Dzieci chcą
korzystać z nowych technologii, potrafią to robić, ale szanują też tradycje
szkolne, więc mogą je utrwalić na nośniku cyfrowym, zatrzymać w pamięci
tradycje, z których są dumni. Najważniejsze jest to, że to jest ich pomysł i ich
produkt20. Inną propozycją uczniów była zmiana tradycyjnych dzwonków
w szkole, które sygnalizują przerwę oraz czas rozpoczęcia lekcji. Pomysł
został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną oraz dyrekcję placówki,
dzięki temu zamiast tradycyjnych dzwonków przerwę ogłaszają i na lekcje
wzywają dzwonki spokojne i melodyjne.
Takich przykładów aktywnego zaangażowania uczniów i całych klas
można podawać wiele. Ważne jest jednak stwarzanie uczniom odpowiednich warunków, które dadzą tym dzieciom szansę do podejmowania aktywności zgodnych z ich potrzebami. Zawsze jednak ważny jest w tym procesie nauczyciel, który w takiej sytuacji będzie partnerem wspierającym,
a nie hamującym. Rola nauczyciela w podejmowanych przez uczniów aktywnościach jest znacząca. Dialog między uczniem a nauczycielem może
doprowadzić do harmonijnego działania i realizacji przedsięwzięć służących społeczności szkolnej i lokalnej. To nauczyciele stają się partnerami
uczniów wspierającymi działania swoich podopiecznych. Nauczyciel jako
dojrzały podmiot społeczny, przyjmując rolę przewodnika swoich wychowanków, wyznacza im drogę ku rozumieniu rzeczywistości. Jest osobą
wprowadzającą do otoczenia społecznego, w świat kultury, ukierunkowuje wychowanka, wskazując równocześnie na wagę przeszłości oraz przyszłość21. Jest to niezwykle ważna umiejętność, który pozwala uczniom na
odnalezienie się w środowisku zróżnicowania kulturowego obecnego na
terenach Łotwy.
Nauczyciel przewodnik posiada wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, pozwalające na nawiązanie dialogu ze swoim podopiecznym.
Ważne są również umiejętności koordynacyjne, które pozwalają na sprawne poruszanie się po materii edukacyjnej. Potrafi przekonać do siebie ucznia, a przedstawiane przez niego oferty mają zaktywizować i pobudzić ucznia do działania. Najlepszym przykładem takiego funkcjonowania szkoły
jest placówka w Daugavpils. Dała głos młodym ludziom, a nauczyciel jest
Badania własne.
K. Ferenz, Role nauczyciela we wprowadzeniu młodego pokolenia w życie społeczne
i kulturalne, w: Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej,
red. K. Ferenz, S. Walasek, Wrocław 2009, s. 17.
20
21

258

Sylwia Antonowicz

jedynie drogowskazem wskazującym różne rozwiązania. Pełni jednocześnie rolę przewodnika i tłumacza. Wprowadzając swoich uczniów w życie
społeczne, uczy podopiecznych pojmowania otoczenia kulturalno-społecznego. Uczy szacunku dla spuścizny poprzednich pokoleń, jednak pokazuje też możliwości, jakie stwarza współczesność. Wzajemne porozumienie
oraz współpraca nauczycieli z aktywnymi uczniami otwartymi na zmianę
daje szansę na uruchomienie potencjału społecznego tkwiącego w środowisku szkolnym.
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The Role of the Polish School Teacher in Latvia in Stimulating
Pupils’ Activity for the School and the Local Community
Abstrakt
W niniejszym artykule autorka przybliża zagadnienie związane z podejmowaną aktywnością i działalnością uczniów polskich szkół na terenie Łotwy.
Artykuł jest pokłosiem badań naukowych realizowanych na terenie Latgalii –
historycznego regionu Łotwy. Badania przeprowadzone zostały w Państwowym Gimnazjum Polskim w Rezekne oraz Państwowym Gimnazjum Polskim
w Daugavpils. Artykuł ukazuje aktywność uczniów na rzecz społeczności
szkolnej i lokalnej oraz rolę nauczyciela w tym procesie.
Słowa klucze: Aktywność uczniów, polska szkoła na Łotwie, społeczność szkolna, parlament szkolny, środowisko wielokulturowe, rola nauczyciela

Abstract
In this article, the author introduces the issue related to the undertaken activity and activity of students of Polish schools in Latvia. The article is the result
of scientific research carried out in Latgalia – a historical region of Latvia. The
research was carried out in the State Polish Junior High School in Rezekne
and the Polish State Lower Secondary School in Daugavpils. The article shows
the students’ activity for the school and local community and the role of the
teacher in this process.
Keywords: Student activity, Polish schools in Latvia, the school community, the
school parliament, multicultural environments, the role of the teacher
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Kampanie społeczne skierowane do młodych
w profilaktyce HIV/AIDS
Najbardziej znane wyjaśnienie słowa „profilaktyka” wywodzi się z języka greckiego i oznacza „strzec się, zapobiegać”. W praktycznej działalności wiąże się to z „zapobieganiem niekorzystnym zjawiskom”. Z uwagi
na zadania, jakie realizuje profilaktyka społeczna, można ją zdefiniować
jako zorganizowaną działalność zbiorową, której głównym celem jest niedopuszczenie do powstania zjawisk szkodliwych, tj. wszelkich form patologii społecznej, dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Profilaktyka
może być skierowana na:
• rodzinę – rozumianą jako podstawowa komórka społeczna, która jest
zagrożoną patologią,
• szkołę, w której występujące dewiacje stanowią zagrożenia dla prawidłowego rozwoju uczniów,
• środowiska i instytucje lokalne;
• społeczeństwo jako całość.
Zakres definicyjny profilaktyki pojmowany jest bardzo szeroko, ponieważ obejmuje on oddziaływania zapobiegawcze zarówno na jednostkę,
jak i na stosunki interpersonalne sterowane wartościami ogólnoludzkimi,
oraz wywieranie wpływu na stanowienie dobrego prawa zgodnego z równowagą społeczną, a nie interesami grup biznesowych, politycznych czy
urzędniczych. Omawiany rodzaj profilaktyki, zdaniem W. Szczęsnego,
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nazywamy profilaktyką subsydiarną, czyli integrującą wszystkie oddziaływania prewencyjne oparte na swobodnej akceptacji; wykluczające tym
samym wszelki przymus organizacyjny i administracyjne wymuszanie
akceptacji1. Zadaniem profilaktyki jest chronić ludzi przed odstawaniem
od społeczeństwa i norm, odchyleniami moralnymi, zdrowotnymi, psychospołecznymi, które rozpowszechnione – mogłyby stać się zagrożeniem
dla systemu, a przez to i jego jednostek 2. Wartością, na którą składają się
wzajemne relacje społeczne oraz zaufanie jednostek, przy pomocy których możliwe jest pomnażanie osiąganych korzyści, nazywamy kapitałem
społecznym. Kapitał społeczny3 to temat na tyle istotny, że nie można go
pominąć w profilaktyce, bowiem profilaktyka i wychowanie bazują na relacjach społecznych i potencjale zaufania społecznego. Kapitał społeczny
to, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania zdolność obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja
kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu
wspólnych celów4. Zależność jest dwustronna. Wysoki kapitał społeczny
zwiększa skuteczność profilaktyki i wychowania. Efektywne działania profilaktyczne i wychowawcze zwiększają z kolei kapitał społeczny. Kapitał
społeczny jest koniecznym warunkiem owocnej realizacji wszelkich przedsięwzięć społecznych, w tym także edukacyjnych i profilaktycznych5.
Istotną rolę należy zwrócić również na edukację, ponieważ to ona uczy,
jak rozumieć i postrzegać siebie oraz otaczający nas świat, jak go oceniać
i jakie podejmować konstruktywne działania dla optymalnego rozwoju jak
największej liczby osób. Ponadto kształtuje odpowiednią hierarchię wartości jak: dojrzała miłość, zdrowie, bezpieczeństwo narodowe, piękno świata,
W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki,
Warszawa 2003, s. 205.
2
M. Szpringer, Profilaktyka społeczna: rodzina, szkoła, środowisko lokalne, Kielce
2004, s. 25, 65.
3
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 została opracowana przez Rząd
w odpowiedzi na wyzwania identyfikowane przez Długookresową Strategię Rozwoju
Kraju. Była ona budowana w powiązaniu z dokumentami Unii Europejskiej (pierwszy
i trzeci cel Strategii Europa 2020, wyznaczający cele ekonomiczno-społeczne UE na to
dziesięciolecie).
4
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strategia Rozwoju Kapitału
Społecznego 2011–2020, Warszawa, 2011, s. 37.
5
Sz. Grzelak (red.), Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Warszawa
2015, s. 138-139.
1
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dobroć, życzliwość, autonomia, równość ludzi i pomaganie innym, branie
odpowiedzialności za siebie i innych.
Bardzo ważnym zadaniem profilaktyki społecznej jest także selekcja
i gromadzenie wiedzy dotyczącej uwarunkowań cywilizacyjno-kulturowych i psychospołecznych patologii oraz informacji o skutecznych sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.
Od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce obserwuje się sukcesywne niszczenie granic ludzkiej intymności, które łączy się między innymi
z dekonstrukcją dotychczasowych wzorców aksjologicznych młodzieży
w sferze płciowości i życia seksualnego człowieka. Współcześnie mamy do
czynienia z zespołem impulsów modelowanych przez nieustannie globalizujący się świat. Egzemplifikacją jest coraz bardziej swobodne podejście
młodzieży do seksu, które jest przejawem wyraźnie zaznaczających się
w kulturze współczesnej tendencji: orientacji na ciało i seksualizacji konsumpcji. Seks oraz życie seksualne pozbawione zostały jakiejkolwiek prywatności i intymności. Staje się on dosłowny i konkretny – demonstrowany
przez media w najmniejszych szczegółach6.
Wartości przekazywane w domu rodzinnym okazują się za słabe i nie
wytrzymują zderzenia z przekazem mediów i napływem kultury zachodniej. Nastąpiło osłabienie wpływu nie tylko rodziców, ale i pedagogów, nauczycieli na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży. Coraz częściej osoby
młode odchodzą od tradycyjnego wzorca tworzenia rodziny i wskazują na
związki kohabitacyjne jako poprzedzającą formę małżeństwa. Obniża się
wiek inicjacji seksualnej oraz wzrasta udział młodych osób podejmujących życie seksualne. Wśród uczniów w wieku 15–19 lat prawie co czwarta
dziewczyna i 35% chłopców udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie
o doświadczenie inicjacji seksualnej7.
Ryzyko związane z wczesnymi kontaktami seksualnymi to możliwość
poważnych konsekwencji zdrowotnych w postaci chorób przenoszonych
drogą płciową. Zakażenie nimi, z immunologicznego punktu widzenia,
jest szczególnie łatwe w przypadku osób w okresie dojrzewania.
Wśród czynników różnicujących zachowania w sferze seksualnej młodzieży w Polsce najbardziej znaczącą rolę odgrywa system wartości i norm
 Z. Melosik, Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Pedagogika. Podręcznik
akademicki. T. 2., red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2006, s. 78.
7
W. Wróblewska, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, www.aids.gov.pl (dostęp: 9.07.2017).
6
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wynikający z przekonań i życia religijnego młodzieży. Media zastąpiły rodziców, a także szkołę, w zakresie przekazu informacji dotyczących
środków antykoncepcyjnych. Powszechność stosowania środków antykoncepcyjnych świadczy o tym, że na poziomie zapobiegania ciąży wśród
nastolatków jest to wiedza wystarczająca. W czasie pierwszych kontaktów
seksualnych ponad 80% stosowało środki zapobiegające zajściu w ciążę,
a we wszystkich zestawieniach dominuje prezerwatywa. Wiedza instrumentalna, którą dysponują nastolatki, nie jest wystarczająca dla rzeczywistej ochrony zdrowia młodych osób w Polsce8.
Pomimo podejmowanych przez trzy dekady działań w celu zminimalizowania liczby osób z HIV, nadal stanowi on poważne zagrożenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Od momentu wdrożenia badań w 1985 roku
do 31 marca 2017 roku stwierdzono zakażenie HIV u 21 546 osób, odnotowano 3463 zachorowania na AIDS. Od lat 2001/2002 dominuje seksualna
droga transmisji wirusa. Najczęściej zakażenie stwierdzane jest wśród dorosłych w populacji osób młodych między 20. a 39. rokiem życia. Spośród
6300 osób zakażających się dziennie na świecie w 2012 roku ok. 5500 było
w wieku 15 lat i starszych, prawie 47% stanowiły kobiety, a ok. 39% stanowiły osoby między 15. a 24. r.ż. W Polsce nowo wykryte zakażenia u kobiet
to ok. 15–20% wszystkich rozpoznań. Od 2010 do 2015 roku liczba zakażonych podwoiła się (z 3822 do 8125), a średnio co roku w Polsce przybywa
13% nowych przypadków. W naszym kraju, podobnie jak na całym świecie,
epidemia dotyka głównie osób młodych i bardzo młodych – ok. 88% wśród
zakażonych HIV stanowią osoby w grupie 20–49 lat. Większość nowo zakażonych – ok. 80 proc. – to mężczyźni9.
Zdrowie, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia WHO, jest
dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem
choroby i inwalidztwa. Takie holistyczne podejście do zagadnień zdrowia
młodego pokolenia, chociażby w aspekcie HIV/AIDS, jest możliwe tylko
przy zintegrowaniu działań wielu środowisk mających wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, wśród których rodziny i rodzice powinny mieć
miejsce uprzywilejowane i podstawowe. Ważne jest również zastosowanie
różnych metod i technik, aby działania te były atrakcyjne dla młodego pokolenia Polaków.
 Tamże.
https://www.nik.gov.pl/plik/id,8675,vp,10792.pdf (dostęp 9.07.2017).
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Zachowania zdrowotne kształtują się przez całe życie, a edukacja zdrowotna stanowi ważny element ogólnego wykształcenia człowieka. Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy, to również kształtowanie postaw i zachowań, które mogą wpłynąć na styl życia i przyszłość
młodego człowieka. Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem dobrej jakości
i poziomu życia, a edukacja zdrowotna zależy od środowiska i specyficznych potrzeb różnych grup ludzi. Młodzież okazuje niewielkie zainteresowanie swoim zdrowiem, jego ochroną i wzmacnianiem więc kampanie
dedykowane zdrowiu i życiu społeczeństwa mogą pomóc w podniesieniu
jego rangi i ważności. Warto zastanowić się, jak powinny być realizowane
kampanie prozdrowotne, by spełniały założony cel. Krzysztof Puchalski
pisząc o kondycji edukacji zdrowotnej, zwraca uwagę, że:
(…) chociaż w aspekcie teoretycznym jest wszechstronnie rozwiniętą dziedziną, to w polskim systemie ochrony zdrowia dominuje raczej jednostronna praktyka oparta na paradygmacie biomedycznym. Odwołuje się
ona bardziej do teorii funkcjonowania organizmu i leczenia chorób niż
rozumienia ludzi oraz kształtowania ich działań10.

Autor wskazuje ważny kierunek działań w obszarze edukacji zdrowotnej. Postuluje, by zamiast pytać, czy adresat działań „wie”, lepiej jest poznać, w jaki sposób myśli i jak się z nim komunikować, by chciał korzystać
z nowych informacji11. Na podstawie licznych badań, Internet i mass media
uznawane są z główne źródło, z którego społeczeństwo czerpie wiedzę na
temat zdrowia12.
Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania
wobec określonego problemu społecznego lub rozwiązanie problemu społecznego13. Od wielu lat kampanie społeczne mają najszerszy zasięg i najsilniejszy wpływ na ludzi, przede wszystkim młodych. Często determinują
ich postawy i zachowania oraz skłaniają do refleksji.
10
K. Puchalski, Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej, „Studia
Edukacyjne” 2012, nr 23, s. 122.
11
 Tamże, s, 123.
12
BOS, Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków. Komunikat z badań,
Nr 138/2016, Warszawa 2016.
13
 Por. http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/19_B.Tarczydlo_Kampania_spoleczna_w_teorii_i_praktyce.pdf (dostęp: 9.07.2017).
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Dlatego też Krajowe Centrum ds. AIDS (agenda Ministerstwa Zdrowia)
od początku istnienia wykorzystuje tę formę do realizacji celów związanych z profilaktyką HIV/AIDS. Wielość i różnorodność problemów dotyczących AIDS utrudnia stworzenie jednorodnego, silnego przekazu, który
pozytywnie wpłynąłby na zachowanie całego społeczeństwa. Rozpoznaniem najpilniejszych potrzeb profilaktyki HIV/AIDS i określeniem grupy
docelowej zajmują się w Krajowym Centrum ds. AIDS specjaliści z wielu
dziedzin nauki: medycyny, epidemiologii, socjologii14. W procesie definiowania głównych założeń kampanii profilaktycznych korzystają oni także
z porad instytucji zawodowo zajmujących się marketingiem społecznym,
a także agencji reklamowych, które są wykonawcami określonych celów
kampanii15. To one również zajmują się pozyskiwaniem mediów oraz dodatkowych środków finansowych z sektora prywatnego. Weryfikowanie
efektywności kampanii odbywa się za pomocą badań społecznych mierzących zasięg oraz wpływ działań kampanijnych na grupę docelową. Ustalenie zasad organizacji i realizacji multimedialnych kampanii społecznych
poprzedzone jest wieloletnim kumulowaniem doświadczeń z zakresu profilaktyki, promocji i marketingu społecznego16.
Od początku istnienia Krajowego Centrum ds. AIDS założenia akcji
profilaktycznych związane były przede wszystkim z promocją hasła – przesłania towarzyszącego Światowemu Dniu AIDS. Środki finansowe przeznaczane na ten cel były niewielkie. Wykorzystywano je więc przede wszystkim na druk wysokonakładowych ulotek informacyjnych o HIV/AIDS,
druk kalendarzy reklamowych oraz plakatów. Od 1998 roku zwiększone
zasoby finansowe przekazywane były również na wydawanie materiałów
reklamowych związanych z aktualnym na dany rok hasłem UNAIDS (United Nations Programme on HIV/AIDS): koszulek, plakatów, ulotek, długopisów, toreb reklamowych, kubków, czerwonych kokardek itp. Poprzez
taką formę promocji Krajowe Centrum ds. AIDS docierało z informacjami
o HIV/AIDS do różnych środowisk polskiego społeczeństwa17.
W latach 1994–1999 nie było kampanii multimedialnych. Wykorzystywane były jedynie niektóre możliwości szerszego propagowania haseł
związanych z profilaktyką HIV/AIDS. Od 2000 roku Krajowe Centrum
http://www.aids.gov.pl/kampanie/442/ (dostęp: 9.07.2017).
www.aids.gov.pl/files/wiedza/kampanie_w_polsce (dostęp: 9.07.2017).
16
http://www.aids.gov.pl/kampanie/442 (dostęp: 10.07.2017).
17
 Tamże.
14
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ds. AIDS podejmowało działania planowe i kompleksowe, w których zaczęto wykorzystywać różne techniki medialne.
W 1994 roku hasłem UNAIDS (Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV/AIDS) było: „AIDS i rodzina”, które propagowano również w Polsce. Wydano ulotkę i plakat nawiązujące treścią do hasła.
W 1995 roku zgodnie z hasłem kampanii światowej „Wspólne prawa,
wspólne obowiązki” wydana została ulotka z omówieniem tego tematu
w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Równocześnie prowadzono zewnętrzną akcję plakatową na przystankach autobusowych i eksponowano zestaw
plakatów z pytaniami i odpowiedziami:
Czy spotykałbyś się ze mną, wiedząc, że jestem zakażona? Chciałabym
usłyszeć TAK.
Czy pozwoliłabyś mi bawić się z nią, wiedząc, że jest zakażona/y? Chciałabym usłyszeć TAK.
Czy pracowałbyś ze mną, wiedząc, że jestem zakażony? Chciałbym usłyszeć TAK.

Rok 1996 przyniósł ogólnoświatowe hasło „Jeden świat, jedna nadzieja”,
propagowane też w Polsce. W 1997 roku świat zwrócił się w stronę problemu dzieci żyjących z HIV – hasło „Dzieci żyjące w świecie z AIDS” znalazło również swoje miejsce na ulotce polskiej. Hasłem, które upowszechniano na koszulkach, plakatach i ulotkach w 1999 roku było: „Słuchaj, ucz się,
żyj!”, a rok 2000 to promocja bezpłatnego, anonimowego testowania w kierunku zakażenia wirusem HIV. Hasło ówczesnej kampanii brzmiało: „Nie
żyj w niepewności! Wykonaj test na HIV!”. Właśnie w roku 2000 Krajowe Centrum ds. AIDS wspólnie z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej
„Res Humanae” oraz Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP) zorganizowało dodatkowe przedsięwzięcie, jakim była promocja
punktów konsultacyjno-diagnostycznych.
Akcja miała na celu zachęcenie społeczeństwa do korzystania z profesjonalnych usług punktów rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds.
AIDS. Informacje o tym przedsięwzięciu ukazały się w prasie i innych lokalnych mediach oraz na billboardach na terenie całej Polski. W największych polskich portalach internetowych przeprowadzono akcję banerową
oraz mailingową skierowaną do osób powyżej 18. roku życia. Dodatkowym
działaniem wzmacniającym efekt kampanii było umieszczenie informacji o akcji testowania na tramwajach i autobusach w wielu wojewódzkich
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miastach Polski. Wynikiem tych skumulowanych działań było ogromne
zainteresowanie poradami: w 2000 roku – 2144 spotkań z konsultantem,
w roku 2001 (podobna akcja) – 329718.
Odzwierciedleniem światowej kampanii w 2000 roku „Wiele zależy od
mężczyzn” było wydanie plakatu odpowiadającego tematyce hasła i zwrócenie uwagi na odpowiedzialność, jaka ciąży na mężczyznach w ograniczaniu epidemii HIV/AIDS. W 2001 roku akcja profilaktyczna skierowana była
do kobiet, a hasło brzmiało: „Nie daj szansy AIDS – bądź odpowiedzialna”.
Kampania organizowana w roku 2001 skierowana była do kobiet aktywnych seksualnie – grupy, która w Polsce stanowi około 20% ogółu osób zakażonych HIV. Jej głównym założeniem było zachęcenie adresatek do niepodejmowania ryzykownych zachowań seksualnych. W razie stwierdzenia
w przeszłości zachowań obarczonych ryzykiem zakażenia HIV wskazywano konieczność wykonania testu w kierunku HIV jako działania naturalnego. Celem kampanii było więc również stworzenie mody na testowanie.
W 2001 roku po raz pierwszy wyprodukowany został spot telewizyjny i radiowy – nośnik o największej efektywności. Akcję rozpoczęła konferencja
prasowa, mająca na celu zasygnalizowanie problemu oraz poinformowanie środowiska medialnego o podejmowanych działaniach. Wiadomości
związane bezpośrednio z kampanią pojawiły się w prasie kobiecej, w radiu,
telewizji, Internecie. Wydane zostały plakaty oraz ulotki zawierające informacje na temat ryzykownych zachowań i sposobów ich unikania oraz
zachęcające kobiety do wykonywania testów w kierunku HIV. Kampania
została wzmocniona poprzez coroczną akcję bezpłatnego testowania: „Nie
żyj w niepewności! Wykonaj test na HIV!”19. Od roku 2001 profesjonalnym wykonaniem kampanii społecznych w zakresie HIV/AIDS zajmują
się agencje reklamowe wyłaniane w wyniku przetargów organizowanych
przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Działania profilaktyczne w roku 2002 roku zgodnie z hasłem „HIV
nie wybiera. Ty możesz” skierowane były do jednej z najbardziej wymagających grup społeczeństwa – do młodzieży w wieku 15–19 lat. Na wybór
wpłynęło kilka czynników: stały wzrost liczby zakażeń drogą kontaktów
heteroseksualnych, 10% ogółu zakażonych stanowią osoby poniżej 20.
roku życia, a ponad 50% zakażonych znajduje się w przedziale wiekowym
18
19

www.aids.gov.pl/files/wiedza/kampanie_w_polsce (dostęp: 10.07.2017).
www.aids.gov.pl/files/wiedza/kampanie_w_polsce (dostęp: 12.07.2017).
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20–29 lat. Wykorzystanie prasy, radia, telewizji, Internetu oraz inne materiały reklamowe (kalendarze trójdzielne, ulotki, plakaty, długopisy, torby
reklamowe) było podobne do poprzedniej kampanii, uwzględniało jednak
preferencje grupy docelowej. Nowym elementem była organizacja infolinii, funkcjonującej przez cały listopad – okres zintensyfikowanych działań
kampanijnych. Krajowe Centrum ds. AIDS, oprócz organizacji multimedialnej kampanii społecznej: „HIV nie wybiera. Ty możesz”, wydało skierowaną do młodzieży multimedialną prezentację LOVELINE o tematyce
HIV i AIDS. Było to możliwe dzięki współpracy z agendą niemieckiego
Ministerstwa Zdrowia do spraw promocji zdrowia (Bunderzentrale für
gesundheitlichen Aufklärung). Innym elementem wzmacniającym efekt
kampanii była organizacja konkursu na najlepszy komiks o tematyce HIV
i AIDS. W tę akcję zaangażowało się środowisko polskich rysowników,
którzy stworzyli pozakonkursowo prace zamieszczone w wydanym zbiorze
komiksów o HIV/AIDS20.
Ponieważ dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazywały na wzrost
liczby zakażeń drogą kontaktów heteroseksualnych, kampania medialna
Krajowego Centrum ds. AIDS w 2003 roku skierowana była do osób heteroseksualnych. Szczególny nacisk kładła na potrzebę szczerej rozmowy,
gdy zaczyna się nowy związek. W razie stwierdzenia w przeszłości zachowań ryzykownych, narażających na niebezpieczeństwo zakażenia HIV,
proponowała wykonanie testu na HIV w trosce o zdrowie swoje i partnera.
Adresaci kampanii „Nie daj szansy AIDS” w 2004 roku zostali wybrani między innymi w związku z prowadzonymi analizami epidemiologicznymi, które komunikowały, iż wciąż znacząco wzrastała liczba zakażeń
drogą kontaktów heteroseksualnych – zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Najistotniejszym elementem komunikacyjnym, jaki posłużył za podstawę
przygotowania przekazu, były motywacje grupy docelowej i jej postawy wobec tematów „poważnych”. Kampania została nazwana roboczo kampanią
motywacji. „Nie żyj w niepewności, nie żyj na wulkanie! Zagrożenie HIV/
AIDS to taki wulkan”. „Test – jedyny sposób, by być pewnym!”. W kampanii pokazano złudność teorii i poglądów, jakimi może posługiwać się
człowiek. Adresat kampanii przechodząc przez kolejne etapy komunikacji i odnosząc je do siebie, rozważniej będzie podchodził do problematyki
HIV/ AIDS.
20

 Tamże.
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Kampania medialna w 2005 roku skierowana była do kobiet i mężczyzn
w wieku 18–29 lat, a hasło brzmiało „ABC zapobiegania AIDS. Zdecyduj sam.
Wybierz ABC zapobiegania AIDS i ciesz się życiem”. Punktem wyjścia do
kampanii było założenie, iż wprawdzie na temat HIV/AIDS wiele się mówi,
ale nie do końca otwarcie i wciąż niedostatecznie dużo wiadomo o sposobach
zapobiegania HIV/AIDS. Przyczyną niewiedzy jest wypieranie problemu (bo
wiele osób chce wierzyć, że ich to nie dotyczy), brak motywacji w poszukiwaniu rzetelnej wiedzy i brak źródeł usystematyzowanych informacji. Zaproponowano zachowania zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem HIV
i innymi chorobami przenoszonymi droga płciową: Abstynencję seksualną,
Bycie wiernym, zabezpieCzenie się prezerwatywą (skrót ABC).
Kampania społeczna w 2006 roku „Rodzina razem przeciw AIDS” to
kampania na rzecz promowania rodziny, przypomnienia najważniejszych
dla człowieka wartości: miłości, wierności i zaufania. Ikona rodziny jest
tutaj świadomym wyborem twórców kampanii, gdyż łączy i najczytelniej
je reprezentuje. Odbiorcą kampanii są rodziny z małymi i dorastającymi
dziećmi oraz małżeństwa planujące dzieci. To szerokie spektrum można
jeszcze poszerzyć o młodych ludzi dopiero u progu założenia rodziny21.
Dotychczasowe przekazy kampanii społecznych kierowane były przede wszystkim do osób młodych lub ludzi często zmieniających partnerów.
Przez kilka lat prowadzone były kampanie edukacyjne, dotyczące podstawowych informacji skierowanych do osób, które mogą zmienić swój styl
życia i w ten sposób uniknąć zakażenia. Druga istotna sprawa to obyczajowość i „delikatność” tematu. Seks wciąż pozostaje tabu w rodzinie, a problem AIDS jest przemilczany jako temat trudny. Rodzice są tymi, którzy
mogą i powinni podjąć pierwsze i często najważniejsze działania edukacyjne. Komunikat przedstawiany w radiu i telewizji jest bardzo prosty w wymowie: „Chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu, chronisz także
siebie”. Całość wzmocniona została trzema wyróżnikami: „miłość, wierność i zaufanie”, a wszystko wiąże hasło kampanii „Rodzina razem przeciw AIDS”. Podobnie jak w poprzednich latach, kampania miała charakter multimedialny. Wykorzystana została reklama telewizyjna, radiowa,
prasowa, kinowa, internetowa oraz billboardy, plakaty, ulotki, kalendarze
i szereg innych materiałów promocyjnych22.
file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2001-2010.pdf,
s. 5 (dostęp: 10.07.2017).
22
 Tamże, s. 6.
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„Polacy mają wiedzę na temat HIV i AIDS, nie stosują jej jednak w życiu codziennym, brakuje im wyobraźni, podejmują ryzykowne zachowania” – podkreśliła dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska podczas konferencji prasowej, która odbyła się ostatniego
dnia lipca 2007 roku w Warszawie z okazji startu nowej ogólnopolskiej
kampanii społecznej, dotyczącej problemu HIV/AIDS pod hasłem „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”. Według Marzec-Bogusławskiej, w Polsce najczęściej do zakażenia HIV dochodzi poprzez kontakt
seksualny. „Biorąc to pod uwagę, skoncentrowaliśmy się w tym roku na
zminimalizowaniu tego ryzyka. Stąd też głównym zadaniem kampanii
społecznej jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych” – zaznaczyła dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS23.
Jak wskazują dane epidemiologiczne, główną drogą rozprzestrzeniania się
zakażeń HIV są kontakty seksualne, problem ten dotyczy głównie tzw.
„młodych dorosłych” (ok. 60% wszystkich zakażeń). Podstawowym zjawiskiem w walce z epidemią jest fakt, iż wiele osób nie odnosi ryzyka zakażeń HIV do siebie. Taka sytuacja była wystarczającym powodem, aby
kampanię skierować do osób aktywnych seksualnie w wieku od 18 do 39
lat. I to zarówno do tych, które planują związek, są w związku, lub też
nie mają stałego partnera, ale nawiązują krótkotrwałe znajomości, często
tylko seksualne. Zarówno hasło kampanii, jak też jej kreacja miały na celu
promowanie odpowiedzialnych związków opartych na partnerstwie, gdzie
rozmawia się o swojej przeszłości, a także unika ryzykownych zachowań
seksualnych. Kampania miała pomóc odbiorcom w uświadomieniu sobie,
że zagrożenie zakażeniem HIV dotyczy każdego z nas, a także zachęcić do
wykorzystywania wiedzy o HIV i AIDS w praktyce. Przekaz kampanijny
przypominał także po raz kolejny, że wykonanie testu w kierunku HIV to
najlepszy sposób na poznanie swojego statutu serologicznego24.
W 2007 roku przygotowano dwie kampanie profilaktyczne: jedną skierowaną do ogółu społeczeństwa: „W życiu jak w tańcu…” oraz drugą – do
kobiet planujących ciążę lub już oczekujących dziecka. Obu kampaniom
towarzyszyło wieloletnie hasło „Nie daj szansy AIDS. Zrób test na HIV”.
Kampania skierowana do kobiet w ciąży lub planujących ciążę „Daj szansę
swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS” miała przede wszystkim na celu
 PAP – Nauka w Polsce, www.naukawpolsce.pap.pl z dnia: 1.08.2007.
file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2001-2010.pdf,
s. 6 (dostęp: 10.07.2017).
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wzmocnienie „Programu wczesnego wykrywania zakażeń HIV u kobiet
w ciąży” i zachęcenie matek oczekujących dziecka do wykonania testu
w kierunku HIV. Poprzez kampanię Krajowe Centrum ds. AIDS chciało
uświadomić kobietom, że nawet jeśli lekarz nie zaproponuje wykonania takiego testu, one same mogą, a nawet powinny o to poprosić. Ciepły i przyjazny komunikat kampanii miał pomóc kobietom w uświadomieniu sobie,
że takie badanie może uchronić poczęte dziecko przed zakażeniem oraz
miał sprawić, by wzrosło poczucie bezpieczeństwa kobiety i dziecka, które
ma ona urodzić. Długofalowym efektem kampanii miało być zmniejszenie
zakażeń HIV wśród nowonarodzonych dzieci. W ramach kampanii powstał spot telewizyjny, a także wydrukowane zostały plakaty i ulotki. Spot
telewizyjny emitowany był przez takie stacje, jak: TVP, TVN, TV Toya, Polonia 1, Tele 5 i MTV. Pojawił się także w 400 aptekach na terenie Warszawy
za pośrednictwem Telewizji Aptecznej25.
Najlepszym lekarstwem w walce z HIV/AIDS jest wiedza, która może
chronić przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, ale i poprawia
sytuację, gdy chodzi o akceptację osób chorych na AIDS, co objawia się
między innymi tym, że przestajemy się bać tego, że żyją obok nas ludzie
zakażeni HIV i chorzy na AIDS.
Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny zorganizowało multimedialną, ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie
poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS. Kampania realizowana w latach
2008–2009 była skierowana do osób podróżujących w kraju i za granicę –
zarówno w celach turystycznych, jak i zawodowych. Główne hasło kampanii: „Wróć bez HIV” – miało przekonać odbiorców, że problem HIV/AIDS
może dotyczyć każdego. Kampania miała skłonić do refleksji i zachęcić
do podejmowania bezpieczniejszych zachowań, a także do poznania swojego statusu serologicznego poprzez zrobienie testu w kierunku HIV. Nie
zmieniły się dane epidemiologiczne i wciąż w Polsce główną drogę zakażeń HIV stanowiły ryzykowne zachowania seksualne w grupie wiekowej
od 18 do 39 lat. Dlatego też kampania była skierowana przede wszystkim
do osób młodych i aktywnych seksualnie – żyjących w związkach formalnych, nieformalnych i nieposiadających stałego partnera. Osoby młode są
też najbardziej mobilne. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej dwa
 Tamże, s. 6.

25

Kampanie społeczne skierowane do młodych w profilaktyce HIV/AIDS

273

miesiące stanowią osoby między 18. a 35. rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie i wyjeżdżające zarówno w celach
zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje
duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy kampanii były skierowane także do osób podróżujących na terenie
kraju. W ramach kampanii powstały cztery kreacje: „Wakacje marzeń 2099
zł. HIV gratis” z myślą o osobach podróżujących turystycznie, „Praca za
granicą 1250 €. HIV gratis” dla osób wyjeżdżających do pracy, „Przystanek
w podróży 50 zł. HIV gratis” dla klientów osób sprzedających usługi seksualne, oraz czwarta – „Wyjazd służbowy. Dieta 45€. HIV gratis” dla podróżujących służbowo. Wszystkie kreacje łączy proste, uniwersalne logo –
walizka z jednoznacznym komunikatem „Wróć bez HIV”. Na wszystkich
materiałach kampanii pojawił się też rozpoznawany już od lat znak „Nie
daj szansy AIDS! Zrób test na HIV”. Kreacje w latach 2008 i 2009 mimo
spójnych i bazujących na podobnych ujęciach layoutów, różniły się od siebie26. W 2009 roku kampania zyskała nowe kolory, dzięki którym kreacja
stała się jeszcze bardziej widoczna i przyciągająca uwagę. Kampania „Wróć
bez HIV” spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów. Podobnie jak
w latach poprzednich, kampania miała charakter multimedialny. Wykorzystywane były: spot radiowy, strona www.aids.gov.pl/kampanie/2009/,
bannery internetowe, edukacyjna gra platformowa (na stronie internetowej
kampanii), outdoor (billboardy, reklama w metrze, nośniki w nadmorskich
kurortach), plakaty i ulotki, reklama prasowa, kalendarz na 2010 rok, torba
reklamowa, długopis, brelok „czerwona kokardka”, taśma do bagażu, przybornik do szycia (w 2009), pakiet edukacyjny z wklejoną prezerwatywą27.
W 2009 roku Polskie Towarzystwo Ginekologiczne włączyło się intensywnie w profilaktykę zakażeń wertykalnych i opracowało rekomendacje,
według których lekarz ma obowiązek proponować kobietom w ciąży test
w kierunku HIV. Powstała też nowa kreacja kampanii: „Daj szansę swojemu dziecku. Nie daj szansy AIDS”– jej ambasadorką została Małgorzata Glinka, Siatkarka Roku 2008. Kampanię zainaugurowała konferencja
prasowa zorganizowana w Dniu Matki, 26 maja 2009 roku. Opracowanie
file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2001-2010.pdf,
s. 7 (dostęp: 10.07.2017).
27
file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2001-2010.pdf,
s. 7 (dostęp: 10.07.2017).
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nowej kreacji było możliwe dzięki zaangażowaniu i staraniom Krajowego
Centrum ds. AIDS oraz partnerów, ponieważ Centrum nie dysponowało
w 2009 roku środkami na tę kampanię. W ramach nowej odsłony powstały projekty plakatu i ulotki. Spot telewizyjny, który powstał jako wsparcie
kampanii z 2007 roku został w 2009 roku zaktualizowany poprzez dodanie
zdjęcia Małgorzaty Glinki.
Lata 2009–2010 to uruchomienie Mobilnego Informatora HIV/
AIDS. Aplikacja „Mobilny Informator o HIV/AIDS” została stworzona
przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz firmę NETOX, która zajmuje się
tworzeniem produktów mobilnych na urządzenia mobilne. Aplikacja dla
telefonu komórkowego zawiera podstawowe informacje na temat, m.in.:
dróg zakażenia HIV, zachowań ryzykownych, zmniejszania ryzyka zakażenia i testowania w kierunku HIV (także adresy punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać test anonimowo i bezpłatnie). Aplikacja pozwala szybko i dyskretnie uzyskać rzetelną informację.
Aby zainstalować aplikację w swoim telefonie komórkowym, należy wejść
bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego na stronę internetową
www.mia.aids.gov.pl. Po połączeniu z podanym adresem nastąpi instalacja
aplikacji. W telefonie powinien być poprawnie skonfigurowany profil połączenia WAP. Za połączenie WAP może zostać pobrana opłata przez operatora, zgodnie z cennikiem usług. Istnieje także możliwość pobrania plików
aplikacji na komputer, w celu instalacji aplikacji z komputera na telefon.
Możliwość i sposób instalacji aplikacji na telefonie z plików pobranych na
komputer zależy od modelu telefonu28.
Jednym z pomysłów propagowania profilaktyki HIV/AIDS oraz zwrócenie uwagi na sytuację osób żyjących z HIV było w latach 2009–2010
umieszczenie Czerwonej kokardki na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki oraz
w mediach. „Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Czerwona kokardka jest w kształcie
odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią
HIV i AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie jest doskonałym miejscem do tego typu akcji społecznej z uwagi na symboliczne oraz
28
file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2001-2010.pdf,
s. 8 (dostęp: 10.07.2017).
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promocyjne znaczenie tego budynku nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale
całej Polski. Produkcja i instalacja banneru była możliwa dzięki zaangażowaniu Miasta Stołecznego Warszawy i innych partnerów. Dodatkowo
w 2009 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na czerwono została podświetlona fasada budynku Urzędu.
Również media: gazety, portale internetowe i telewizje, które wychodzą
lub emitują swój program 1 grudnia (obchody Światowego Dnia AIDS), aby
zwiększyć liczbę odbiorców informacji o HIV/AIDS, tego dnia zamieściły
na pierwszej stronie lub – w przypadku telewizji – „przypięły” symbol solidarności z osobami zakażonymi – czerwoną kokardkę.
W 2010 roku, biorąc pod uwagę doniesienia epidemiologiczne o coraz
większej liczbie zakażających się mężczyzn mających kontakty homoseksualne, Krajowe Centrum ds. AIDS zaprezentowało kampanię profilaktyczną skierowaną do tej grupy odbiorców. „Prezerwatywa przedłuża przyjemność” – to kampania informacyjna z zakresu HIV/AIDS, która miała
uświadomić odbiorcom, że problem HIV istnieje i dostarczyć rzetelnych
informacji na temat HIV i AIDS, sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia
oraz konsekwencji zakażenia siebie i innych. Kampania zachęcała do podejmowania bezpieczniejszych zachowań oraz do nawiązywania kontaktów ze świadomością odpowiedzialności za zdrowie własne i partnera. Dostarczała informacji, jak poznać swój status serologiczny, czyli kiedy i gdzie
wykonać test w kierunku HIV29. Kampania przypominała mężczyznom, że
nie można ignorować ryzyka zakażenia HIV, a także informowała, że HIV/
AIDS należy traktować jako chorobę przewlekłą, która nie zmienia znacząco życia człowieka. Terapia antyretrowirusowa (ARV) jest trudna i obciążona efektami ubocznymi, a AIDS to nadal choroba śmiertelna. Hasło
kampanii „Prezerwatywa przedłuża przyjemność. Aż do późnej starości.
Nawet jeśli to szybki seks” o tym przypominało.
Bardzo ważne w prowadzonych działaniach profilaktycznych jest przekaz, który powinien być dostosowany do specyfiki grup odbiorców. Tak też
było w przypadku wyżej opisanej kampanii. Kanały komunikacji wybrano
bardzo starannie, uwzględniając media skierowane tylko do MSM30 oraz
kluby, sauny i inne miejsca spotkań MSM, w tym Internet. Kampania była
realizowana poprzez takie nośniki informacji jak: spot TV (2 warianty:
 Por. tamże, s. 9.
MSM (Men who have sex with the men) – mężczyźni uprawiający seks z innymi
mężczyznami.
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30-sekundowy i 15-sekundowy), strona www kampanii, bannery internetowe, reklama prasowa (w prasie skierowanej do MSM), plakat (format A3),
naklejka, broszura edukacyjna.
„Wiedza ratuje życie” to kolejne działanie edukacyjno-profilaktyczne
realizowane na przełomie 2010 i 2011 roku, które miało na celu promowanie testowania w kierunku HIV, szczególnie w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie całego kraju, gdzie można wykonać
test bezpłatnie i anonimowo. Z roku na rok rośnie liczba klientów PKD
z ok. 19 tysięcy w roku 2007, w 2008 roku– 21 tysięcy, do około 26 tysięcy
osób w 2008 roku. Jednak w dalszym ciągu zbyt mało osób decyduje się na
zrobienie testu. Obserwuje się brak świadomości, że problem HIV/AIDS
może dotyczyć każdego. Według szacunków Komisji Europejskiej nawet
70% osób zakażonych w Polsce nie wie o fakcie swojego zakażenia. Wiedza
o zakażeniu pozwala na dalszą efektywną kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera (partnerów), a co za tym
idzie – ma znaczny wpływ na jakość naszego życia. Zgodnie z myślą przekazywaną w kampanii: „Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne
życie”. Kampania ma też uświadomić, że negatywny wynik testu dzisiaj
nie chroni przed zakażeniem HIV w przyszłości. Uchronić może nas tylko
nasze bezpieczniejsze zachowanie. Odbiorcami kampanii są osoby: dorosłe
(18–39 lat i starsze), aktywne seksualnie, odpowiedzialne za zdrowie własne i partnera (wykonanie testu na HIV jest jednym z dowodów tej odpowiedzialności). Kampanii towarzyszył znany od lat logotyp „Nie daj szansy
AIDS. Zrób test na HIV”31.
Kontynuacją i wzmocnieniem kampanii realizowanej w 2010 roku było
działanie „Zrób test na HIV!”. Każdego dnia na świecie zakaża się HIV
ponad 7 tysięcy osób, a około 5 tysięcy umiera z przyczyn związanych
z HIV/AIDS. W Polsce tymczasem, każdego roku wykrywa się około 800
zakażeń. „Zrób test na HIV” to kampania skierowana przede wszystkim do
osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, zachęcająca do odpowiedzi na pytanie: czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło narazić
mnie na zakażenie? Kampania koncentrowała się na promowaniu wykonywania anonimowych i bezpłatnych testów w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD). Materiały informacyjne rozdawane podczas kampanii
31
 Por. file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2001-2010.
pdf, s. 9 (dostęp: 10.07.2017).
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podkreślały, że HIV może dotyczyć każdego. Dlatego warto rozmawiać
z partnerem oraz wspólnie wykonać badania. Wiedza o drogach zakażenia
pozwala na lepszą kontrolę stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia
partnera lub partnerów. Jedynie podejmowanie bezpiecznych zachowań
może zapobiec zakażeniu i chorobie.
W 2012 roku, w związku ze współorganizacją przez Polskę turnieju finałowego 14. Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012, Krajowe
Centrum ds. AIDS przeprowadziło kampanię społeczną dotyczącą profilaktyki zakażeń HIV pt. „Fair Play”. Opierając się na aktualnych danych
epidemiologicznych z Polski i Europy oraz na doświadczeniach państw,
które wcześniej organizowały duże imprezy sportowe, działania „Fair
Play” skierowano do osób dorosłych (w wieku 18–39 lat) podejmujących
ryzykowne zachowania seksualne, kibiców i zagranicznych gości. Motyw
przewodni kampanii był inspirowany zasadami sportowej rywalizacji oraz
zróżnicowaniem grupy docelowej ze względu na narodowość i kulturę. Za
pomocą zrozumiałej dla wszystkich, bez względu na język ojczysty, normy
wartości zawartej w haśle „Fair Play” Centrum przekazywało odbiorcom
następującą myśl: „Baw się dobrze w czasie Euro 2012, ale unikaj ryzykownych zachowań seksualnych. „Jeśli podejmujesz kontakty seksualne, używaj
prezerwatyw”. „Zrób wszystko, by HIV/AIDS nie był Twoim problemem”32.
Odwołanie się do symboli narodowych drużyn biorących udział w Euro
2012, a tym samym najszerzej reprezentowanych narodowości oraz przygotowanie ulotek informacyjnych w sześciu językach służyło szerokiemu
zaadresowaniu kampanii. „Fair Play” była jedną z najkrótszych (22 maja–
–2 lipca 2012), ale i najintensywniejszych kampanii realizowanych przez
Krajowe Centrum ds. AIDS. Obejmowała kompleks działań reklamowych w mediach audiowizualnych i drukowanych służących dostarczeniu
powyższego przekazu do jak największej liczby osób i skłonieniu ich do
zmiany postaw – uprawiania bezpieczniejszego seksu, co w dużej mierze
zapobiega rozprzestrzenianiu się HIV. Krajowe Centrum ds. AIDS starało
się przeszczepić ideę „grania fair” z boiska piłkarskiego do świadomości
odbiorców poprzez spot telewizyjny, spot radiowy, materiały informacyjne
rozpowszechniane w prasie i w Internecie oraz billboardy. Komunikat kampanii niosły także materiały drukowane: pakiety edukacyjne zawierające
32
file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2011-2012%20(1).
pdf, s. 1 (dostęp: 11.07.2017).
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prezerwatywę, ulotki, chorągiewki, dystrybuowane przez wolontariuszy
w czasie „eventów” organizowanych w sąsiedztwie stadionów, „stref kibica”
i „stref turystycznych”. Centrum zwróciło się do polskich instytucji zajmujących się problematyką zdrowia publicznego o wsparcie podejmowanych
działań. Z uwagi na międzynarodowy charakter Mistrzostw o współpracę
zwrócono się również do ambasad33.
W 2013 roku Krajowe Centrum ds. AIDS skierowało swoje działania do
środowisk medycznych szczególnie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy
zawodowe do ogółu społeczeństwa, proponując kampanię „Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV”. Miała ona na celu upowszechnienie
wczesnej diagnostyki zakażenia HIV, która ogranicza liczbę nowych zakażeń i pozwala w odpowiednim czasie rozpocząć terapię antyretrowirusową
(ARV). Poprzez popularyzację aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS) w zakresie testowania w kierunku
HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania
na obecność wirusa, kampania przypomina, że zakażenie HIV należy wziąć
pod uwagę w trakcie diagnostyki. Wczesne rozpoznawanie zakażeń nie jest
kwestią skomplikowanych badań ani nowoczesnej aparatury, opiera się przede wszystkim na prostych skojarzeniach, przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem, wymaga odrzucenia stereotypów dotyczących populacji
szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia. Liczba zakażeń HIV w Polsce
systematycznie wzrastała, do końca sierpnia 2013 roku wykryto w Polsce
17 084 zakażeń HIV, jednak szacowało się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób.
Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, że jest zakażona, może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS, osoby
nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń34.
W 2014 roku, z okazji Walentynek obchodzonych 14 lutego, Krajowe
Centrum ds. AIDS zachęcało młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania
testu w kierunku HIV. Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało elektroniczną pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można było
wysłać wybranej osobie. Wystarczyło jedynie wpisać życzenia i adresata
w edytowalną wersję kartki, a następnie dołączyć ją do wiadomości e-mail.
Przygotowano również podkładki pod napoje z hasłem „Mój Walenty jest
file:///C:/Users/Euro/Downloads/kampanie_w_polsce_w_latach_2011-2012%20(1).
pdf, s. 2 (dostęp: 11.07.2017).
34
 Por. http://www.aids.gov.pl/kampanie/449/ (dostęp: 11.07.2017).
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the best idzie ze mną zrobić test”, które były dystrybuowane do Punktów
Konsultacyjno-Diagnostycznych oraz organizacji pozarządowych, które
zajmowały się profilaktyką HIV/AIDS.
„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka” – to
kolejna ogólnopolska kampania edukacyjna skierowana do kobiet w wieku
prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także
do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na
badania w kierunku HIV. Celem kampanii w latach 2014/2015 było zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo
narodzonych dzieci35. Kobieta w ciąży, która wykona test w kierunku HIV,
ratuje nie tylko swoje życie, lecz także daje szansę na zdrowe życie swojemu
dziecku. Kampania została objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii
oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Partnerem kampanii
była Fundacja Rodzić po Ludzku, projekt wsparły znane Polki: Ada Fijał, Agnieszka Cegielska i Maria Seweryn36. Blisko 110 tys. broszur skierowanych
do kobiet oraz 30 tys. broszur do ginekologów i położnych zostało rozdystrybuowanych i było wykorzystywanych przez partnerów kampanii, m.in.
stacje sanitarno-epidemiologiczne, w działaniach popularyzujących przekaz
„Jeden test. Dwa życia”. Pod koniec 2014 roku partnerzy kampanii otrzymali
plakaty z kalendarzem na 2015 rok z hasłem „Jeden test. Dwa życia. Zrób test
na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”.
Lata 2015/2016 to kampania „Coś was łączy? Zrób test na HIV”. Głównym celem przedsięwzięcia i towarzyszącej mu kampanii było umożliwienie
bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku
HIV jak największej liczbie osób. Z medycznego punktu widzenia lepiej jest
wykonać test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc
o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć
dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona
HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich. Kampania edukacyjna „Coś Was łączy? Zrób test na HIV” zachęca do poznania swojego
statusu serologicznego oraz upowszechnia informacje na temat HIV/AIDS
35

http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/okampanii.html (dostęp: 11.07.2017).
 Por. tamże.
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i sposobów zmniejszania ryzyka zakażenia. Strona internetowa kampanii
zawierała informacje o HIV i AIDS, które warto znać, by móc zapobiegać
zakażeniu lub podjąć decyzję o wykonaniu testu w kierunku HIV. W realizację kampanii włączyło się wiele organizacji pozarządowych i portali
ogólnopolskich, które w Światowym Dniu AIDS (1 grudnia) już tradycyjnie
zamieściły na swoich stronach internetowych Czerwoną Kokardkę – międzynarodowy symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Kampania została zainicjowana tuż przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Testowania, który przypadał na 22–26 listopada 2015 roku.
Europejski Tydzień Testowania daje możliwość zjednoczenia się całej
Europy w celu zwiększenia świadomości korzyści, jakie płyną z wykonania testu w kierunku HIV – piszą organizatorzy akcji na swojej stronie internetowej www.testingweek.eu. Ideę Europejskiego Tygodnia Testowania
w kierunku HIV wspiera wiele międzynarodowych organizacji i instytucji,
w tym UNAIDS i Komisja Europejska37.
Od wielu lat wiadomym jest, że najbardziej skuteczny sposób na ograniczenie ilości zakażeń HIV i zachorowań na AIDS stanowi profilaktyka.
Jej metody różnią się w zależności od grupy odbiorców oraz dominujących dróg szerzenia się zakażeń. Bardzo ważnym elementem profilaktyki sjest edukacja i zmiana zachowań. Działania kierowane są nie tylko do
osób zdrowych, odpowiednia edukacja i zmiana zachowań osób żyjących
z HIV oraz stosowanie u nich leczenia antyretrowirusowego również przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka transmisji HIV w populacji. Niestety
w ostatnich latach widać jednak pewne osłabienie dynamiki tych działań
i ograniczenie ich zakresu. Kampanie społeczne są „uśpione”, nie przebijają
się przez rozbudowane bloki reklamowe w telewizji (zdecydowanie częściej telewidz może śledzić kampanie leków czy suplementów diety, choćby
tych, które wspomagają erekcję…). W szkołach nie odczuwa się już presji
ze strony kuratoriów, realizowanych jest coraz mniej programów profilaktycznych. Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS nie jest już organizowana na
szczeblu ogólnopolskim, w Internecie można znaleźć informacje tylko o jej
trzech wojewódzkich edycjach (w woj. podlaskim, podkarpackim i łódzkim). Poradnictwo okołotestowe jest – w zasadzie – ograniczone do anonimowych punktów testowania, finansowanych przez KC ds. AIDS. Trudno
ocenić, czy obserwowane zmniejszenie dynamiki działań informacyjnych
37

http://www.aids.gov.pl/kampanie/CWL/11.html (dostęp: 11.07.2017).
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i profilaktycznych związanych z HIV/AIDS wynika w większym stopniu
z niedoboru środków finansowych przeznaczanych na ten cel z budżetu
państwa, czy też bardziej zaważyła na tym zmiana świadomości społecznej
związana z coraz efektywniejszymi procedurami i środkami medycznymi
oraz wdrożeniem finansowanego przez państwo leczenia AR38.
Profilaktyka HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową stanowi duże wyzwanie dla agendy Ministerstwa Zdrowia, jakim jest Krajowe
Centrum, które od wielu lat przeznacza jedynie 2% otrzymanych finansów
na edukację i profilaktykę. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku
ujawniła daleko idące zaniedbania w zakresie finansowania działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa HIV
w Polsce. Skutkuje to ciągłym wzrostem liczby przypadków nowych zakażeń
w kolejnych latach począwszy od 2008 roku i wzrostem kosztów zakupu leków ponoszonych przez budżet Państwa39. Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych spada na koordynatorów edukacji prozdrowotnej
w placówkach oświatowo-wychowawczych. Nie zawsze osoby są profesjonalnie przygotowane do prowadzeniu tego typu zajęć oraz nie mają aktualnej
wiedzy na temat zakażeń HIV. Warto zwrócić uwagę, na to, że kampanie
społeczne są bardzo istotnym elementem działań profilaktycznych jednak powinny one stanowić jedynie wstęp do długofalowych działań, które
w istotny sposób zmieniałyby postawy młodych ludzi wobec seksualności,
miłości, rodziny. Wskazane jest, by uczyć młodych ludzi od najmłodszych
lat szacunku do własnego ciała, wskazywać na uczucie miłości jako fundamentu łączącego ludzi, przestrzegać przed podejmowaniem ryzykownych
zachowań seksualnych, które mogą skutkować nie tylko niepożądaną ciążą
ale przede wszystkim chorobą, która zmienia przyszłość młodego człowieka.
Podsumowaniem niech będą znamienne i ponadczasowe są słowa Jana
Pawła II:
(…) Wszystkim młodym ludziom, bez względu na ich wiek i pochodzenie, mówię: postępujcie tak, by wasz głód życia i miłości był głodem życia godnego i miłości twórczej. Konieczna ochrona przed AIDS niechaj
nie wypływa z lęku, lecz będzie świadomym wyborem zdrowego, wolnego i odpowiedzialnego stylu życia. Odrzucając zachowania nacechowane
H. Szeląg, K. Wąż, Profilaktyka i poradnictwo dla dorosłych w zakresie HIV/
AIDS. Zmieniające się potrzeby. DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW 16, Zielona
Góra 2015, s. 123.
39
https://www.nik.gov.pl/plik/id,8675,vp,10792.pdf, s. 10 (dostęp: 11.07.2017).
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zepsuciem, apatią i egoizmem, budujcie sprawiedliwy ład społeczny, świat
waszej przyszłości. Wielkodusznie angażując całą swą wyobraźnię, praktykujcie nowe formy solidarności. Sprzeciwiajcie się spychaniu kogokolwiek
na margines społeczeństwa, bądźcie blisko tych, którym się nie powiodło i cierpią, rozwijając cnoty przyjaźni, zrozumienia, odrzucając wszelką
przemoc wymierzoną przeciwko wam i przeciwko innym. Waszą siłą niech
będzie nadzieja, a powszechna miłość – waszym ideałem.
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Social Campaigns Aimed at “Youth” in HIV / AIDS Prevention
Abstrakt
Zakażenie wirusem HIV jest od 30 lat obecne w polskiej rzeczywistości. Średnio co roku w Polsce przybywa 13% nowych przypadków zakażeń. W naszym
kraju, podobnie jak na całym świecie, epidemia dotyka głównie osób młodych
i bardzo młodych – ok. 88% wśród zakażonych HIV stanowią osoby w grupie 20–49 lat. Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych
w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy docelowej, których
celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania
wobec określonego problemu społecznego lub rozwiązanie problemu społecznego. Od wielu lat kampanie społeczne mają najszerszy zasięg i najsilniejszy
wpływ na ludzi, przede wszystkim młodych. Krajowe Centrum ds. AIDS od
początku istnienia organizuje kampanie profilaktyczno-edukacyjne, które
mają uświadamiać, uczyć i przestrzegać przed podejmowaniem ryzykownych
zachowań seksualnych mogących skutkować chorobą, która zmienia przyszłość młodego człowieka.
Słowa kluczowe: profilaktyka HIV/AIDS, kampanie społeczne, młodzi ludzie

Abstract
HIV infection has been present in Poland for 30 years. On average, 13% of
new infections occur in Poland every year. In our country, as in the rest of
the world, the epidemic affects mainly young and very young people – about
88% of people infected with HIV are people in the 20-49 age group. A social
campaign is a set of actions that are scheduled at a specific time for a specific
target group, aimed at increasing knowledge, changing thinking and behavior
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toward a specific social problem, or addressing a social problem. For many
years, social campaigns have had the broadest and most powerful impact on
people, especially young people. The National AIDS Center has been organizing preventive and educational campaigns since its inception to educate, educate and warn against risky sexual behaviors that could result in a disease that
changes the future of a young person.
Keywords: HIV / AIDS profiling, social campaigns, young people
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Globalisation as a Future Challenge
to the Role of the Modern Teacher
Globalisation is what is happening with all of us.
Zygmunt Bauman1

Introduction
Analysing each complex process requires the consideration of not only
differences in its internal structure, but also the significance of the effects
that its elements cause in the areas which they concern.
Assuming the interpretation of the significance of globalisation by Joseph E. Stiglitz, it is necessary to consider the integration of countries and
people, as a result of the reduction in transport costs and the development
of telecommunications, as well as the lifting of barriers to the flow of capital, services, people, information and knowledge, as well as the creation of
new institutions working across borders.2
Wilhelmina Wosińska, while categorising the ways of defining globalisation, divides them into three groups: single-aspect definitions, abstract
 Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, p. 72.
J.E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2007, p. 26.

1
2
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ones, those with an evaluative character, and multi-aspect ones.3 Regardless of the perspective that is emphasised, be it economic, political, social,
technological or cultural, if they are considered separately or mutually-connected, globalisation, as a worldwide process, is described by such ideas as:
integration, multi-dimensionality and social-civil progress. There are also
more metaphorical descriptions of its significance, such as “the shrinking
world”,4 “the world as a global village”,5 “compacting of time and space”,6
or “shrinking space-time”,7 which additionally highlight the growth in its
intensification and the narrowing of relations in the physical, time and inter-personal areas.

Globalisation: universalisation vs standardisation
Globalisation is often associated with universalisation but Zygmunt
Bauman, while considering the subject, questions this way of thinking. He
states that universalisation in the initial periods of discourse concerning
the situation in the world “included in itself hope, purpose and a determined drive to introduce order (…) on a universal scale, which is really
global”.8 This definitely cannot be said about the current picture of globalisation, which has lost its original idea of providing equal opportunities in
life to all people.
Globalisation has, however, an element of standardisation, which is
based on the natural needs of people to feel and behave as part of a community. This is where the fashions for lifestyles, ways of spending time,
dressing, or using increasingly new gadgets come from. John Urry uses the
description “sociation”9 to describe a community which people enter based
on these experiences, enabling them to neutralise the feeling of loneliness
or being lost, finding points of reference in a community with similar experiences. The place in which they appear most intensively is the virtual world
W. Wosińska, Oblicza globalizacji, Sopot 2008, pp. 23-26.
 T.L. Friedman, Lexus i drzewo oliwne, Poznań 2001.
5
M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, p. 330.
6
J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2004, p. 8.
7
 D. Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural
Change, Cambridge 1990.
8
 Z. Bauman, Globalizacja, op. cit., p. 72.
9
J. Urry, Socjologia mobilności, trans. J. Stawiński, Warszawa 2009, p.197.
3
4
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(e.g. discussion forums, social websites). These psychological and sociological mechanisms of people’s functioning are used by international corporations while creating sales networks all over the world (firms producing food
and drinks, clothes companies, hi-tech companies, etc.)
However, it should be noticed that globalisation, together with its standardisation which gives people all over the world10 the opportunity to take
advantage of the same benefits, is also criticised by representatives of anti-globalisation movements who oppose the unification of cultures, the deterioration of the natural environment and local niche cultures, the increase
in national-ethnic antagonisms, or the exploitation of workers in large corporations.11 It should also be remembered that there are negative actions
that accompany the development of the modern world, with the most dangerous being terrorism and the trade in people, arms and narcotics.
On the one hand, with easy access to information, knowledge, benefits,
contacts, the opportunity to relocate, deciding about oneself and one’s capital, in the same range as many millions of people in the civilised world, we
have the opportunity to make decisions concerning if we want, or to what
extent we want, to become part of this global standardisation.
On the other hand, however, there is a deeply-rooted need, especially
in young people, to distinguish themselves, to draw positive(!) attention to
themselves, or to look for their own individuality. Searching for oneself and
one’s place in life are Keywords for each growing generation. This search is
balanced between uniformity, which allows one to feel safer while belonging to a group of similar people, even if it is only by having the same type of
smartphone, and differentiation, appearing for example in alternative ways
of dressing, enabling one’s identity to be expressed in a different way.
The feature which characterises the situation of a modern person is
changeability, so we should constantly adapt to changes in each dimension of life. This refers not only to activities adaptable to particular people,
but also to the rules of functioning in social institutions and organisations,
as well as the tasks which people from those bodies perform. This also
10
The concept of the “whole world” is a generalisation here as it does not take into account obvious differences between the effects of globalisation in all countries of the world,
especially in the so-called third world countries, where the speed, range and effects of
globalisation are significantly different from other countries.
11
Ruch alterglobalistyczny, http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Ruch_alterglobalistyczny,
(accessed: 6.06.16).
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concerns schools and teachers. Their skills of finding themselves in roles
suitable to the requirements of the time have a great influence on the quality and effectiveness of their actions in shaping the desired attitudes and
behaviour of further generations.

Challenges of teachers in the context of globalisation
The transmission model of education and the leading role of teachers
in it, as people who have and transfer knowledge, is becoming increasingly
anachronistic. The need to acquire key elements of knowledge about the
world is hard to question, however, the ways of acquiring it and the high
levels of elaboration may be replaced by knowledge about its possible various sources, as a teacher may be just one of many sources and no longer
the only source of knowledge for a pupil. However, it is necessary to remember that knowledge about the world, the complexity of its structures,
mechanisms of functioning, and specifics of processes and events is a basis for efficient action. “Knowledge about” is not only “information about
something”, it is also the correct interpretation of the suitability of actions,
predicting the results of one’s own actions and drawing conclusions from
the past, which are key for the constantly changing reality, adapting to it
and carrying out its creative formation.
A school as an institution of social development realising the needs of
the current and future world must, as R. Pachociński writes, “help pupils
to critically observe the reality, to discover, analyse and interpret ideas and
meanings”.12 It is therefore a challenge for all teachers to obtain competencies which enable them to be guides, helpers, translators and interpreters of
knowledge about the world and people. It should be highlighted that the acquisition of competencies does not end when a person qualifies as a teacher
during pedagogical studies, but must be a permanent process, taking into
account the appearance of new changes in the areas of knowledge about
the developing world and the skills to adapt. For this, a state of insatiable
desire in teachers to develop their range of competencies in their conducted
profession is also necessary.
Federico Mayor, the author of a UNESCO report on current and future didactic challenges, attaches particular significance to the constant
12

R. Pachociński, Oświata i praca w erze globalizacji, Warszawa 2006, p. 44.
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development “(…) of the teacher core competencies in every field. It goes
without saying, that it is the quality of teaching that defines the level of
education in the modern world”.13
No matter how non-exhaustive and continually the list of the competencies may be supplemented, the root of it remains unchanged. Hence,
the most relevant competencies include cognitive ones that are related to
knowledge- its use, acquisition and analytical skills. Interpersonal competencies which enable us to maintain and sustain good social relations as
well as self-regulatory ones, oriented towards the organisation of work and
personal development. Last but not least, are the methodical competencies
that allow one to apply one’s knowledge, skills, practical background, and
ability of reflexive analysis of the reality as a means of legitimizing the student’s competencies.
Their presence, which is determined by civilizational, cultural and social growth, is reflected in pedeutological studies.14 They focus on the differentiated aspects of professional teacher training at various levels of competence, which is in line with the current challenges of the global world.
Addressing the issue of the role of a teacher in a modern school in the
early 21st century, Józef Kuźma indicated the specific organisation of that
place that would meet the challenges of globalization. The findings of his
study reveal that the theory of comprehensive teacher training is effective
only if it concerns the multifaceted teacher, “in intellectual, emotional,
functional terms, the one placed between homo faber, homo creator and
homo concors (…).15
13
F. Mayor, Przyszłość świata. in: UNESCO Report 1999, trans. A. Janik, J. Wolf,
W. Rabczuk, Warszawa 2001, p. 378.
14
S.M. Kwiatkowski, Miejsce technologii informacyjnej w standardach zawodowego przygotowania nauczycieli, in: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja
edukacji informatycznej, (ed.), B. Kędzierska, J. Migdałek, Kraków 2002; Ch. Day, Rozwój
zawodowy nauczyciela. Nowe idee rozwiązania, GWP, Gdańsk 2005; A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, Impuls, Kraków
2012; Kędzierska B., Potyrała K., Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w globalizującym
się społeczeństwie, in: „Rocznik Lubuski”, 2015 (41), vol. 2, p. 117-130; V.Ellis, J. McNicholl, A. Pendry, Institutional Conceptualisations of Teacher Education as Academic Work
in England, in: Teaching and Teacher Education, 2012,(28) 5, pp.685-693; V. Ellis, Teacher
education in the public university: The challenge of democratizing knowledge production, in:
G. Wells, A. Edwards, (ed.), Pedagogy in Higher Education: A Cultural Historical Approach,
Cambridge 2013.
15
J. Kuźma, Nauczyciele przyszłej szkoły, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2000, p. 241.
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In modern didactic approaches designating frameworks for learning and
teaching, attention is paid to the important role of the learner in the acquisition of knowledge and skills as well as the organisation of one’s own experiences. This approach is described by, among others, S. Papert and I. Harel,
using the idea of bricolage.16 An instructionist way of thinking and acting,
bricolage counters constructivist approaches which consist of constructing
knowledge based on integrating its various fields with possessed or newly-acquired experiences, with the active engagement of the learner. Thanks to such
an approach, the effect of learning is not only a compilation of knowledge
from various fields transmitted to further generations, but also reconstructed
knowledge, enriched with experiences and meaning given individually by
each learner. For such learning of the world to take place, there should be
some defined conditions resulting from the way education is organised, and
especially from the methods used by teachers. One of the basic ones is the
formation in pupils of a pro-humanistic attitude towards a person’s functioning, in accordance with the general systems of values and attitudes which are
socially-desirable and accepted. These allow the automatic evaluation of life
elements later, based on evaluation criteria derived from undisputed value
systems with a universal character, whether they are religious or secular.
The next aspect is the development of skills for the critical analysis of
reality based on messages from various perspectives. Taking into account
various areas of interpretation that are not restricted to a biased view of
things allows reflective thinking to be activated. This enables one’s own
opinions and convictions to be clarified. They provide opportunities to
obtain autonomy in thinking and activities, in other words, the level of
development for each person that can be designated as a point of entry for
the educational activities of schools and teachers. They, after all, can best
develop in pupils the ability to understand people, the world, civilisations
and cultures as joint, universal creations, to show various opinions of its elements and to identify problems through the appearance of differing evaluation criteria in the numerous cultures of the world.17
An undisputed sign of the modern world and a challenge for teachers,
especially from the moment that Poland entered the European Union and
the European market opened up for Polish workers, is the appearance of
S. Papert, I. Harel, Situating Constructionism, http://web.media.mit.edu/~calla/
web_comunidad/Reading-En/situating_constructionism.pdf, (accessed: 01.05.16).
17
J. Gnitecki, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. II, G-Ł, Warszawa 2003, p. 48.
16
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professional and life mobility as well as “re-territoriality”.18 This concerns
teachers, not only by increasing their professional employment perspectives abroad. This is also significant when they work in Poland, because in
schools there are more children from migrant families, or from global nomads, who, due to the work of their parents, have spent a significant (often
larger) part of their lives in a country, or countries, that is not the fatherland
of their parents.19 Such children are called third culture kids, because their
identity is a result of the identity and culture (country of origin) of their
parents, the culture of the place (country/countries), in which they were
raised, but also, as D.C. Pollock and R.E. van Reken write, their basic point
of reference is the society of third culture kids, in other words, identity
based on similar biographies and experiences, built mainly on the principles of contrast between the country of their parents and the country or
countries lived in.20 This means, as A. Trąbka has shown in her research,
there is a wide range of problems that third culture children have to deal
with, of which the most important are feelings of distinctness, loneliness,
the lack of acceptance in the family and in the reference group, as well as
the lack of an explicit national identity.21 It is therefore not only necessary
for teachers to be especially sensitive to these types of problems, but also to
be knowledgeable about the subject.
Another challenge for teachers, especially for their substantive and methodical skills, is the issue of global education.
Global education, or to use a more precise description, education referring to the appearances and processes that globalisation consists of, may
and should be realised by teachers of all subjects within the framework of
the curriculum, as well as extra-curricular activities and tutorial exercises.
Only such education will be able to realise the demands of pedagogical
emancipation in a way that significantly participates in modern educational ideology. Mirosław J. Szymański presents it with the task of “liberating
 A. Gupta, Ferguson James, Poza “kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, in: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, (ed.) M. Kempny,
E. Nowicka, Warszawa 2004.
19
 A. Trąbka, Strategie tożsamościowe globalnych nomadów od wykorzenienia po różne
formy zakorzeniania się, “Kultura i Społeczeństwo” 2013, no. 3, pp. 61-84.
20
 D.C. Pollock, R.E. Van Reken, Third Culture Kids: The Experience of Growing Up
Among Worlds, 2009, p.13.
21
 A. Trąbka, Strategie tożsamościowe globalnych nomadów od wykorzenienia po różne
formy zakorzeniania się, dz. cyt., p. 20.
18
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pupils from all unjustified forms of oppression caused by forces of nature,
cultures, techniques and economies (…) the liquidation of sources of enslavement, which lie, for example, in the appearance of traditions, the lack
of knowledge and skills, the impact of stereotypes and outdated conventions, the inability to adapt to changes, and pulling out of the fight for one’s
own interests.”22 This is especially important in times when ideologies try
to gain the greatest throngs of followers, in which the global often gains
a higher priority than the local, in which a network (in a chain of various
bonds and dependencies) means more than a single link – a person. The
better a young person understands the language of meaning while trying
to gain support, the easier it is for that person to take conscious decisions
supporting or rejecting discourses or ideologies. The role of a modern
teacher is to ensure that the area of real, current and objective knowledge
about the world is not filled with false or subjective messages or ways of
interpretation.

Summary
Globalisation is one of the appearances which, as J. Staniszkis believes,
is not directly recognised, but is evaluated after the results it causes.23 This
may be seen as a neutrally existing fact, opportunity, need or threat. It can
be seen as a path towards the standardisation of the world, as a result of
strengthened political, economic, trade, ideological, social and cultural
links, providing positive or negative results. Depending on the axiological
characterisation of analytical perspectives, the appearance and reinforcement of inter-personal bonds at not only a local level, but also supranational, or cross-cultural levels, may be seen as a threat to the identity of units
and groups, which are dominated by the influence of dominating partners
in mutual relations. However, it may also be interpreted as an opportunity for the pluralistic co-existence of various cultures, which mix with
each other, none of them remaining pure and unchanged, but within their
“global cultural oecumenes, there lasts an eternal dialogue of senses, values, rules and ideas”.24
M.J. Szymański, Pedagogika emancypacyjna – szanse i bariery, in: Refleksje nad
współczesną pedagogiką w Polsce, (ed.), E. Rogulski, Białystok 2007, pp. 49‑50.
23
J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2004, p. 14.
24
 P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002, p. 595.
22
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Globalisation is a process which is currently taking place at an advanced
level and its reversal is not possible. It will exist regardless of the significance given to it, the evaluations and the voices of criticism or approval, so
it is necessary to pay attention to the fact that all people, including children
and adolescents, are participants in it. Therefore we will not only feel its
results, but also directly contribute to their quality. The higher our level of
knowledge and understanding of what is around us, what we are subject
to and what we are contributing to, the better we will be able to define our
place in the world, the easier it will be for us to understand the meaning of
Bauman’s words when defining globalisation, “that is happening to us all.”
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Globalizacja jako kontekst proprzyszłościowych wyzwań
wpisanych w rolę współczesnego nauczyciela
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę zarysowania zagadnienia globalizacji z uwzględnieniem wielopłaszczyznowych zróżnicowań jego wewnętrznej struktury oraz
znaczeń, jakie jej przejawy i skutki wywołują w rozmaitych obszarach życia
współczesnego człowieka. Kontekst ten stanowić będzie tło do zdefiniowania
zadań/wyzwań wpisanych w rolę współczesnego nauczyciela jako tłumacza
i przewodnika dzieci i młodzieży po meandrach globalnej rzeczywistości.
Słowa klucze: globalizacja, uniformizacja, uniwersalizacja, rola nauczyciela
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Abstract
The article attempts to describe the issues of globalisation by considering the
multi-level differences of its internal structure, as well as the significance of
its appearances and effects in various areas of modern life. This context will
represent the background for defining the tasks/challenges which are part of
the role of the modern teacher, as a translator and guide for children and adolescents through the intricacies of the global reality.
Keywords: globalisation, standardisation, universalisation, the role of the teacher
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Zen and the Art of Information Maintenance.
Educating Young People in the Information Age
Mankind is undoubtedly living in the Information Age. Eric Schmidt,
one of the founders of Google, has claimed that mankind today creates as
much information every two days as the whole of humanity had managed to
up until 2003.1 This amount of data, some 5 exabytes, translates into some
truly startling figures. We are currently bombarded with 5 times as much
information as were in 1986 – roughly the equivalent of reading 174 newspapers per day – whilst on average we ourselves generate the equivalent of
6 newspapers. In 1986, the figure was just two and a half pages2. It may not
be the case that there is anything inherently bad in all of this information
saturation – for example, the much-prophesised decline in reading has so
far not materialized. A fact often overlooked is that we are an increasingly
literate society and the Internet has undoubtedly played a role in this. Back
in 1957, less than a quarter of Americans had read a work of fiction whereas
by 2005 the number who had done so had risen to 47%3. However, what is
1
 Techcrunch Schmidt https://techcrunch.com/2010/08/04/schmidt-data/ (retrieved:
11.07.17)
2
R. Alleyne, Welcome to the information age – 174 newspapers a day. Telegraph, http://
www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/8316534/Welcome-to-the-information-age-174-newspapers-a-day.html (retrieved: 11.07.17).
3
 A. Madrigal, The Next Time Someone Says the Internet Killed Reading Books, Show
Them This Chart. The Atlantic, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/04/
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certainly changing is the nature, type and provenance of the information
we receive and process and this has some profound consequences for both
education and society as a whole, especially Digital Natives4 who have never
experienced anything else. Furthermore, the way in which young people
read and process information is also shifting. Saturated with information,
familiar with very different forms of media and communication, young
people have a very different relationship with information than their predecessors or those who have not been exposed to technology to the same
degree. As Mark Prensky puts it, “It is now clear that as a result of this
ubiquitous environment and the sheer volume of their interaction with it,
today’s students think and process information fundamentally differently
from their predecessors. These differences go far further and deeper than
most educators suspect or realize”5. This has created something of a rupture between the mindsets and educational preferences of different generations, something akin to that discerned by Robert Pirsig in his account of
the counterculture movement and the state of education in the 1960’s.

Zen and the Art of Information Maintenance
In Zen and The Art of Motorcycle Maintenance, Robert Pirsig argues for
encouraging “a craftsmanlike feeling for the work”, for marrying the seemingly disparate worlds of the Romantic and the Classical mindsets which
he saw as typifying the generational divide of his peers. By extension and
by analogy, this is what is required today in education, with the “Romantic”
representing an older, oral tradition in education and the “Classical” the
modern, technology based approach. A true craftsman6, Pirsig argues, is
able to utilize both the systematic, scientific method to diagnose problems
and a more intuitive feel for the work in order to ensure that the machine
continues to operate. After all, “The difference between a good mechanic
the-next-time-someone-says-the-internet-killed-reading-books-show-them-this-chart/255572/ (retrieved: 11.07.17).
4
Usually defined as those born after the widespread adoption of digital technology
and coined by Prensky in a much cited article in 2001. Other terms used more or less interchangeably are Millennials and Generation Y.
5
M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon”, MCB University
Press, 2001, Vol. 9, No. 5.
6
 And, in our context, a true scholar.
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and a bad one, like the difference between a good mathematician and a bad
one, is precisely this ability to select the good facts from the bad ones on the
basis of quality”7.
In education, there is still a tendency to utilize traditional “chalk and
talk” methods, supplemented by a token attractive PowerPoint presentation as a sop to the Millennial generation and their preference for visual
mediums. An equivalent of Pirsig’s approach to motorcycle maintenance in
education may be sought in the implementation of an Active Learning approach, one which moves beyond the Classical mindset to engage learners
in the process. As Valerie S Thaler has indicated: “Generation Y students
respond much better to “active learning” opportunities than lecture, and
to classroom activities that maximize peer interaction, such as group discussion or projects. In terms of retention of content, the best instructional
technique for this cohort is having students teach their peers.1 It is a truism
that lecture-style teaching is most effective for only a minority of students.
But for Generation Y, it is a very small minority, indeed”8.
Active learning transmits information and the requisite context and
skills to understand and utilize it. For example, a traditional history lecture
would consist of presenting dates and events to be recorded, remembered
and later reformulated in an exam. This is problematic, given the learning
preferences, shorter attention spans and apparent ability to multi-task favoured by Millennials. As a result, many in education have advocated the
greater use of technology, of visual aids, reduced reading lists and project
based work to accommodate them. Yet this often merely exacerbates the situation since, as Thaler points out, “These students are often very impatient
learners. Unaccustomed to having to be resourceful beyond the confines of
a Google search, students expect the research process to be fast, painless,
and relatively free of complications”9. As we shall see, this has considerable
consequences and is particularly dangerous. To understand precisely why,
a closer look at the history of information transmission is required before
returning to the specifics of teaching Millennials and looking at some examples of how Active Learning presents an effective way of resolving this
issue.
R. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, Quill 1974, p. 285.
V.S. Thaler, Teaching Historical Research Skills to Generation Y: One Instructor’s
Approach, „History Teacher” 2013, vol. 46, n. 2, p. 270.
9
 Ibid, p. 271.
7
8
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A Potted History of Education & Information
Much of our pedagogy and educational philosophy is rooted in a time
when information was generated, delivered and processed in a very different form. In oral societies, a form of natural selection applied: if the information that was transmitted was faulty, what food to eat, how to hunt, how
to live, then those who internalized this false information probably died –
and certainly did not thrive. Sugiyama has convincingly shown how storytelling performed a strong pedagogical role in oral societies, with audience
participation a crucial aspect in ensuring conformance to the norms and
information being transmitted. She outlines the numerous ways in which
different groups ensured audience participation via contingency – defined
by her as “behavior that is contingent on the actions of another agent, such
as turn-taking in conversation”10. This meant that information transfer in
pre-literate societies was participatory and that “storytellers transmit not
only generic knowledge, but information about how to transmit generic
knowledge”11. Another example of the formerly contingent nature of information can be found among the Chagga tribal group in Tanzania. Amongst
them, the truth is contingent upon collective solidarity, rather than anything absolute. Discussions are held, viewpoints exchanged before a common account or version of events is adopted as the ‘truth’. Even in extreme
circumstances where an utterance was previously regarded as being false,
it can become ‘truthful’ if it meets with the acceptance of the group12. Thus
the credence or value of information was usually secured by a consensual,
predominantly oral forum for debate and discussion.
The advent of literacy shifted and subtly altered this relationship with
information. Facts could be written down, recorded and referred to later on
in order to resolve disputes. Yet, as Tyner demonstrates, the two traditions
coexisted for a long period of time since “Just as modern-day computer
users do not yet trust financial transactions over the Internet, medieval citizens did not trust the veracity of the printed word”13. With manuscripts
10
M. Scalise Sugiyama, Oral Storytelling as Evidence of Pedagogy in Forager Societies,
„Frontiers in Psychology” 2017, 8, p. 4, http://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00471
11
 Ibid, p. 5.
12
S. Turner, Explaining the Normative, Wiley 2013, p. 72.
13
K. Tyner, Literacy in a Digital World: Teaching and Learning in the Age of Information, Routledge 2014, p. 14.
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and seals easy to forge, the veracity of medieval contracts was secured by
a survival from the oral era in the form of tally sticks. When a contract
was agreed, the judicious cutting of such sticks produced a physical record of a debt or amount to be paid together with a counterfoil or receipt.
These continued in use in the UK until the 19th century, when they were
finally abandoned, regarded as a primitive legacy of an outdated mindset.
Thus even until relatively recently, information was in a sense guaranteed
or authenticated by an oral or additional safeguard. The abandonment of
this signalled a third, very broadly understood chapter in human information management, when the written word alone became paramount, independent and even superior to an oral equivalent. The fact that this shift
coincided with the rise of state education systems and many pedagogical
approaches meant that the written word attained an unparalleled status.
Reading and writing responses to texts increasingly formed the basis of
the education system, much as it continues to do so today, but thanks to
the relatively expensive and exclusive nature of the medium, some degree
of quality was retained. Content was written by experts and debated and
discussed by gateholders – obviously not without bias, error or fault but at
last with checks and balances which ensured a greater degree of veracity.
This has been blown apart by the fourth change that we are currently
experiencing in the rise of the Internet and, as Tyner puts it, “just as oral
traditions were both changed and incorporated by the printed word, electronic communication technologies seem to give with one hand and take
with the other”14. Increasingly, much of the information and content generated on the Internet is not made by experts15 or even humans16. Let us now
consider how this technology is changing the nature of information and
our relationship with it.

 Ibid, p. 13.
User Generated Content or UGC, in the form of blogs, forums, posts and comments, accounts for an increasingly large market share of the information available on the
Internet and, as we shall see, is regarded as more reliable by Millennials than traditional
sources written by experts.
16
 Automation of content is a growing issue, with articles, reviews and news being
written by computers. In 2017, for example, Google awarded a sizeable contract to the British Associated Press organization to supply 30,000 local stories per month to its distribution service – all written by computers. Given the nature of how machine writing works,
this is a particularly worrying development.
14

15
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The Changing Nature of Information
Perhaps the most profound change to have occurred concerns our memory. In Ancient Greece, an aouidos or Homeric bard, was capable of singing all 12,000 lines of the Odyssey from memory and, indeed, the work
begins with an invocation of “speak, Memory, of the cunning hero”. The
story – and the pedagogical information contained therein – was stored
in the memory of the storyteller but also in that of the audience. Even the
advent of the written word did not radically alter this relationship between
the speaker and their speech community – we owe much of our educational
language, from lecture to seminar, to the relationship between a tutor and
a group of (primarily) listeners.
Now, however, the source of information for both students and young
people has radically shifted and the primarily oral transmission of knowledge is being replaced by the written and visual form afforded by the Internet. On the one hand, this has proven to be tremendously liberating,
opening up sources of information and putting facts and data at the fingerprints of young people. Gone is the need to cram dates and figures before
a test – a simple Google search makes them available without the need for
hours in the library. Access to works previously hard to come by or prohibitively expensive has improved dramatically. However, this shift has proven to be a double-edged sword, with three profound consequences for the
young (and, indeed, the old) of today. The first concerns the reliability of
content, with traditional means of guaranteeing quality no longer in place.
The second is the considerable impact that this shift to the Internet has had
on memory. Finally, the third, and arguably most important, is the loss of
context, of narrative from the wealth of facts and figures at our disposal.

Millennial Tension
One notable trend which should be of concern to educators is that young
people increasingly trust content and information generated by themselves
more than they do traditional media. A study has shown that “millennials
trust UGC 50 percent more than any other media, [and] they find it 35 percent more memorable”17. Trust itself is a natural casualty of such a mind17

C. Barakat, Millennials Trust User-Generated Content 50% More Than Traditional
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set – an Ipsos-Mori poll has shown that young people today are significantly less likely to trust a stranger in the street than any generation previously.
Table 1. IPSOS-MORI Generations Study. 2013

Source: http://www.ipsos-mori-generations.com/Trust
This is even more concerning when one considers the bubble-like nature of the Internet and social media in particular. Google, for example,
returns search enquiries which are tailored to the browsing history and
prior preferences of the user, with the result that a search by a Democrat
in the USA will reveal very different results to the same search performed
by a Republican. This has the effect of reinforcing beliefs, preconceptions
and prejudices, creating a self-sustaining bubble or echo chamber in which
those same notions are no longer challenged. Some have argued that: “It
may be no more that nostalgia at this point, however, to wish we were less
Media. Adweek, 2014, http://www.adweek.com/digital/millennials-trust-user-generated-content-50-traditional-media-infographic/ (retrieved: 12.07.17).
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dependent on our gadgets. We have become dependent on them to the same
degree we are dependent on all the knowledge we gain from our friends and
co-workers—and lose if they are out of touch. The experience of losing our
Internet connection becomes more and more like losing a friend. We must
remain plugged in to know what Google knows”18.
Yet this is compounded by the fact that it seems that Millennials, with
their predilection for multi-tasking, are not very good at reading. Valerie
S. Thaler suggests that “while their level of visual literacy easily surpasses
that of older generations, their textual literacy skills lag behind. Many students in this cohort simply do not, and in some cases cannot, focus on one
textual source at a time and comprehend it beyond the superficial level”19.
Thus they are often unable to discern good quality, reliable sources from
the noise generated by UGC and often take what they “read” at face value.
This reading is more like skimming, glossing over the surface of an article
without engaging in its content, without getting their hands dirty as it were
in the business of information maintenance.
In terms of memory, we have become astute at remembering how to find
information rather than remembering that information ourselves. An example would be a familiar one for mobile phone users everywhere – whereas
we previously learned phone numbers off by heart, the growth and spread
of mobile phones has meant that the amount of numbers to remember has
grown simply too large for many of us to recall reliably. As a result, we have
become astute at remembering how to operate mobile phones rather than
remembering the numbers themselves. As Sparrow, Liu and Wegner have
shown, “the Internet has become a primary form of external or transactive
memory, where information is stored collectively outside ourselves”20. The
immediate consequence of this is a degradation of memory – by effectively
outsourcing the storage of our long term memories to the Internet, Sparrow
et al suggest that it is even affecting the way our brains function. Instead of
remembering our own memories or storing facts in our own brains, their
research suggests that our brains are becoming more adept at remembering
18
B. Sparrow, J. Liu, D.M. Wegner, Google effects on memory: Cognitive consequences
of having information at our fingertips, „Science” 2011, p. 778.
19
V.S. Thaler, Teaching Historical Research Skills to Generation Y: One Instructor’s
Approach, op. cit., p. 268.
20
B. Sparrow, J. Liu, D.M. Wegner, Google effects on memory: Cognitive consequences
of having information at our fingertips, op. cit., p. 776.

Zen and the Art of Information Maintenance

305

and processing where this information is to be found on the Internet. The
second consequence is that, whilst memory and information was traditionally shared, maintained and diffused by means of a personal face-face group21
and orally, this chain is now being broken. What is being lost is the context in
which to site the facts and figures that Google puts at our fingertips. Finally,
and perhaps most worryingly, is the impact that this shift in the location of
memory is having on the critical thinking skills of the generation experiencing it. On the basis of a number of experiments on the impact of technology
on learning, Patricia Greenfield drew some worrying conclusions as to the effect that this was having on human cognitive capacities. Whilst undoubtedly
fostering visual capabilities amongst students, technology clearly had considerable drawbacks. After all, as Greenfield has eloquently put it: “Every medium has its strengths and weaknesses; every medium develops some cognitive
skills at the expense of others. Although the visual capabilities of television,
video games, and the Internet may develop impressive visual intelligence, the
cost seems to be deep processing: mindful knowledge acquisition, inductive
analysis, critical thinking, imagination, and reflection”22.
This is related to third consequence, the lack of context or narrative from
the transmission of information. Millennials are adept at finding out facts
and figures but less talented when it comes to weaving them into a more cohesive, coherent narrative. Without the critical thinking, imagination and
deep processing mentioned by Greenfield, Millennials are left with a wealth
of facts at their fingertips but relatively little wisdom. These are not exactly
skills or abilities that humanity can do without and, it seems, in terms of
educating the Millennial generation, it is only the tip of the iceberg. The
next section will explore some of the other issues which have arisen.

Educating Ethan
While the film Educating Rita focused on the prejudices and challenges
faced by working class students in academia, what is the equivalent response
to educating Millennials? Whilst Rita was chosen as a name indicative of
 Obviously, writing created the first “virtual communities”, with an explosion in the
18 and 19th centuries. Most communities, however, largely relied upon oral transmission
until the 20th century.
22
 P. Greenfield, Technology and informal education: What is taught, what is learned,
“Science” 2009, n. 323 (5910), p. 71.
21

th
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a working class woman of the time, how should we approach the education of
her 21st century equivalent, Ethan? Much has been made as to how one should
cater for the new learning styles of millennials, mainly focused around teaching them in different ways and utilizing technology at every step. From using MMORGs to create immersive experiences to the blended classroom, the
answer is often thought to be found in technology. However, this is a fundamental misapprehension – after all, millennials can already do this but they
struggle at more “traditional” tasks and activities, from interpersonal communication to reading the emotions of others. As Thaler has noted, “Usually,
we read about pedagogical techniques which try to accommodate Generation
Y’s reliance on technology, short attention spans, and desire for relevance and
customization of the learning experience. But doing historical research actually requires this generation of students to challenge their preferred modes
of learning in some respects, as well. If the rates of textual literacy are falling, students need more opportunities to focus at length on primary sources,
question them analytically, and draw their own conclusions”23.
Rather than reinforce these habits and tendencies, Thaler argues that
they should be challenged and shown alternatives. Taken together, this
all suggests that we need a new approach to teaching, learning and assessment – but not necessarily the technology centered, Internet driven,
blended classroom. The final section of the chapter will be devoted to a brief
outline of a proposal for this and some examples of the kinds of tasks and
activities which could be of use.

Tally Sticks for 21st Century Information
Below is a brief example of just one technique derived from Active
Learning and which may help to address the deficiencies of Millennial
learning habits whilst playing to their strengths. For example, rather than
assigning reading and expecting students to both do the required work
and understand it, an alternative approach would be the following jigsaw
reading approach. Two or three contrasting texts should be set prior to
a class representing different viewpoints and perspectives. The first part
of the “lecture” should then be devoted to consolidation: those assigned
23
V.S. Thaler, Teaching Historical Research Skills to Generation Y: One Instructor’s
Approach, op. cit., p. 271-272.
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a particular reading are grouped together to recap and summarize the text.
This ensures that those who have not done the reading are not lost and that
all may participate. Having completed their summaries, students are then
regrouped into new arrangements which contain a representative of each
text and they are given time to present and explain their text to their peers,
with the teacher monitoring and assisting where necessary. Having done
so, students then complete a worksheet focused on the differences between
the accounts and potential biases to be detected. The remainder of the lecture can then be devoted to supplying the context and narrative necessary
to thread the competing texts into a more meaningful account.
This approach requires collaboration, real life tasks and transferable
skills with applications and uses beyond the subject itself. As well as representing something of a return to a storytelling tradition, techniques such
as this should also help to raise awareness amongst students of the value of
close reading, discerning bias and looking beyond the bubble formed by
their Google search history and preferences.
A second technique, also designed to raise awareness of the limitations
of Google searches, is one which I have utilized in a number of educational settings and which is inspired by the consciousness raising approach to
teaching English advocated by Scott Thornbury. Learners are tasked with
ordering the events in a timeline in groups – depending on the subject,
these may historical events, elements of a plot in a story or parts of an engineering process. Having attempted to do so without technology, they are
then allowed to check, under timed conditions, using the Internet. Having
done so, the instructor then asks learners the significance of the particular
events, a task which is usually beyond them. This then provides the opportunity to discuss the advantages of technology (quickly being able to
check facts) whilst raising their awareness of the limitations – the lack of
understanding regarding the significance of them to a broader context. For
example, if learners had been tasked with ordering the key events of Shakespeare’s Hamlet, they would swiftly be able to reconstruct the timeline but
understanding the significance of the death of Polonius or the play-withina-play requires closer reading, engagement with the text and, most importantly, a discussion and debate. Active learning, seen in this light, has the
capacity to be the 21st century equivalent of tally sticks – a physical check
and balance to a potentially unreliable written source and with its roots
firmly in the oral tradition.
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Conclusions
This brief paper has sought to outline some of the problems faced by
both educators and Millennials alike in the information age and to present
an example of the kind of pedagogical approach which may help to assuage
them, namely Active Learning. Restoring the balance between technology
and traditional, orally based instruction via the implementation of Active
Learning strategies appears to offer a viable and valuable solution to the
conundrum of educating the Millennial generation and returning Quality
and a sense of craftsmanship to the heart of learning and teaching.
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Zen i Sztuka Obsługi Informacji.
Edukacja Młodzieży w Erze Informacji
Abstrakt
Natura, źródła i ilość informacji dostępnych młodym ludziom zmieniły się
dramatycznie w ostatnich latach, z głębokimi konsekwencjami dla wychowawców i studentów. W tym rozdziale omówiono początki tego zjawiska wraz
z niektórymi głównymi konsekwencjami, przed przejściem do opowiadania
się za wykorzystaniem Active Learning w celu przezwyciężenia różnicy pokoleń. Inspirowany jest przez pojęcie Roberta Pirsiga o rzemiośle jako metaforze
dla wychowawców i studentów.
Słowa kluczowe: milenijne pokolenia, Active Learning, Robert Pirsig, różnica pokoleń

Abstract
The nature, sources and amount of information available to young people have
changed dramatically in recent years, with profound consequences for educators and students alike. This chapter explores the origins of this phenomenon
together with some of the main consequences before moving on to advocate
utilizing Active Learning techniques to overcome them and bridge the generational gap that is emerging. It takes as its inspiration the late Robert Pirsig’s
notion of craftsmanship as a metaphor for educators and students.
Keywords: Millennials; Active Learning; Robert Pirsig; Generation Gap
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edukacyjnych (odmiennym kulturowo, niedostosowanym społecznie), edukacja międzykulturowa, pedagogika młodzieży, pedagogika resocjalizacyjna.
Kwatera Anna, dr, adiunkt w Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zainteresowania naukowe: zagadnienia
pedeutologiczne oraz dydaktyczne, kształcenie kreatywności w kontekście
efektów edukacyjnych, programowe, organizacyjne i metodyczne działania
innowacyjne w szkole.
Laurman-Jarząbek Edyta, dr, adiunkt w Katedrze Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Ignatianum w Krakowie, zainteresowania naukowe: pomoc postpenitencjarna, resocjalizacja skazanych, uzależnienia,
profilaktyka HIV/AIDS, praca pedagoga szkolnego, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.
Lipowicz Markus, dr, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogicznego, Akademia Ignatianum w Krakowie, zainteresowania
naukowe: transhumanizm, posthumanizm, filozofia wychowania, pedagogiczna antropologia.
Łętocha Monika, mgr, doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zainteresowania naukowe:
pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, kryzys współczesnej rodziny –
wykluczenie społeczne osób i rodzin, edukacja medialna ze szczególnym
uwzględnieniem Internetu, pedagogika czasu wolnego.
Rojewska Ewa, dr, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego, Uniwersytet Szczeciński, zainteresowania naukowe: wychowanie
personalistyczne, wychowanie seksualne, pedagogika rodziny, terapia małżeństwa i rodziny.
Seredyńska Anna, dr, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Wydziału Pedagogicznego, Akademia Ignatianum w Krakowie, zainteresowania

Informacje o autorach

313

naukowe: zaburzenia osobowości, psychopatologia, psychologia zdrowia
i pedagogika społeczna (tematyka hospicyjna, tematyka dotycząca wypalenia zawodowego).
Shaw Aeddan, dr, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego, Akademia Ignatianum w Krakowie, starszy wykładowca na
Uniwersytecie Jagiellońskim, zainteresowania naukowe: Active Learning,
programy szkolenia nauczycieli dla młodych pracowników akademickich,
wdrażanie technik z ELT w środowisku akademickim, wpływ pochodzenia
języka na współczesne nauczanie języków.
Sowa-Behtane Ewa, dr, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogicznego, Akademia Ignatianum w Krakowie, zainteresowania naukowe: młodzież, dzieci, wielokulturowość, religie.
Stańkowski Bogdan, ks. dr hab., adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogicznego, Akademia Ignatianum w Krakowie, zainteresowania badawcze: prewencja, system prewencyjny ks. Bosko, resocjalizacja, młodzież niedostosowana społecznie.
Sztuka Joanna, mgr, asystent w Katedrze Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Pedagogicznego, Akademia Ignatianum w Krakowie,
zainteresowania badawcze: projektowanie działań profilaktycznych oraz
readaptacyjnych skierowanych do jednostek podejmujących zachowania
ryzykowne.
Szymańska Halina, mgr, doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, zainteresowania naukowe:
zmiany zachodzące w kulturze pod wpływem medium komunikacji.
Zalewska Ewelina, mgr, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, zainteresowania naukowe: migracje, aspekty wielokulturowości, integracja imigrantów i uchodźców
w Europie, aksjologia.

