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PEDAGOGIA OJCOSTWA
BŁOGOSŁAWIONY HONORAT KOŹMIŃSKI
(1829-1916)

Bł. Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej. Był
synem Stefana Koźmińskiego, budowniczego powiatowego i Aleksandry z Kahlów. Miał
czworo rodzeństwa. Na chrzcie otrzymał imiona Florentyn, Wacław i Jan. W 1840 r.
rodzina Koźmińskich przeniosła się do Włocławka, gdzie Stefan Koźmiński objął stanowisko budowniczego obwodu kujawskiego. Jedenastoletni Wacław zaś zaczął uczyć
się w gimnazjum w Płocku. Podczas pobytu w tej szkole, mimo głębokiej pobożności
wyniesionej z domu, stracił wiarę i zaparł się Boga. Po jej ukończeniu rozpoczął studia
w Szkole Sztuk Pięknych na Wydziale Budowniczym w Warszawie. Wkrótce został osierocony przez ojca.
W kwietniu 1846 r. Wacław został niespodziewanie oskarżony o udział w spisku przeciwko carowi i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Tam poważnie zachorował na tyfus
i był bliski śmierci. Na skutek modlitw swojej matki, 15 sierpnia tego samego roku, w
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przeżył nawrócenie i zaczął wracać do
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zdrowia. Już wtedy zdecydował się na poświęcenie swojego życia Bogu. Podczas jedenastomiesięcznego pobytu w więzieniu dokonał się proces jego duchowego przeobrażenia.
Na skutek nadzwyczajnej interwencji Bożej zrodziła się na nowo wiara Wacława. Odtąd
wierzył już niezachwianie, bo spotkał się osobiście z Chrystusem, przeżywszy przedtem
gorycz niewiary. Po uwolnieniu z Cytadeli, w marcu 1847 r., odbył spowiedź generalną i
zaczął prowadzić surowe ascetyczne życie.
Jako młodzieniec dwudziestoletni, przerywając w połowie ostatni rok studiów, wstąpił
Wacław do Zakonu Kapucynów 8 grudnia 1848 r. w Warszawie . Nowicjat w Lubartowie
rozpoczął 21 grudnia tego samego roku, wtedy też otrzymał habit zakonny i nowe imię
Honorat. Po złożeniu pierwszych ślubów, 21 grudnia 1849 r., został wysłany na studia
filozoficzno-teologiczne do Lublinia. W 1852 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od tej
pory, „z wielkim namaszczeniem, pobożnością i serdecznym wzruszeniem” , codziennie
odprawiał Mszę św., do której przygotowywał się również niezwykle starannie. Miał
wielką cześć dla Najświętszego Sakramentu, który adorował wiele razy w ciągu dnia.
Będąc kapłanem udzielał się jako lektor teologii oraz kaznodzieja i spowiednik. Gorliwie działał w wielu świątyniach Warszawy, przede wszystkich głosząc kazania, które
przyciągały wielu słuchaczy. Katechizował także na tzw. pensjach żeńskich. Miał dar
rozpoznawania i kierowania duszami ludzkimi, jego konfesjonał był zawsze oblegany.
Spowiadał również więźniów skazanych na śmierć. Udzielał się także jako misjonarz
ludowy.
Od pierwszych lat życia zakonnego towarzyszyła mu świadomość i pragnienie, by
wszystkie swoje talenty i dary dane przez Boga spożytkować w celu ukazania ludziom
miłości Boga, służby Kościołowi i budowania Królestwa Bożego w duszach. Od samych
początków przyświecała mu idea odrodzenia ducha religijnego w społeczeństwie polskim. Propagował nabożeństwo do Matki Bożej, zwłaszcza Żywy Różaniec, nadając mu
charakter społeczny. Najczynniej jednak, o. Honorat oddał się pracy w Trzecim Zakonie Franciszkańskim, który już od lat istniał przy kościele kapucynów warszawskich.
Swoim zaangażowaniem ożywił i zaktywizował tę społeczność. W 1855 r. zetknął się z
Zofią Truszkowską, która będąc tercjarką franciszkańską i opiekując się wraz z kilkoma
niewiastami, ludźmi bezdomnymi, poprosiła o. Honorata o nadanie im statutu tercjarek
życia wspólnego . Obok rozlicznych zajęć, tak w zakonie (sekretarz prowincjała, wykładowca teologii dla kleryków), jak i poza nim, najwięcej czasu Koźmiński poświęcił nowemu zgromadzeniu. Dla sióstr był spowiednikiem i kierownikiem duchowym,
mistrzem i autorem ustaw. Zgromadzeniu wszczepił duchowość franciszkańską i ustalił
strukturę organizacyjno-prawną. W ten sposób zainicjował o. Koźmiński zgromadzenie
sióstr felicjanek, a potem dwadzieścia pięć innych wspólnot habitowych i niehabitowych,
z których do dzisiaj istnieje siedemnaście.
Swoje siostry i braci o. Honorat wysyłał do różnych środowisk życia społecznego i
zawsze z całym naciskiem podkreślał, że wszyscy są powołani do świętości i do życia
apostolskiego, by w ten sposób nieść pomoc Kościołowi. Stał się on wielkim promotorem obecności życia konsekrowanego w świecie. Jego ideały znalazły potwierdzenie
dopiero w Konstytucji apostolskiej papieża Piusa XII „Provida Mater Ecclesia” (1947) i
dokumentach Soboru Watykańskiego II (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym - „Gaudium et spes”, Konstytucja dogmatyczna o Kościele - „Lumen
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Gentium”, Dekret „Apostolicam Actuositatem”).
Bł. Honorat nie zaniedbywał też troski o własny Zakon, skazany przez zaborców na
wymarcie. W klasztorze zakroczymskim, gdzie zakonnicy z Warszawy zostali przymusowo przewiezieni w 1864 r., a potem w nowomiejskim (dokąd kapucynów przeniesiono
w 1895 r.), starał się podtrzymywać współbraci na duchu i stale zachęcał do zachowania
karności zakonnej. Stał się w tym wielkim sprzymierzeńcem o. Prokopa Leszczyńskiego,
komisarza generalnego . Funkcję tę zresztą po jego śmierci o. Honorat przejął, i od 1895
r. był także komisarzem polskiej prowincji kapucyńskiej, to zaś w tych trudnych czasach
było źródłem wielu jego przykrości. Zasięg jego władzy był mały, gdyż rozciągał się
tylko na klasztor łomżyński i nowomiejski. Zadania jednak były trudne: utrzymywać w
wymierającej prowincji ducha zakonnego i gorliwość oraz nie dopuszczać do zwątpienia
i rozproszenia się zakonników.
Oddawał się w tym czasie z zapałem swoim obowiązkom. Odbywał wizytacje kanoniczne, wygłaszał konferencje i przez przykład własnego życia podtrzymywał umiłowanie ideałów franciszkańskich: ubóstwa i miłości braterskiej. Utrzymywał stały kontakt z
generałem zakonu, przekazując mu sprawozdania o stanie wymierającej prowincji.
O. Honorat mimo rozlicznych obowiązków nie zaniedbywał pracy pisarskiej. Pracę tę
należy oceniać w aspekcie postawy apostolskiej. Przez całe swe życie czuł się on ponaglany ideą służby Bogu i ludziom, także poprzez pisarstwo. Pracę pisarską wprowadził
do swego stałego regulaminu dziennego. Niejednokrotnie czuł się niezdolnym do władania piórem, przeżywał ciężkie chwile: rozterki i zwątpienia. Miał świadomość, że nie
otrzymał od Boga daru władania słowem po mistrzowsku i nie pragnął tego. Chodziło
mu tylko o to, by móc przekazywać jak najlepiej prawdy religijne i ideały ewangeliczne.
Pragnieniem jego było szerzenie chwały Bożej i ratowanie dusz ludzkich. Tłumaczył
więc, przerabiał, wydawał dziełka pobożne własnego układu i pomysłu, zabierał głos w
sprawach aktualnych, zajmował się żywo zagadnieniami społecznymi. Tematykę dzieł i
ich rodzaj wyznaczała nie tylko osobowość pisarza, ale też odbiorcy. Czytelnicy w tym
okresie nie posiadali głębszego przygotowania religijnego, cechowała ich nawet skłonność do dewocji, która nie kształtowała głębszego życia duchowego i właściwych postaw
religijnych. Te fakty złożyły się na taką, a nie inną twórczość Koźmińskiego.
O. Koźmiński był liczącym się pisarzem. Dzieła jego były czytane i doczekały się
pochlebnych recenzji. Przede wszystkim zaś stanowiły one swoisty pokarm duchowy dla
jego duchowych córek i synów. Podsumowując jego dorobek pisarski, zauważyć można
128 pozycji drukowanych i 37 niedrukowanych, opracowania Konstytucji i Ustaw dla
wszystkich swoich zgromadzeń i 28 tomów kazań
Trzeba jeszcze wspomnieć o wielkiej miłości o. Honorata do Maryi, z którą zresztą
związał całe swoje zakonne i kapłańskie życie. Jej wstawiennictwu - jak pisał - zawdzięczał wszystkie łaski, począwszy od tych wielkich, jak powrót do wiary, uwolnienie z
więzienia, łaska powołania, aż do wszelkich najdrobniejszych darów. Maryję czcił w
różnych tajemnicach i często oddawał się Jej w opiekę. Obierał ją sobie za: Orędowniczkę, Pośredniczkę, Wspomożycielkę, Nauczycielkę do kazań, Doradczynię do spowiedzi,
Obronicielkę czystości, Dziękczycielkę.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że dzięki inicjatywie i współpracy o. Honorata
zostało ustanowione święto Matki Bożej Częstochowskiej, obchodzone po raz pierwszy
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29 sierpnia 1906 r., a 15 sierpnia tego roku odbyła się pielgrzymka narodowa, pomimo
utrudnień ze strony zaborców. W październiku 1916 r. o. Honorat poważnie zachorował.
Zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą 16 grudnia 1916 r. w opinii świętości. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się 21 grudnia i były wielką manifestacją. Obecni na pogrzebie - jak
również wielu innych - byli przekonani, że umarł człowiek święty. Opinię tę podzielali
nie tylko katolicy, ale nawet i Żydzi. Pochowany został w katakumbach w Nowym Mieście.
Fama świętości, jak i łaski otrzymywane za jego wstawiennictwem, były przyczyną
wszczęcia procesu beatyfikacyjnego , który został przeprowadzony w latach 1949-1988.
Proces o pismach trwał od 1951 do 1971 r. i zakończył się wydaniem dekretu zatwierdząjącego pisma przez Kongregację dla Spraw Świętych. Po wydrukowaniu „Summarium” i
opracowaniu „Informatio”, akta sprawy zostały złożone u Generalnego Promotora Wiary.
Dekret o heroiczności cnót o. Koźmińskiego ogłosił papież Jan Paweł II dnia 16 marca
1987 r., a dekret o cudownym uzdrowieniu s. Dominiki Józefy Muraszewskiej został
proklamowany przez papieża 2 września 1988 r. Ojciec św. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 16 października 1988 r. w Rzymie na placu Św. Piotra w 10 rocznicę swego
pontyfikatu i 159 rocznicę jego urodzin.
Powołanie dane od Boga Wacław Koźmiński dobrze odczytał i realizował przez całe
życie. Było to powołanie franciszkańskie. Brat Paweł Litwiński, ze zgromadzenia bezhabitowego Sług Maryi Niepokalanej, tak o nim napisał po śmierci: Niewątpliwie najgłębszym umiłowaniem Ojca Honorata był jego własny zakon i nie sposób pojąć tego
człowieka, jeśli się w nim nie widzi kapucyna. A sam Honorat w swoim „Testamencie”
pisze: Dziękuję szczególnie za łaskę powołania do Serafickiego Zakonu, za wprowadzenie
do tego raju rozkoszy, w którym nigdy żadnej boleści nie doznałem i za to niewymowne
szczęście, iż mi pozwolił tyle lat przeżyć pod jednym dachem ze sobą i służyć sobie, dając
mi zrozumieć wielki zaszczyt tej służby, którą sobie cenię nad wszystko.

Europejskie Dni Kultury Studenckiej w Stalowej Woli. Uroczysta Msza święta w kościele
pw. św. Floriana w Stalowej Woli. Stalowa Wola 08 maja 2017 roku
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PEDAGOGYOFTHEFATHERHOOD
Od redakcji / From The Editorial Office
Niniejszy numer „Pedagogii Ojcostwa” gromadzi artykuły zogniskowane przede
wszystkim wokół dwóch kwestii , a mianowicie wokół ojcostwa oraz zagadnień funkcji i
roli ojca w życiu rodzinnym, społecznym. Takie zestawienie tekstów może posłużyć Czytelnikom do przybliżenia kwestii ojcostwa w dobie negatywnych wpływów na kształtowanie roli i zadań ojca w XXI wieku. Zawarte w tym periodyku teksty warto wykorzystać
do przemyślenia zagadnień związanych z ojcostwem i relacji między tym, co rodzinne,
a tym, co społeczne. Zawarte rozważania w postaci tekstów dają znakomity przykład
uniwersalnego zasięgu problemów podstawowych, podejmowanych przez prawo, socjologię, pedagogikę, filozofię i teologię, a dotyczących ojcostwa.
Jak pokazuje nam codzienna obserwacja życia, iż obecnie żyjemy w czasach wielkich wydarzeń, często niosących niepokój, lęk, obawę przed utratą pracy, wolności, a
dla wielu ludzi na świecie także utraty życia. Coraz częściej ataki terrorystyczne stają się
codziennością stąd nie budzą u wielu zbyt wielkiego zainteresowania, a przyczyniają się
do postawy obojętności na życie drugiego człowieka. Nikogo nie dziwią ukazywane w
mediach tego typu postawy, właściwie szokowanie jest na porządku dziennym i nikogo
to nie dziwi. Dostrzegam nadal jednak jedno zjawisko, które ciągle jest spychane na margines i pozostaje przemilczane. Tym zjawiskiem jest ojcostwo – rozumiane przez mnie
trochę inaczej niż przez większość społeczeństwa. Ojcostwo zaangażowane, które stawia
na relację z dzieckiem, ojcostwo kreatywne, dające satysfakcję obu stronom tego układu. Media nas ogłupiają, ogłuszają, wypłukują z własnych myśli. Niestety, ale istotnym
elementem mediów, czy tego chcemy, czy nie, jest propaganda i ukryte lecz świadome
działanie wyniszczania autorytetu ojca. Media pokazują wykrzywiony obraz ojcostwa,
jedynie od strony negatywnej.
Termin „ojciec”, „ojcostwo” według ksiąg Starego Testamentu nie występuje jedynie
w znaczeniu czysto honorowym, jak zwykło się go używać w hellenistycznym i romańskim świecie. A. Louf zaznacza, że Stary Testament, posługując się wyrażeniem „ojciec”,
nadaje mu znaczenie typu mądrościowego i to nie tylko na oznaczenie fizycznej relacji,
ale bardziej ojcostwa pedagogicznego”1. Dla Izraelitów celem wychowania jest mądrość,
a środkiem szczególnie eksponowanym w jej osiągnięciu - upomnienie. Wypełnieniem
ojcowskiego posłannictwa poza przekazywaniem zwyczajnych zasad postępowania i sposobu bycia, jest także pouczenie i inicjacja dotycząca nawiązywania kontaktu z Bogiem.
Powszechnie uważa się, że prawdziwy rozkwit instytucji ojcostwa – złoty wiek ojcostwa nastąpił w czasach średniowiecza, kiedy krystalizował się i utrwalał ustrój feudalny.
1
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PEDAGOGIA OJCOSTWA
Ustrój ten zwielokrotnił pozycję ojca, obdarzając atrybutami ojcowskimi pana feudalnego2. Rodzina średniowiecza miała charakter patriarchalny w, której dominuje ojciec.
Władza jego była bardzo duża, decydował on nawet o życiu i śmierci swoich członków
rodziny. W czasach średniowiecza można mówić o dwóch rodzajach utrudnień funkcji
ojcowskich. Po pierwsze, sprawa podziału dóbr i zaszczytów pomiędzy potomków, po
drugie konsekwentna walka Kościoła o trwałość i monogamiczność małżeństwa.
Na początku XX w. zmienia się model rodziny z dużej wielopokoleniowej na małą
dwupokoleniową. Zasadniczą zmianą jest to, że prócz męża zawodowo pracuje także
żona. Wiek XX jest nazywany cywilizacją bez ojca. „Występuje brak dystansu między
mężem i żoną, zmniejszeniu ulega dystans między dziećmi i rodzicami. Maleje specjalizacja ról męża i żony”3. Nieobecność lub pasywność ojców zaniedbujących funkcję
wychowawczą wobec dzieci, powiązano ze wzrastającą w dekadzie lat 50 XX wieku
falą przestępczości wśród małoletnich. Socjalistyczny model rodziny w Polsce zwiększył
oczekiwania wobec ojców. Zaczęto lansować wzorzec małżeństwa partnerskiego i „świadomego ojcostwa”, które odwróciły tradycyjny podział ról w rodzinie4.
W czasach współczesnych mężczyźnie narzuca się rolę nowoczesnego ojca, mającego cechy ojcowskie, jak i macierzyńskie. Ma on za zadanie pełnienie roli ojca i drugiej
mamy. Nie wszyscy mężczyźni nie są w stanie podołać temu wyzwaniu. Pewne zadania
mogą okazać się zbyt trudne, a to budzi niepokój, wywołuje złość i poczucie zagubienia5.
Zmiany jakie zaszły w ojcostwie na przestrzeni wieków są znaczące. Dawniej w rodzinie ojciec zajmował najwyższą pozycję i władzę. Z jego zdaniem liczyli się wszyscy
członkowie rodziny, był dla nich autorytetem. W wyniku różnych przemian doszło jednak
do osłabienia roli ojca, nie tylko w hierarchii rodziny, ale również ojca wychowawcy,
jego postać stała się cieplejsza. Powstał model rodziny egalitarnej (partnerskiej) opartej
na wzajemnym wsparciu i pomocy. Postać ojca z przeszłości, wyraźnie zarysowana, mająca silny wpływ na dzieci i całą rodzinę, była mocno uwarunkowana sytuacją kulturową
i ekonomiczną tamtych czasów. Ojcostwo „dzisiejszych czasów” uwolnione zostało od
sztywności i rygoryzmu, a stało się partnerskie, serdeczne i ciepłe.
W 2011 roku obszar zainteresowań naszej redakcji jak również zakres naszych działań
poszerzył się o aspekt prawny. W wyniku obserwacji rynku, analizy dobrych praktyk,
szeregu wywiadów z praktykami i teoretykami uznaliśmy poszerzenie interdyscyplinarności jako kluczowy czynnik umożliwiający osiągnięcie sukcesu w kulturze, nauce i biznesie. Dlatego też współpraca pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, dyscyplinami artystycznymi, a także przedsiębiorczość i kreatywność są głównym punktem zainteresowań
naszej redakcji
Jeszcze kilka lat temu rola mężczyzny w społeczeństwie była nie do podważenia,
uchodził on za człowieka mocnego, wzorzec życia, człowieka biznesu przez zawody,
jakie wykonywał: polityka, przedsiębiorcy, właściciela ziem, adwokata, lekarza. Ta cała
otoczka, jaką przypisywało się mężczyźnie sprawiała, że w porównaniu z kobietą, która
zajmowała się domem, sprzątała, prasowała i robiła zakupy, mężczyzna był określany
2
3
4
5

Tamże, s. 99.
W. Korzeniewska, U. Szuścik (red), Rodzina, Historia i współczesność, Studium Monograficzne, Kraków 2006, s. 134.
T. Czekalski, Czasy współczesne, Warszawa 2004,s. 339.
D. Kornas-Biela, Współczesny kryzys ojcostwa, [w:] Oblicze ojcostwa, Lublin 2001, s. 177.
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mianem głowy rodziny, a jego zdanie liczyło się podwójnie. Dzisiaj już nie tylko kobieta
zajmuje się domem, a wraz ze wzrostem konsumpcjonizmu, co tygodniowe zakupy nie
sprawiają mężczyzną już takiego problemu jak niegdyś. Obecnie mężczyzna również
odbiera zakupy w kategoriach przyjemności i radości, chęci posiadania czegoś nowego,
modnego. Nieobecny i niezaangażowany w życie rodzinne ojciec, to problem naszych
czasów. Ten problem narasta i będzie narastać, gdyż kobiety wiążą się z nieodpowiedzialnymi, zobojętniałymi mężczyznami, z którymi wychowują kolejne dominujące córki i
biernych synów. Tą „epidemie”, bo tak nazywa to zjawisko Josh McDowell, można zwalczyć tylko dzięki obecności matki i ojca w domu i przy pełnym zaangażowaniu obojga w
wychowanie swoich dzieci.
Do rąk Państwu oddajemy numer 14 półrocznika, który zawiera wiele treści wprost
poświęconych problematyce ojcostwa. Mamy nadzieję, że i tym razem treść zawarta w
tym periodyku wielu czytelnikom pomoże w zrozumieniu roli, powołania, zadań i funkcji
ojca i to nie tylko ojca fizycznego, ale ojca a może raczej ojcostwa duchowego, narodowego, społecznego itp. Coraz częściej otrzymujemy informacje, że periodyk ten służy
i jest pomocą w wielu badaniach, pracach naukowych, a więc działaniach duszpasterskich, naukowych, edukacyjnych. Znaki te ugruntowują w nas przekonanie, że warto
było podjąć ten trud. W przeciągu jego ukazywania się czasopismo, jak nam wiadomo,
zainspirowało wiele środowisk do zorganizowania na temat ojcostwa wielu konferencji
naukowych, sesji i debat. Powstało wiele prac naukowych o tej tematyce i w przygotowaniu są kolejne.
Przypominamy jednocześnie, że Redakcja postanowiła, iż każdy numer czasopisma
dedykowany będzie osobie, którą można określić mianem ojca w szerszym tego słowa
znaczeniu. Tym razem dedykujemy go kapłanowi, który poświęcił swoje życie bez reszty
dla Kościoła i Ojczyzny. Ten wielki, odważny i zarazem wciąż mało znany kapłan, stał
się bohaterem narodowym. Zatem zamieszczamy jego krótki rys biograficzny, by mógł
zainspirować wiele środowisk naukowych – w tym historycznych – do kolejnych badań
na ojcostwem w wymiarze narodowym.
Niech ci wszyscy, którzy wezmą do ręki niniejszy egzemplarz czasopisma, wzbogacą
swoje myślenie, wiedzę poprzez niniejszą lekturę tekstów wprost poświęconych ojcostwu. Jednocześnie, niech uświadomią sobie, że Polska jest bogata wspaniałymi przykładami ojców duchowych, narodowych, rodzinnych. Niech więc to bogactwo, stanie
się udziałem każdego czytelnika. Niech teksty będą inspiracją do wychowania nowych
pokoleń ojców na wzór Ojca Niebieskiego.
Ks. Jan Zimny

Miłość to ojciec ratujący dzieci z płonącego budynku, wynoszący je i ginący przy tym. Kiedy kochasz przestajesz żyć dla
siebie, żyjesz dla innej osoby
Philip Kindred Dick
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EWANGELIZACJA I RODZINA SĄ
NIEODŁĄCZNE1

Papież Benedykt XVI

Benedykt XVI (wł. Joseph Ratzinger), urodzony 16 kwietnia 1927, niemiecki kardynał, prefekt
Kongregacji Nauki i Wiary, od 19 kwietnia 2005 roku papież. Ratzinger na świat przyszedł w
Bawarii, już w dzieciństwie religia pełniła doniosłą rolę w jego życiu, swoje dalsze losy zawsze
wiązał z kapłaństwem. W czasie II wojny światowej został przymusowo wcielony w szeregi wojsk
niemieckich (służył w zapleczu logistycznym, nigdy nie został wysłany na front), przez krótki okres
był internowany w obozie jenieckim w pobliżu Ulm. Po wojnie Ratzinger wstąpił do seminarium
duchownego we Freiburgu, podjął też studia na Uniwersytecie w Monachium. W 1953 otrzymał
święcenia kapłańskie, dwa lata później zdobył stopień doktora za pracę o św. Augustynie. W 1957
Ratzinger uzyskał habilitację za rozprawę o św. Bonawenturze. W kolejnych latach kontynuował
swoja karierę naukową (wykładał na uniwersytetach, współpracował z katolickimi czasopismami).
W 1977 roku Ratzinger został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. W 1981 roku Jan
Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Nauki i Wiary. Od tego czasu Ratzinger pełni służbę
w Stolicy Apostolskiej, był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II. Po śmierci polskiego papieża
Ratzinger przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. 19 kwietnia 2005 roku został wybrany na
265 papieża. W 2013 roku ustąpił z tronu papieskiego.

Księża kardynałowie, czcigodni bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy bracia i siostry!
Z radością spotykam się z wami z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds.
Rodziny, które zbiega się w czasie z dwiema 30. rocznicami: ogłoszenia adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, 22 listopada 1981 r., przez Jana Pawła II i ustanowienia waszej
dykasterii 9 maja tego samego roku, na mocy motu proprio «Familia a Deo instituta», na
znak, że do duszpasterstwa rodzinnego w świecie należy przywiązywać wielką wagę, i
jednocześnie jako skuteczne narzędzie jego wspierania na wszystkich szczeblach (por. Jan
Paweł II, Familiaris consortio, 73). Serdecznie witam kard. Ennia Antonellego i dziękuję
mu za słowa, którymi rozpoczął nasze spotkanie; dziękuję także księdzu prałatowi sekretarzowi, pozostałym współpracownikom i wszystkim tutaj przybyłym.
Nowa ewangelizacja w dużej mierze zależy od kościoła domowego (por. tamże, 65).
W naszych czasach, podobnie jak w epokach minionych, usuwanie w cień Boga, szerzenie
się ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki seksualnej łączą się ze sobą. I podobnie
jak spychanie na dalszy plan Boga wiąże się z kryzysem rodziny, tak nowa ewangelizacja jest nieodłączna od chrześcijańskiej rodziny. Rodzina jest bowiem «drogą» Kościoła,
ponieważ stanowi «ludzką przestrzeń» spotkania z Chrystusem. Małżonkowie «nie tylko
‚otrzymują’ miłość Chrystusa, stając się wspólnotą „zbawioną”, ale są również powołani do
„przekazywania” braciom tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą
‚zbawiającą’» (tamże, 49). Rodzina oparta na sakramencie małżeństwa jest szczególnego
1

Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników XX zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny,
Watykan 1. 12. 2011 r.
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rodzaju urzeczywistnieniem Kościoła, który jest wspólnotą zbawioną i zbawiającą, zewangelizowaną i ewangelizującą. Podobnie jak Kościół, jest ona powołana do przyjmowania, rozpowszechniania i ukazywania światu miłości i obecności Chrystusa. Przyjmowanie i przekazywanie Bożej miłości urzeczywistnia się we wzajemnym oddaniu sobie
małżonków, w wielkodusznym i odpowiedzialnym rodzicielstwie, w opiece nad dziećmi
i ich wychowywaniu, w pracy i więziach społecznych, w trosce o ubogich, w uczestniczeniu w działalności kościelnej, w zaangażowaniu obywatelskim. W takiej mierze, w jakiej
potrafi przeżywać miłość jako zjednoczenie i służbę, wzajemny dar i otwarcie na wszystkich, chrześcijańska rodzina odzwierciedla w świecie blask Chrystusa i piękno boskiej
Trójcy, poprzez ciągłe nawracanie się, wspierane przez łaskę Bożą. Słynne zdanie św.
Augustyna mówi: Immo vero vides Trinitatem, si caritatem vides – „Jeśli widzisz miłość,
widzisz Trójcę” (De Trinitate, VIII, 8). A rodzina jest jednym z zasadniczych miejsc, w
których się doświadcza i uczy miłości, miłości bliźniego.
Idąc w ślady moich poprzedników, ja również wielokrotnie wzywałem chrześcijańskich małżonków do ewangelizowania, zarówno poprzez świadectwo życia, jak przez
włączenie się w działalność duszpasterską. Mówiłem o tym również niedawno w Ankonie, przy okazji zakończenia Krajowego Kongresu Eucharystycznego we Włoszech. Tam
właśnie spotkałem się z małżonkami razem z kapłanami. Istotnie, te dwa sakramenty,
określane jako «służba komunii» (KKK, n. 1534), kapłaństwo i małżeństwo, wywodzą
się z tego samego eucharystycznego źródła. „Obydwa te stany są bowiem tak samo zakorzenione w miłości Chrystusa, który oddaje siebie samego za zbawienie ludzkości;
powołani są do wspólnej misji, jaką jest dawanie świadectwa i uobecnianie tej miłości
w służbie wspólnoty dla zbudowania ludu Bożego. Ta optyka pozwala przede wszystkim
przezwyciężyć zawężoną wizję rodziny, postrzeganej jedynie jako przedmiot działalności duszpasterskiej. (...) Rodzina jest bogactwem małżonków, niezastąpionym dobrem
dzieci, nieodzownym fundamentem społeczeństwa, wspólnotą o żywotnym znaczeniu
na drodze Kościoła” (Przemówienie do małżonków i kapłanów w Ankonie, 11 września 2011 r.). W związku z tym „rodzina jest uprzywilejowanym miejscem ludzkiego i
chrześcijańskiego wychowania i z tego względu jest najlepszym sprzymierzeńcem posługi kapłańskiej. (...) Żadne powołanie nie jest sprawą prywatną, tym bardziej powołanie
do małżeństwa, ponieważ jego horyzontem jest cały Kościół” (tamże). Istnieją dziedziny, w
których szczególnie pilne jest, by główną rolę odgrywały rodziny we współpracy z kapłanami i pod kierunkiem biskupów: wychowywanie dzieci, dorastającej młodzieży i młodych
ludzi do miłości, rozumianej jako dar z siebie i wspólnota; przygotowanie narzeczonych
do życia małżeńskiego poprzez drogę wiary; formacja małżonków, zwłaszcza młodych par;
działalność w stowarzyszeniach, które mają cele charytatywne, wychowawcze bądź wyrażają zaangażowanie obywatelskie; duszpasterstwo rodzin, prowadzone przez rodziny, obejmujące wszystkie fazy życia, przyznające należytą wartość czasowi poświęconemu na pracę
i świętowanie.
Drodzy przyjaciele, przygotowujemy się do VII Światowego Spotkania Rodzin, które
będzie odbywało się w Mediolanie od 30 maja do 3 czerwca 2012 r. Przebywanie razem,
modlenie się i świętowanie rodzin przybyłych z całego świata ze swoimi pasterzami będzie dla mnie i dla nas wszystkich ogromną radością. Dziękuję Kościołowi św. Ambrożego za dotychczasowe wielkoduszne zaangażowanie, z jakim prowadzi dotychczasowe
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i przyszłe przygotowania. Proszę rodziny z Mediolanu i Lombardii, by otworzyły drzwi
swoich domów pielgrzymom, którzy przybędą z całego świata. Gościnność napełni ich
radością i zapałem: poznawanie się i zaprzyjaźnianie, dzielenie się rodzinnymi przeżyciami i związanym z nimi doświadczeniem wiary jest czymś wspaniałym. W liście ogłaszającym Spotkanie w Mediolanie zachęcałem do «odpowiedniego przygotowania eklezjalnego i kulturalnego”, aby wydarzenie to przyniosło owoce i by w konkretny sposób
włączyły się w nie chrześcijańskie wspólnoty na całym świecie. Dziękuję wszystkim,
którzy już tego rodzaju inicjatywy podjęli, i zachęcam pozostałych do wykorzystania w
tym celu najbliższych miesięcy. Wasza Kongregacja opracowała cenny podręcznik katechetyczny zatytułowany Rodzina: praca i świętowanie; ponadto przygotowała dla parafii,
stowarzyszeń i ruchów projekt „tygodnia rodziny”. Pożądane są także inne inicjatywy.
Raz jeszcze dziękuję wam za obecność i pracę na rzecz rodziny i w służbie Ewangelii.
Zapewniając was o pamięci w modlitwie, z serca udzielam wam i waszym bliskim specjalnego błogosławieństwa apostolskiego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Tarnopolu (Ukraina).
Wspólna modlitwa o pokój na Ukrainie i na świecie. Tarnopol 21 kwietnia 2017 roku

Z ojcostwem ma się chyba podobnie jak z małżeństwem,
żeby się udało, trzeba mieć do niego powołanie.
Nathalie Sarraute
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MAŁŻEŃSTWO I RODZINA SĄ
NIEROZERWALNE1

Święty Jan Paweł II

(Łac. Ioannes Paulus II), właść. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm 02 kwietnia 2005
roku w Watykanie, będąc niemal 27 lat Papieżem. Błogosławiony Kościoła Katolickiego, polski duchowny
katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, a od 16 października 1978 roku papież nie Włoch (po raz pierwszy
od 456 lat). Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. Jako filozof - fenomenolog, przedstawieciel
personalizmu chrześcijańskiego. W 1954 roku po likwidacji Wydziału Teologicznego UJ - rozpoczął wykłady
z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym Karol Wojtyła pracował do 1978 roku. Był tam
m. in. kierownikiem Katerdy Etyki. Jego najważniejsze publikacje to: Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba
i czyn”. Karol Wojtyła pisał także wiersze i dramaty, m. in. dramat „Brat naszego Boga”, „Krew męczenników
jest jak ziarno siewne”.

1. Inauguracja nowego roku działalności Trybunału Roty Rzymskiej jest dla mnie
dobrą sposobnością, by kolejny raz spotkać się z wami. Witając serdecznie wszystkich
obecnych, ze szczególną przyjemnością przekazuję wam - drodzy prałaci audytorzy, oficjałowie i adwokaci - szczere wyrazy uznania za roztropną i wytrwałą pracę, jaką wykonujecie służąc Stolicy Apostolskiej w ramach wymiaru sprawiedliwości. Z profesjonalną
kompetencją działacie w obronie świętości i nierozerwalności małżeństwa, to znaczy - w
istocie rzeczy - świętych praw człowieka, zgodnie z wielowiekową tradycją czcigodnego
Trybunału Rotalnego.
Dziękuję Dziekanowi, który przemawiał tu w waszym imieniu i przekazał mi wasze
zapewnienia o wierności. Jego słowa pozwoliły nam na nowo przeżyć zakończony niedawno Wielki Jubileusz.
2. Rodziny miały wielki udział w obchodach jubileuszowych, jak stwierdziłem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte (por. n. 10). Przypomniałem w nim niebezpieczeństwa, na jakie narażona jest instytucja rodziny, podkreślając, że „w obecnej chwili
dziejowej (…) obserwujemy rozległy i głęboki kryzys tej podstawowej instytucji” (n.
47). Do najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Kościół, należy szerząca
się kultura indywidualistyczna, która dąży - jak słusznie stwierdził tu Dziekan - do zamknięcia małżeństwa i rodziny wyłącznie w sferze spraw prywatnych. Dlatego pragnę
dziś powrócić do pewnych tematów, którym poświęciłem już uwagę podczas naszych
poprzednich spotkań (por. przemówienia do Roty z 28 stycznia 1991 r.: AAS 83, s. 947953; i z 21 stycznia 1999 r.: AAS 91, s. 622-627), aby potwierdzić tradycyjne nauczanie
o naturalnym wymiarze małżeństwa i rodziny.
Nauczanie kościelne i prawodawstwo kanoniczne wielokrotnie wspomina o naturalnym charakterze małżeństwa. Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et spes stwier1
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Przemówienie Ojca św. Jana Pawła II do pracowników i adwokatów Trybunału Roty Rzymskiej. Watykan 1 lutego
2001.
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dza najpierw, że „sam (…) Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami i
celami” (n. 48), po czym omawia niektóre zagadnienia moralności małżeńskiej, powołując się na „obiektywne kryteria, uwzględniające naturę osoby ludzkiej i jej czynów” (n.
51). Z kolei obydwa promulgowane przeze mnie kodeksy, formułując definicję małżeństwa, stwierdzają, że ta wspólnota całego życia („consortium vitae totus”) jest wspólnotą
«skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa» (KPK, kan. 1055; KKKW, kan. 776, § 1).
W obecnym klimacie, ukształtowanym przez coraz powszechniejszą laicyzację oraz
przez wizję małżeństwa i rodziny jako rzeczywistości całkowicie «prywatnych», ta prawda jest nie tylko ignorowana, ale wręcz otwarcie kontestowana.
3. Wiele nieporozumień nagromadziło się wokół samego pojęcia „natury”. Przede
wszystkim zapomniano o jej wymiarze metafizycznym, czyli właśnie tym, do którego
odwołują się cytowane dokumenty Kościoła. Dąży się także do zredukowania wszystkiego, co specyficznie ludzkie, wyłącznie do sfery kultury, domagając się uznania prawa
człowieka do całkowicie niezależnego tworzenia i działania zarówno na płaszczyźnie
indywidualnej, jak i społecznej. W tej perspektywie rzeczywistość naturalna postrzegana
jest jedynie jako fakt fizyczny, biologiczny czy socjologiczny, którym można manipulować przy pomocy środków technicznych w zależności od własnych potrzeb.
To przeciwstawienie między kulturą a naturą pozbawia kulturę wszelkiej obiektywnej
podstawy, uzależniając ją od samowoli człowieka i władzy. Widać to bardzo wyraźnie w
podejmowanych obecnie próbach przedstawiania «związków faktycznych», w tym także
homoseksualnych, jako porównywalnych z małżeństwem, któremu odmawia się tym samym charakteru naturalnego.
Ta czysto empiryczna koncepcja natury całkowicie uniemożliwia zrozumienie, że ciało ludzkie nie jest czymś zewnętrznym w odniesieniu do osoby, ale wraz z duchową
i nieśmiertelną duszą stanowi wewnętrzną podstawę tej niepodzielnej istoty, jaką jest
człowiek. Wyjaśniałem to w encyklice Veritatis splendor (por. n. 46-50: AAS 85 [1993],
s. 1169-1174), podkreślając doniosłość moralną tej doktryny, niezwykle ważnej z punktu
widzenia małżeństwa i rodziny. Różne formy fałszywego spirytualizmu łatwo bowiem
mogą się stać źródłem rzekomych usprawiedliwień dla tego, co jest sprzeczne z duchową
rzeczywistością węzła małżeńskiego.
4. Kiedy Kościół naucza, że małżeństwo jest rzeczywistością naturalną, głosi dla dobra małżonków i społeczeństwa prawdę ukazaną przez rozum i potwierdzoną przez Objawienie Boże, jednoznacznie mówiące o ścisłej zależności między związkiem małżeńskim
a „początkiem” (por. Mt 19, 4-8), opisanym w Księdze Rodzaju: „stworzył mężczyznę i
niewiastę” (Rdz 1, 27) i „stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).
Jednakże fakt, że rzeczywistość naturalna została autorytatywnie potwierdzona i wyniesiona do godności sakramentu przez Chrystusa Pana, nie usprawiedliwia bynajmniej
tendencji - niestety, bardzo dziś rozpowszechnionej - do ideologizacji pojęcia małżeństwa (jego natury, istotnych przymiotów i celów), która domaga się uznania, że uprawnione są różne sposoby jego rozumienia przez wierzących i niewierzących, katolików i
niekatolików, tak jakby sakrament był czymś wtórnym i zewnętrznym wobec rzeczywistości naturalnej, a nie samą rzeczywistością naturalną wskazywaną przez rozum, a przez
Chrystusa przyjętą i wyniesioną do rangi znaku i środka zbawienia.
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Małżeństwo nie jest jednym z wielu związków między osobami, który można kształtować wedle różnorakich wzorców kulturowych. Mężczyzna i kobieta w samych sobie
znajdują naturalną skłonność do połączenia się w małżeństwie. Małżeństwo jednak, jak
precyzyjnie wyjaśnia św. Tomasz z Akwinu, jest naturalne nie dlatego, że «wynika w
sposób konieczny z zasad naturalnych», lecz jako rzeczywistość, „ku której natura skłania, ale która zostaje dopełniona przez wolną wolę” (Summa Theol., Suppl, q. 41, a. 1, in
c.). Dlatego całkowicie chybione są wszelkie próby przeciwstawiania natury i wolności,
natury i kultury.
W badaniach nad rzeczywistością rodziny pojawia się nierzadko tendencja do uwypuklania różnic między jej sytuacją dawną i obecną, przez co próbuje się podważyć samo
istnienie naturalnego projektu związku między mężczyzną a kobietą. W rzeczywistości
jednak bardziej realistyczna jest konstatacja, że wraz z trudnościami, ułomnościami i
wypaczeniami w mężczyźnie i kobiecie zawsze jest obecna głęboka wzajemna skłonność, zakorzeniona w samej ich istocie, która nie jest wytworem ich wyobraźni i której
zasadniczy kształt pozostaje w wielkiej mierze nie zmieniony mimo różnic historycznych
i kulturowych.
Jedyną bowiem drogą, na której może się objawić rzeczywiste bogactwo i różnorodność wszystkiego, co należy do samej istoty człowieka, jest wierność wymaganiom
własnej natury. Także w małżeństwie pożądana harmonia między wielością jego zewnętrznych postaci a jego zasadniczą jednością jest nie tylko możliwa jako hipoteza, ale
zagwarantowana przez życie zgodne z wymogami natury człowieka. Chrześcijanin wie
ponadto, że może tu liczyć na moc łaski, zdolnej uzdrowić naturę zranioną przez grzech.
5. „Consortium totius Vita” wymaga wzajemnego oddania się małżonków (por. KPK,
kan. 1057, § 2; KKKW, kan. 817, § 1). Jednakże to osobowe oddanie musi wynikać ze
specyfiki każdego z nich i być oparte na trwałym fundamencie. Naturalna wizja małżeństwa pozwala nam dostrzec, że małżonkowie łączą się ze sobą właśnie jako osoby,
między którymi istnieje odrębność płciowa, wraz z całym bogactwem, także duchowym,
wynikającym z tej odrębności na płaszczyźnie ludzkiej. Małżonkowie łączą się jako osoba-mężczyzna i osoba-kobieta. Odwołanie do naturalnego wymiaru ich męskości i kobiecości ma decydujące znaczenie dla zrozumienia istoty małżeństwa. Osobowa relacja
małżeńska zawiązuje się właśnie na naturalnej płaszczyźnie bytowania osoby na sposób
właściwy mężczyźnie i kobiecie.
Sfera działania małżonków - a więc sfera praw i obowiązków małżeńskich - ukształtowana jest przez sferę ich bytowania i w niej ma swój prawdziwy fundament. W ten
sposób zatem mężczyzna i kobieta - na mocy tego bardzo szczególnego aktu woli, jakim
jest zgoda małżeńska (KPK, kan. 1057, § 2; KKKW, kan. 817, § 1) - dobrowolnie zawierają między sobą związek przewidziany już przez ich naturę: od tej chwili staje się on
dla obojga prawdziwym powołaniem, poprzez które mają oni realizować w życiu swoją
osobowość jako odpowiedź na plan Boży.
Ukierunkowanie ku naturalnym celom małżeństwa - czyli dobru małżonków oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa - jest istotną cechą męskości i kobiecości. To naturalne ukierunkowanie (charakter teleologiczny) ma decydujące znaczenie dla zrozumienia naturalnego
wymiaru związku. Dlatego też naturalny charakter małżeństwa jest lepiej zrozumiały, gdy
nie oddziela się go od rodziny. Małżeństwo i rodzina są nierozdzielne, ponieważ męskość i
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kobiecość małżonków są z samej swej istoty otwarte na przyjęcie daru potomstwa. Bez takiej
otwartości nie byłoby dobra małżonków godnego tego miana.
Także istotne przymioty małżeństwa - jedność i nierozerwalność - wpisane są w samą
jego istotę, nie wynikają bowiem z jakichś praw zewnętrznych wobec niego. Tylko wówczas, gdy małżeństwo postrzegane jest jako związek pobudzający osobę do realizacji jej
naturalnej struktury relacyjnej, która pozostaje zasadniczo taka sama przez całe życie
człowieka, może ono być niezależne od życiowych przemian, od podejmowanych wysiłków, a nawet od kryzysów, z jakimi nierzadko zmaga się ludzka wolność realizująca
swoje zadania. Jeśli natomiast uważa się, że związek małżeński opiera się wyłącznie na
osobistych przymiotach, zainteresowaniach lub upodobaniach, to jest oczywiste, że nie
jawi się już on jako rzeczywistość naturalna, ale jako sytuacja zależna od stanu woli w
danym momencie, której stałość związana jest z kolei z trwałością określonych faktów i
uczuć. To prawda, że związek powstaje w wyniku zgody, to znaczy aktu woli mężczyzny
i kobiety; jednakże ta zgoda urzeczywistnia potencjał istniejący już w naturze mężczyzny i kobiety. Tak więc sama nierozerwalna moc węzła wynika z naturalnego charakteru
związku dobrowolnie zawartego między mężczyzną i kobietą.
6. Liczne są konsekwencje wynikające z tych przesłanek ontologicznych. Ograniczę
się do wskazania najważniejszych i najbardziej aktualnych z punktu widzenia kanonicznego prawa małżeńskiego. I tak, wizja małżeństwa jako rzeczywistości naturalnej pozwala z łatwością dostrzec naturalny charakter zdolności do zawarcia małżeństwa: „Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania” (KPK, kan. 1058; KKKW,
kan. 778). Żadna interpretacja norm dotyczących niezdolności do wyrażenia zgody (por.
KPK, kan. 1095; KKKW, kan. 818) nie byłaby poprawna, gdyby przekreślała w praktyce
zasadę sformułowaną przez Cycerona: „Z wewnętrznej natury człowieka należy czerpać
przepisy prawa” (De legibus, II).
Przepis zawarty w cytowanym kanonie 1058 staje się jeszcze jaśniejszy, gdy weźmiemy pod uwagę, że związek małżeński ze swej natury dotyczy męskości i kobiecości małżonków, a zatem ze swej istoty nie wymaga od nich jakichś szczególnych cech. Gdyby
było inaczej, małżeństwo ograniczałoby się jedynie do doraźnego połączenia osób, zaś
jego właściwości i jego trwałość zależałyby wyłącznie od istnienia bliżej nie określonego
uczucia między osobami.
Ludziom o pewnej mentalności, bardzo dziś rozpowszechnionej, ta wizja może się
wydawać sprzeczna z potrzebą samorealizacji. Trudno jest im zrozumieć, że może istnieć
małżeństwo prawdziwe, choć nieudane. Wyjaśnienie tego wpisane jest w kontekst integralnej, ludzkiej i chrześcijańskiej wizji życia. Oczywiście, nie ma tu miejsca, by głębiej
rozważyć prawdy, które rzucają światło na tę kwestię: w szczególności prawdę o ludzkiej
wolności w obecnym stanie natury upadłej, ale odkupionej, o grzechu, o przebaczeniu i
o łasce.
Wystarczy przypomnieć, że również małżeństwo podlega logice Chrystusowego krzyża, który wymaga wysiłku i poświęcenia, wiąże się także z bólem i cierpieniem, nie stanowi jednak przeszkody - pod warunkiem przyjęcia woli Bożej - dla pełnej i autentycznej
samorealizacji, przynoszącej pokój i pogodę ducha.
7. Sam akt zgody małżeńskiej staje się lepiej zrozumiały na tle naturalnego wymiaru
związku. To on bowiem jest obiektywnym punktem odniesienia dla naturalnej skłonno-
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ści, którą człowiek urzeczywistnia w życiu. Stąd właśnie wynika normalność i prostota prawdziwej zgody małżeńskiej. Wizja zgody jako aktu akceptacji określonego wzorca,
ukształtowanego przez kulturę lub prawo stanowione, jest nierealistyczna i może niepotrzebnie skomplikować procedurę orzekania o ważności małżeństwa. Należy raczej ustalić, czy
każda z zainteresowanych osób prawidłowo rozpoznała osobę partnera, a ponadto czy rzeczywiście dostrzegła istotny wymiar naturalny swojego małżeństwa, z którym nieodłącznie
związany jest wymóg wierności, nierozerwalności oraz potencjalnego ojcostwa i macierzyństwa - dóbr uzupełniających tę relację, opartą na sprawiedliwości.
„Nawet najgłębsza i najbardziej subtelna nauka o prawie - napominał papież Pius XII nie może wskazać innego kryterium, odróżniającego prawa sprawiedliwe od niesprawiedliwych, zwykłe prawo stanowione od prawdziwego prawa, niż to, które wyprowadzić
możemy przy pomocy samego tylko światła rozumu z natury rzeczy i człowieka - a więc
innego niż prawo wpisane przez Stwórcę w serce człowieka i jednoznacznie potwierdzone przez Objawienie. Jeżeli prawo i nauki prawne nie chcą zrezygnować z jedynego drogowskazu, zdolnego utrzymać je na właściwej drodze, muszą uznać „powinności
etyczne” jako normy obiektywne, dotyczące także porządku prawnego» (przemówienie
do Roty, 13 listopada 1949: AAS 41, s. 607).
8. Zbliżając się ku końcowi, pragnę jeszcze poruszyć krótko kwestię relacji między
charakterem naturalnym małżeństwa a jego sakramentalnością, a to dlatego, że od czasu Soboru Watykańskiego II podejmowano często próby umocnienia nadprzyrodzonego
aspektu małżeństwa wysuwając propozycje teologiczne, duszpasterskie i prawnicze niezgodne z tradycją, postulując na przykład, aby wiara była warunkiem wymaganym do
zawarcia małżeństwa.
Już na początku mego pontyfikatu, po Synodzie Biskupów poświęconym rodzinie,
który w 1980 r. omawiał to zagadnienie, podjąłem je w adhortacji Familiaris consortio,
pisząc: «Wśród sakramentów małżeństwo ma tę cechę wyróżniającą je od innych, że jest
sakramentem rzeczywistości już istniejącej w ekonomii stworzenia, że jest tym samym
przymierzem małżeńskim, które zostało ustanowione przez Stwórcę „od początku” (n.
68: AAS 73, s. 163). W konsekwencji jedyną drogą, pozwalającą określić rzeczywistość,
która od samego początku jest związana z ekonomią zbawienia, a w pełni czasu stanowi
jeden z siedmiu sakramentów w znaczeniu właściwym dla Nowego Przymierza, jest odwołanie się do rzeczywistości naturalnej przedstawionej w Piśmie Świętym w Księdze
Rodzaju (1, 27; 2, 28-25). To właśnie uczynił Jezus, mówiąc o nierozerwalności węzła
małżeńskiego (por. Mt 19, 3. 12; Mk 10, 1-2), podobnie też postąpił św. Paweł, ukazując
charakter «wielkiej tajemnicy», którą jest małżeństwo „w odniesieniu do Chrystusa i do
Kościoła” (Ef 5, 32).
Małżeństwo zresztą, choć jest signum significans et conferens gratiam, jest zarazem
jedynym z siedmiu sakramentów, który nie wiąże się z działaniem zmierzającym bezpośrednio do osiągnięcia celów nadprzyrodzonych. Celem małżeństwa bowiem - i to nie
tylko przeważającym, ale wynikającym „z jego natury” - jest „dobro małżonków oraz
zrodzenie i wychowanie potomstwa” (por. KPK, kan. 1055).
W innym ujęciu istotą znaku sakramentalnego miałaby być wiara i chrześcijańskie życie małżonków, a zatem byłby on pozbawiony obiektywnej treści, która pozwala zaliczyć
go do prawdziwych chrześcijańskich sakramentów. Dlatego przesłanianie naturalnego
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charakteru małżeństwa i sprowadzanie go wyłącznie do subiektywnego doświadczenia
prowadzi też pośrednio do zanegowania jego sakramentalności. I odwrotnie, właśnie należyte zrozumienie tej sakramentalności w życiu chrześcijańskim jest czynnikiem, który
każe na nowo dostrzec znaczenie naturalnego wymiaru małżeństwa.
Z drugiej strony, wiązanie sakramentu ze szczególnymi wymogami dotyczącymi intencji lub wiary, sięgającymi dalej niż sama intencja zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym
zamysłem powziętym «na początku», nie tylko stwarzałoby poważne zagrożenia, które wymieniłem w Familiaris consortio (n. 68: l.c., s. 164-165) - mogłoby mianowicie skłaniać do
bezpodstawnych i dyskryminujących osądów lub wywoływać wątpliwości co do ważności
małżeństw już zawartych, zwłaszcza przez ochrzczonych niekatolików - ale także prowadziłoby nieuchronnie do prób oddzielenia małżeństwa chrześcijan od małżeństw innych osób.
Byłoby to głęboko sprzeczne z autentycznym sensem Bożego zamysłu, wedle którego to
właśnie rzeczywistość stworzona jest «wielką tajemnicą» w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła.
9. Drodzy prałaci audytorzy, oficjałowie i adwokaci, pragnąłem podzielić się z wami
tymi refleksjami, aby udzielić wam wskazówek i wsparcia w cennej posłudze, jaką pełnicie dla dobra Ludu Bożego.
Modlę się, aby Maryja, Speculum iustitiae, otoczyła szczególną opieką was i waszą
codzienną pracę, i z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa, którym ogarniam waszych bliskich oraz alumnów Studium Rotalnego.

Uroczystość odznaczenia J. E. Abpa. Andrzeja Dzięgi Metropolity Szczecińsko-kamieńskiego
Orderem Zasług - Kawalerskim KrzyżaKomandorskiego Węgierskiego.
Szczecin 22 czerwca 2017 roku
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Ks. dr hab. Władysław Kądziołka – UPJP II Kraków

Doktor habilitowany nauk teologicznych - pedagogiki chrześcijańskiej (Wrocław). Autor książek: Pedagogiczna
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z Bogiem, UNUM, Kraków 2011; Dialog źródłem wychowania w rodzinie, WAM, Kraków 2012, Historia i
Literatura o rodzinie, PETRUS, Kraków 2013; La transformación de la família moderna, PLICARE, Cochabamba
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mediów i społeczeństwa. Zainteresowania badawcze: komunikacja interpersonalna, dialog wychowawczy,
personalizm wychowawczy, transformacje rodziny, pedagogika katolicka, człowiek i jego proces kształcenia.

Jak ludzie wolni postępujcie,
a nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła.
św. Piotr 1

Środowisko wychowawcze to całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno-oświatowych i instytucjonalnych w ich wzajemnych
związkach i zależnościach2. W tym rozumieniu środowisko jest przestrzenią, w której
społeczeństwo realizuje różne formy działalności3, tworząc w ten sposób warunki własnego życia oraz zaspokajania materialnych i duchowych potrzeb4. Rodzina jest pierwszym i zarazem naturalnym środowiskiem, do którego dziecko wchodzi przez sam fakt
narodzin. Jest ona małą grupą społeczną, mającą swoją strukturę i odznaczającą się charakterystycznym funkcjonowaniem5. Na rozwój i wychowanie dziecka w rodzinie niewątpliwie duży wpływ wywierają również postawy rodzicielskie względem potomstwa
- akceptacja, współdziałanie, „rozumna swoboda”, uznanie praw dziecka, odrzucenie,
1
2

3
4

5
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1P 2,16.
Por. S. Wołoszyn, Pedagogika przymusu czy pedagogika wolności, [w:] Pomiędzy wolnością a przymusem.
W poszukiwaniu złotego środka, red. J. Grochulska, M. Kawka, W. Went, Kraków 1995, s. 8-10;
Zob. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1999, s. 319.
Por. również: A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1980; E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika
społeczna, Warszawa 2007; I. Lepalczyk, T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna, Człowiek w zmieniającym się
świecie, Warszawa 1995; E. Trafiałek, Środowiska społeczne i praca socjalna, Katowice 2001; A. Przecławska,
W. Theiss, Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Warszawa 1999; R. Wroczyński, Pedagogika społeczna,
Warszawa 1985.
Por. Środowisko wychowawcze (rodzina, jej funkcje, postawy rodzicielskie), [w:] http://pedagogika-ogolna.
wyklady.org/wyklad/176_srodowisko-wychowawcze-rodzina-jej-funkcje-postawy-rodzicielskie-_strona-3.
html, dostęp: 06.04.2017.
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unikanie, nadmierna ochrona dziecka czy nadmierna kontrola. Niniejszy artykuł porusza
najważniejsze cele rodziny jako środowiska wychowawczego i wiążących się z tym problemem zagadnień.
Co to jest środowisko wychowawcze?
Pojęcie środowiska może być interpretowane w rozmaity sposób. Trzeba jednak podkreślić, że dwa ujęcia zasługują na szczególną uwagę. Pierwsze polega na ujmowaniu
środowiska jako pewnego systemu stosunków zachodzących między istotą żywą, a podmiotami jej otoczenia6. Według drugiej jest ono obiektywnym systemem przedmiotów i
warunków składających się na otoczenie jako suma warunków tworzonych przez życie
zbiorowe dla kształtowania się życia jednostek i wszędzie tam gdzie we wzajemnych
oddziaływaniach jednostka przyswaja sobie trwałe elementy wiedzy, sposoby działania,
myślenia, odczuwania. Tworzy sobie mniej lub więcej trwałe wyobrażenia o świecie,
ludziach i wartościach7. W klasycznym ujęciu środowiska wychowawczego zaliczyć do
niego można: rodzinę, placówki oświatowo - wychowawcze, środowiska rówieśnicze8.
Środowiskiem wychowawczym może być także podwórko, społeczeństwo, a także osoby, z którymi dziecko przebywa, np. rodzice, nauczyciele, koledzy, koleżanki. Fakt, czy
pouczają oni w sposób świadomy czy nie schodzi na dalszy plan.
Cele wychowania
Wychowanie jest to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele
zabiegów i procesów, mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny
rozwój młodych pokoleń, przekazywanie im doświadczeń społeczeństwa zarówno z zakresu wytwórczości, jak i dorobku kulturowego, przygotowanie do twórczego rozwoju
tego dorobku, a tym samym zapewnienie ciągłości życia społecznego między pokoleniami9. Wychowanie jest to całość zamierzonych oddziaływań środowiska społecznego,
przyrodniczego na jednostkę, trwające całe życie. W zakres ten wchodzi wychowanie
naturalne pod wpływem środowiska, w którym jednostka funkcjonuje, czyli może to być
rodzina, kontakty społeczne, religia, obyczaje. Zalicza się do nich także wychowanie instytucjonalne, przez które rozumiemy celowe, planowe oddziaływanie instytucji wychowujących takich jak przedszkole, szkoła, internaty, domy dziecka, kościół. Należy także
pamiętać, że na proces wychowania składa się także samowychowanie, czyli samorzutna
praca człowieka nad ukształtowaniem własnego poglądu na świat, własnych postaw, cech
charakteru i osobowości.
Wychowanie ma na celu przekazanie jednostkom dziedzictwa kulturowego, wzorów
zachowań. Ma utrzymywać ciągłość kulturową społeczeństwa a jednocześnie przygotowywać do uczestnictwa i przekształcania rzeczywistości społecznej. Naczelnym celem
wychowania jest ukształtowanie osobowości wolnej, która kieruje się własną wolą, a w
dalszym życiu dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami oraz funkcjonować w środowisku, którego jest ogniwem. Przyjrzyjmy się teraz głębiej tematyce
wychowania według Jana Pawła II.
6
7
8
9

Por. W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednarczyka, Kraków 2004, s. 46–54.
Tamże, s. 71–105.
J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 191.
J. Pielkowa, Jak im pomóc?, Warszawa 1981, s. 58.
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Koncepcja wychowania wg Jana Pawła II
Koncepcja wychowania człowieka w ujęciu Jana Pawła II jest wierna prawdzie o sobie
- jej godności i niepowtarzalności, jedności duchowo - materialnej oraz jej nieustannym
stawaniu się w obrębie sfery przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Jana Paweł II uważa, że
praca nad człowiekiem zaczyna się już w łonie matki a potem trwa przez całe życie rodzinne. Taka praca nadaje ludzki i chrześcijański kształt duszy, sumieniu, sercu, świadomości i odpowiedzialności za siebie i innych.
Papież bardzo wyraźnie podkreśla, iż wychowanie ma przede wszystkim służyć
„uczłowieczeniu” bliźniego, wprowadzeniu go na właściwą ścieżkę i pokazaniu mu, co
jest dobre a co złe i jak powinien postępować. Człowiek od urodzenia uczy się, jak być
człowiekiem i ta podstawowa wiedza utożsamia się z wychowaniem. Sama osoba dla
Papieża jest najważniejsza w całym procesie wychowania, „osoba ludzka jest takim dobrem, które nie może być traktowane jak przedmiot użycia, a właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość”10. Ta godność osoby ludzkiej rozciąga się
dla całej społeczności, czy to osoby niepełnosprawnej, czy chorej psychicznie. Być człowiekiem to podstawowe powołanie każdego. Musi on być człowiekiem na miarę daru,
jaki otrzymał. Być człowiekiem tak, jak potrafi się najlepiej i najpiękniej. Wychowanie
należy rozpatrywać w sensie twórczości. Każdy człowiek jest inny i do każdej jednostki
musimy podchodzić indywidualnie. Jan Paweł II mówił do wszystkich naraz, mówił do
całej społeczności a jednak każdy człowiek potrafił odnaleźć siebie i swoje problemy i
pragnienia w jego słowach, chociaż zawsze były kierowane do większej ilości osób. Sam
pisze „wychowanie to twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym – wychowuje się
bowiem zawsze i tylko osobę – zwierzę można jedynie tylko tresować(...) wszystko to, co
z natury zawiera się w wychowanym człowieku, stanowi tworzywo dla wychowawców,
tworzywo, po które winna sięgać ich miłość. Do całokształtu tego tworzywa należy także
to, co daje Bóg w przypadku natury, czyli łaski. Nie pozostawia On bowiem dzieła wychowania, które jest poniekąd ciągłym stwarzaniem osobowości, całkowicie i wyłącznie
rodzicom, sam osobiście również bierze w nim udział”11.
Wychowanie jako proces wielowymiarowy
Wychowanie do wolności jest jednocześnie wychowaniem do odpowiedzialności człowieka, dlatego bywa on odpowiedzialny za swe czyny, ponieważ posiada zdolność odpowiadania wolą na wartość. Zachodzi powinność odnoszenia się do przedmiotu wedle
jego prawdziwej wartości, a w parze z nią rodzi się odpowiedzialność za przedmiot pod
kątem jego wartości12. Realizacja procesów wychowania to rozwijanie głównie odpowiedzialności w człowieku i umożliwienie osobie ludzkiej odpowiedzialnego działania,
bowiem dopiero w zetknięciu z wartością daną w działaniu może zaistnieć i realizować
się wartość moralna. Rozwój człowieka, a co za tym idzie również wychowanie, dokonuje się również dzięki relacjom osobowym z innymi ludźmi. Wyrazem prawdziwego
dobra jest dobro wspólne, które nie sprzeciwia się dobru indywidualnej osoby, bowiem
dobro wspólne przyczynia się najbardziej do pełnego i gruntownego rozwoju człowieka.
Poprzez dobro wspólne ludzkie „ja” zamienia i staje się ludzkim „my”. Bez dobra wspólnego nie ma miłości. Postulat wychowania do miłości wiąże się z postulatem pomagania
10
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K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 43.
Jan Paweł II, List do Rodzin, Częstochowa 1994, s. 54.
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 207.
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ludziom w odkrywaniu obiektywnego dobra. Istotnym jest także spojrzenie na wychowanie w aspekcie religijnym.
Pan Jezus wzorem idealnego nauczyciela
Osoba Jezusa Chrystusa winna być wzorem do naśladowania przez wszystkich. Jan
Paweł II napisał, że wszyscy powinni czerpać inspirację z pedagogiki Jezusa, który jest
nauczycielem w pełnym tego słowa znaczeniu, nauczycielem cichym i pokornego serca.
Jego pedagogika odznacza się mądrością i cierpliwością – jest to pedagogika wyczulona
na druga osobę. W doktrynie Jana Pawła II fundament wychowania znajduje się w tzw.
„normie personalistycznej”, która przede wszystkim uwrażliwia na wielkość i godność
każdego człowieka jako osoby. W Liście Apostolskim „Parati Semper” z 31 marca 1985
roku skierowanym do młodych całego świata, Papież określa młodość jako szczególne
bogactwo i jego wzrastanie jako szczególną ideę, polegającą na odkrywaniu własnego ja.
Wychowanie rodzinne i szkolne dostarczają elementów do bardzo ważnego procesu, jakim jest samowychowanie, które musi być przede wszystkim ukierunkowane naprawdę.
W Liście do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, stawia pytanie, „na czym polega wychowanie?” Stwierdza, iż trzeba uwzględnić dwie fundamentalne prawdy. Po pierwsze,
że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości. Po drugie, że każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z samego siebie. Wskazane prawdy odnoszą się
do wychowawców, wychowanków, roli ojca i matki13.
Rodzice są pierwszymi wychowankami swoich dzieci. Na zasadzie pomocniczości
jest to zasada od wielu lat powtarzana w społecznym nauczaniu Kościoła. „Kościół pragnie nade wszystko wychowywać „poprzez rodzinę” w oparciu o właściwą jej „łaskę
stanu” i „charyzmat” wspólnoty rodzinnej14.
Rodzina jako środowisko wychowawcze
Przyjrzyjmy się teraz rodzinie jako jednostce wychowującej. Prawidłowy model rodziny to mama, tata i dzieci. Rodzice są ze sobą szczęśliwi, żyją i wychowują pociechy
w zgodzie i wzajemnym zaufaniu. Są oparciem dla swoich dzieci i odwrotnie, w razie
pojawienia się problemów, małżonkowie się wspierają i wspólnie próbują je rozwiązać.
Rodzina jest pełna i szczęśliwa15. Taki model to oczywiście teoria, czy w praktyce tak
jest? Myślę, że jednak nie do końca. Załóżmy, że nastoletnia Ania przychodzi do domu
po szkole i oświadcza, że wyjeżdża pod namiot z koleżankami. Nie pyta rodziców, tylko
im oświadcza swoją decyzję i prosi o pieniądze. Odpowiedź matki jest taka, „jedź, jedź
córeczko, jesteś młoda baw się”. Odpowiedź ojca, „wykluczone, nigdzie nie jedziesz,
masz dopiero 16 lat i nie jesteś wystarczająco odpowiedzialna”. Oczywiście rozpoczyna
się kłótnia między rodzicami16. Ania przysłuchując się jej, nie odzywa się i nie bierze w
niej udziału, ponieważ wie, że tak jest zawsze, kiedy o coś prosi rodziców, tzn. najpierw
się kłócą a potem i tak wychodzą na wierzch racje dziecka. Zawsze tak było, kiedy o coś
prosiła. Więc teraz jedynym wyjściem jest przeczekać. Ojciec, jak zwykle nie potrafi
bronić swojego zdania, choćby było ono słuszne, poddaje się presji matki. Matka zaś,
jako kobieta dominująca, za główny cel wydaje się nie stawia dobra dziecka, tylko fakt,
13
14

15
16

Zob. Z. Zaborowski, O rodzinie, rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1969.
Jan Paweł II, List do Rodzin, dz. cyt., 16.
Zob. J. Kawalec, Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu, “Edukacja i Dialog” 5(2000), s. 57–65.
Por. H. Izdebska, Przyczyny konfliktów w rodzinie, Warszawa 1979.
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iż znowu, po raz kolejny może udowodnić swoją wyższość nad mężem i pokazać, kto
tak naprawdę rządzi w domu. Nastoletnia córka przyglądając się relacji, jakie panują
w domu, nie wynosi z niego nic dobrego. Wie, że i tak matka poprze każdy jej pomysł
na złość ojcu, każda jej zachcianka zostanie spełniona. Ojciec zaś, pomimo, że chce dla
córki jak najlepiej, nie potrafi obronić swoich racji. Będący pod presją żony, nie umie samodzielnie podejmować decyzji i wdrażać ich w życie. I w taki sposób koło się zamyka.
Podsumowując, dziecko nie wyniesie z takiego domu nic dobrego, poza tym, że uczone
jest od najmłodszych lat, iż można manipulować drugim człowiekiem, nie liczyć się z
racjami innych osób. Uczone jest, jak być samolubem i egoistom (tego uczy matka), i
uczone jest jak nie wybijać się ponad szereg, być zawsze w cieniu, i nie walczyć o swoje
prawa, dla dobra swojego i wszystkich wokół, jaki to model spokojnego życia wdraża
ojciec. Łącznie daje to córce brak stabilizacji uczuciowej i jakiegokolwiek wiarygodnego
autorytetu ze strony rodziców, ponieważ nie umieją oni sprawie funkcjonować razem, a
o wychowaniu dziecka, wydaje się, oboje tak naprawdę zapomnieli. Oczywiście Ania ma
wszystko: piękny dom, własny pokój, chodzi do dobrej szkoły, ma dobre oceny, nie musi
martwić się o sprawy materialne, ponieważ rodzice dobrze zarabiają. Ale tak naprawdę
jest osobą dość zamkniętą w sobie, rzadko mówiącą o swoich uczuciach. Z drugiej strony
jest bardzo rozrywkowa, to dusza towarzystwa. Nie mówi wiele o swoich uczuciach, ale
jest świetną towarzyszką do zabawy. Skąd wzięła się taka dychotomia? Odpowiedź uważam jest prostą. Nieprawidłowe relacje między członkami rodziny w domu, fakt, że jest
pozostawiona sama sobie ze swoimi problemami, bo gdyby poszła do rodziców po radę
w jakiejkolwiek sprawie i tak uzyskała dwa całkowicie odmienne zdania. Więc zrezygnowała z rozmowy z rodzicami. Oni zaś, zbyt zajęci swoimi sprawami, nie dostrzegają
faktu, że dziecko się wychowuje a nie odchowuje. Zapominają o fakcie, że rodzina jest
pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym i że to tutaj dziecko uczy
się prawidłowych wzorów życiowych. Dziecko w rodzinie powinno nabywać dobre cechy, uczyć się, jak być dobrym człowiekiem17.
Przeprowadzając badania wśród uczniów, dotyczące tego, z jakimi problemami najczęściej spotykają się w domu, padały następujące odpowiedzi18.
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Wykres 1. Z jakimi problemami spotykasz się w domu rodzinnym?
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T. Biernat, Rodzina jako system, „Wychowanie na co Dzień” 6(1997), s. 31–32.
Ankiety przeprowadzono wśród młodzieży szkół średnich i wyższych w Krakowie w 2015 r. Łączna liczba
respondentów: 504, w tym: 250 - szkoła średnia, 254 - studenci.
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Najczęściej wymienianą odpowiedzią wśród ankietowanych były kłótnie. Aż 27% badanych udzieliło takiej odpowiedzi. Prawie na równi nadani wymieniali alkohol i przemoc. Można wnioskować, iż te dwa problemy silnie łączą się ze sobą. Podobnie jest z
brakiem pieniędzy oraz głodem, między którymi jest tylko 1% różnicy.
Przeprowadzając kolejne badania, potwierdziła się teza, że im większe problemy dotykają rodzinę, tym silniej odbijają się one na psychice dziecka.

Wykres 2. Wpływ problemów rodzinnych na psychikę dziecka.
Dzieci żyjące w rodzinach z problemami miały trudności w nawiązywaniu kontaktów
z rówieśnikami. Problem ten dotykał aż 43% badanych. Ankietowani wymieniali także,
iż dzieci z takich rodzin były smutne, agresywne, 5% cierpiało na depresję. Nierzadko
zdarzały się także bijatyki i kłótnie. Niepokojące jest, że aż 10,5% dzieci sięgało po papierosy, czy alkohol, biorąc tym przykład ze starszych. Wniosek jest prosty – to, a jakiej
rodzinie wychowa się dziecko zależy od tego, jakimi zasadami będzie w przyszłości kierowało się w wychowywaniu swoich dzieci.
Rola rodziców w procesie wychowania
Jan Paweł II wyraźnie zaznaczył, że rola rodziców w wieloaspektowym procesie
wychowania, obejmującym aspekty wychowania ludzkiego, obywatelskiego, religijnego jest zasadnicza. Są oni bowiem „autentycznymi i niezastąpionymi wychowawcami
swoich dzieci”. Proces wychowania to miejsce współpracy Bosko – ludzkiej. Rodzice
powinni ufnie oraz z odwagą kształtować w dzieciach19 istotne wartości życia ludzkiego, spośród których Papież wskazuje, że „dzieci winny wzrastać we właściwej wolności
wobec dóbr materialnych”, powinny nabyć prawdziwe poczucie prawdziwej sprawiedliwości oraz miłości, dzieci mają zostać doprowadzone do poznania prawdziwych zasad
moralnych. Rodzice są wezwani także do przekazywania swoim dzieciom wiary oraz
miłości do Jezusa Chrystusa.
Jan Paweł II w Meksyku (1979) przypomniał, że szkoła katolicka powinna dawać przyszłym obywatelom pełną formację, ugruntowaną na autentycznych podstawach ludzkich
i chrześcijańskich, natomiast wprowadzenie społecznej nauki Kościoła do programów
nauczania zapoczątkowało większe poszanowanie praw wszystkich ludzi, zwłaszcza tych
cierpiących nędzę i zepchniętych na margines społeczny. Wychowanie katolickie pole19

Por. S. Johnson, Parents on Parenting, Vermilion 1996.
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ga przede wszystkim na przekazywaniu Chrystusa oraz pomocy w kształtowaniu Chrystusa w życiu innych. Wychowanie katolickie musi być wrażliwe na potrzeby innych.
Chrześcijaństwo przynosi dopełnienie i uwieńczenie osobowości młodego człowieka we
wszystkim tym, co jest wielkie, piękne i szlachetne w świecie i człowieku20.
Wpływ problemów wychowawczych na rozwój i psychikę dziecka
W obecnym świecie coraz bardziej są widoczne problemy wychowawcze w rodzinie.
Ciągle słyszymy, że wychowanie dziecka wymyka się z pod kontroli rodziców. Trudności
wychowawcze, nerwice dzieci i młodzieży, chuligaństwo, podwórkowe bandy i przestępczość nieletnich wiążą się z tym, że wiele współczesnych rodzin nie jest w stanie spełnić należycie funkcji wychowawczej21. Wiele dzisiejszych rodziców ma słaby kontakt
uczuciowy, ze swoją pociechą. Uważają oni, że w prawdziwym i dobrym wychowaniu
nadrzędną rolę odgrywają pieniądze, ubrania czy prezenty wręczane swoim dzieciom.
Bardzo wielu współczesnych rodziców, zabiegana i zestresowana, obojętnie traktuje wychowanie swojego dziecka. Traktowane jest ono obojętnie. Przejawia nierzadko postawy
negatywne, agresywne, w grupie rówieśniczej pragnie zwrócić na siebie uwagę poprzez
negatywne zachowanie. Rodzice bardzo często w swojej praktyce wychowawczej posługują się nagrodami i karami. Stosowanie ich winno zawsze być przemyślane, nie może
ono prowadzić do osłabienia bądź niszczenia pozytywnych więzi łączących rodziców z
dziećmi.
Mieczysław Łobocki22 uważa, że naczelną rolę w wychowaniu odgrywają cele i zadania. Pisze on „nie jest obojętne, jakim celom i zadaniom daje się pierwszeństwo w
procesie wychowania. One to bowiem mają do spełnienia doniosłe funkcje, bez których
wszelka edukacja byłaby skazana na nieuchronną klęskę”.
Wychowanie powinno prowadzić młodego człowieka do stopniowego usamodzielniania się. Rodzic, wychowując swoją pociechę, musi być świadomy obrony przed wpływami, jakie mogą zakłócać normalny rozwój dziecka. Bardzo ważnym elementem, jaki stoi
przed rodzicami, którzy wychowują swoje dziecko jest odpowiedzialność. Rodzice nie
są tylko odpowiedzialni za prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, ale także psychiczny,
społeczny i duchowy. Karol Wojtyła23 mówi „im więcej poczucia odpowiedzialności za
drugą osobę tym więcej prawdziwej miłości”. Wśród wielu aspektów wychowania dla
rodziców chrześcijańskich bardzo ważną rolę powinno odgrywać wychowanie w aspekcie religijnym. Rodzice są pierwszymi katechetami swojego dziecka. Wychowanie w
aspekcie religijnym, zakłada, iż człowiek wymaga wsparcia nie tylko ze strony natury,
społeczeństwa, kultury lecz także ze strony religii. Wychowanie przez rodziców swoich
dzieci w atmosferze religijnej, wprowadza dzieci w życie wartościami i w poczuciu bezpieczeństwa. Wychowanie w aspekcie religijnym polega także na świadomym ukazywaniu dzieciom prawd chrześcijańskich, na pomaganiu w rozwoju i motywowaniu ich do
życia według Bożych przykazań. Jednak nie zawsze jest to możliwe.
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Por. Z. Zborowski, Rodzina jako grupa społeczno wychowawcza, Warszawa 1980.
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Dzieci i młodzież zapytane, czego najbardziej nie lubią w tym, jak wychowują ich
rodzice, udzielali następujących odpowiedzi24:
,,Najbardziej nie lubię, gdy rodzice na mnie krzyczą. Prowadzi to tylko do kłótni, a
problem, którego dotyczą i tak nie zostaje rozwiązany”.
,,Przykro mi, gdy rodzice zawsze zganiają winę na mnie. Jestem najstarsza z rodzeństwa i rodzice twierdzą, że powinnam mieć nad wszystkim kontrolę. Zdarza się, że oni nie
mogą sobie poradzić z nadmiarem obowiązków, a co dopiero ja mam powiedzieć?”
,,Nienawidzę, gdy rodzice krzyczą niesłusznie, a później, mimo tego, że wiedzą, iż nie
mieli racji, nie przeproszą. To najbardziej boli”.
,,Nie lubię, gdy rodzice mówią: kiedy ja byłam w twoim wieku; za moich czasów to
takiego dobrobytu nie było; ja nigdy nie popełniałam (popełniałem) błędów. Czasy się
zmieniają i nie wszystko, co było kiedyś, można porównać z tym, jak jest teraz”.
,,Nie lubię, gdy rodzice nie są konsekwentni w tym, co mówią, co robią, a później od
nas wymagają, byśmy dobrze postępowali”.
,,Najbardziej nie lubię, jak rodzice działają pod wpływem chwili. Wtedy nie podejmują
słusznych decyzji, bo emocje biorą górę”.
,,Nie lubię absurdalnych kar, jakie wymierzają mi rodzice. Tak naprawdę nic one nie
dają. Zamiast tego, wolałbym porozmawiać o tym, co źle zrobiłem i jak można było temu
zapobiec”.
,,Nie lubię, gdy rodzice nie mają czasu, by ze mną rozmawiać. Później mają pretensje,
że o czymś ich nie poinformowałam”.
,,Nie lubię, gdy rodzice zawsze stawiają na swoim. Nie docierają do nich wtedy żadne
argumenty”.
,,Wychowuje mnie tylko mama. Tata zostawił nas, gdy byłam mała dla młodszej kobiety. Nienawidzę spotkań z mamą i tatą, kiedy udają, że wszystko jest w porządku i wszyscy
się kochamy. Czuję się głupio i niezręcznie, bo te spotkania są sztuczne i naciągane”.
,,Nie lubię, gdy rodzice argumentując swoje zakazy używają słów: bo nie. Po tym nadal
nie wiem, dlaczego nie mogę czegoś zrobić”.
Z przeprowadzonych badań wysuwa się jeden wniosek: może rzeczywiście warto czasem posłuchać, co nasze dzieci mają do powiedzenia, a nie tylko uparcie im wszystkiego
zakazywać?
Rodzina patologiczna a wychowanie.
Z roku na rok odnotowujemy coraz więcej przestępstw, którymi ofiarami stają się
dzieci25. Ciągle słyszy się w mediach, że matka katowała swoje nowo narodzone dziecko,
że chłopiec był przez lata bity, że dziewczynka była molestowana przez ojca. Dlaczego
tak się dzieję? Rodzina przestaje być azylem i opoką dla dzieci a staję się miejscem tortur26. Dzieje się tak dlatego, że np. kobiety - matki, które również w swoim domu przeżywały podobny koszmar, nie potrafią zmienić tego w swojej nowo założonej rodzinie,
narażając swoje dzieci na takie same doświadczenia. Każde kolejne pokolenie jest coraz
bardziej okrutne i trudno przerwać ten łańcuch. Z takich rodzin wyrastają dzieci zranione,
24
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Ankiety przeprowadzono wśród dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich w Radomiu w 2016 r.
Łączna liczba respondentów: 508, w tym: 250 – szkoła podstawowa i 258 - szkoła średnia.
M. Herbert, Rozwód w rodzinie. Jak wesprzeć dzieci, Gdańsk 2005, s. 17–19.
J. Mellibruda, Ludzie z problemami alkoholowymi, Warszawa 1996, s. 67.
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które w dorosłym życiu często powtarzają błędy rodziców27. Środowisko rodzinne jest
głównym ośrodkiem rozwoju sfery emocjonalnej dzieci, kształtuje postawy moralne i
ideowe dziecka. Uspołecznienie dzieci i młodzieży jest podstawową funkcją oddziaływania rodziny. Jeżeli chodzi zaś o funkcję socjalizacyjno – wychowawczą to uwidoczniła
się większa niezależność i swoboda, zwłaszcza, jeśli chodzi o młodzież, zmniejszył się
skuteczny wpływ rodziców na dzieci. Rodzice nadal oddziałują na dzieci, ale można
zauważyć większą indywidualizację oddziaływań ze względu na różne postawy życiowe
matek i ojców28.
Wiele jest także rodzin z problemami, czy to alkoholowymi, czy problemami z przemocą, gdzie najczęściej ofiarą stają się dzieci29. Wtedy to rodzina jest zagrożeniem dla
dziecka, nie zaś jego opoką. Dziecko boi się tych, którzy teoretycznie powinni być jego
obrońcami przed całym złem świata. Poniżej zacytuję dziesięć przykazań dobrego wychowania dzieci, które powinny być kwintesencją tego, jak stworzyć prawidłowe środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina. Dziecko najwięcej wartości wynosi z domu
i to z nimi idzie dalej przez świat, rodzina ma na niego największy wpływ30. Szkoła,
kościół stanowią jedynie dopełnienie. Misja, jaką ma do spełnienia rodzina jest najważniejsza i niezwykle ważna dla dziecka wchodzącego w życie31. Bardzo ważna jest też
funkcja emocjonalno – ekspresywna. Rodzina w coraz większej mierze jest środkiem,
które utrzymuje równowagę emocjonalną dziecka i zapewnia mu higienę psychiczną i
bezpieczeństwo, jakiego tak bardzo potrzebuje. Im mniej rodzina jest zdezorganizowana i
konfliktowa tym skuteczniej wypełnia funkcję emocjonalno – ekspresyjną wobec dzieci i
pozostałych członków. Harmonijne pożycie w małżeństwie stwarza dziecku odpowiednie
warunki32.
Rady nie od parady, czyli co robić, by dobrze wychowywać?
Rodzina jako środowisko wychowawcze odgrywa najważniejszą rolę. Bez względu na
to, czy wychowuje ona dobrze czy źle i tak najbardziej wpływa na psychikę i świadomość
dziecka. Oto wspomniane wyżej przykazania dobrego wychowania33:
Bądź hojny w poświęcaniu dziecku swojego czasu i okazywaniu mu twojego zrozumienia - bawienie się z dzieckiem, lub czytanie na głos liczy się o wiele więcej niż uporządkowane, funkcjonujące bez zakłóceń gospodarstwo domowe.
Umożliwiaj twojemu dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i już od pierwszych
dni jego życia „zanurz” je w mówionym języku- wzbogaca to jego duchowy rozwój
Zachęcaj dziecko do zabawy w każdej formie: w pojedynkę, z innymi dziećmi, do
badania świata, naśladowania, eksperymentowania, budowania, kreatywnego tworzenia.
Chwal częściej i głośniej wysiłki niż osiągnięcia
27
28

29
30
31
32
33

30
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Powierzaj dziecku stale rosnącą odpowiedzialność - podobnie jak i inne umiejętności
trzeba ją wciąż trenować.
Pamiętaj o tym, że każde dziecko jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju - sposób,
w jaki traktujesz jedno i który jest dla niego zupełnie w porządku, dla drugiego może być
niewłaściwy.
Pokazuj swoją dezaprobatę i niezadowolenie w taki sposób, który nie będzie oznaczał
dla wieku, osobowości i rozumienia dziecka zbyt wygórowanych wymagań.
Nigdy nie używaj groźby pozbawienia dziecka miłości, albo że je komuś oddasz. Możesz odrzucać i nie akceptować jego zachowania, ale nie pozwól nigdy, by zrodziło się w
nim podejrzenie, że możesz odrzucać jego osobę.
Nie oczekuj wdzięczności. Twoje dziecko nie prosiło się, żeby przyjść na świat - to
była twoja decyzja.
Okaż twojemu dziecku trwałą, nieustającą miłość i opiekę - jest to tak ważne dla jego
umysłowego i duchowego zdrowia, jak pożywienie dla ciała.
Błędy wychowawcze
W tym właśnie miejscu należy poruszyć problem błędów wychowawczych, jakie popełniają rodzice. Wśród wielu z nich, jest niewłaściwa postawa wobec uporu dziecka.
Niedobrze się dzieje, gdy rodzice załamują się wobec szkodliwego uporu swojej pociechy, a dziecko to ustępowanie wykorzystuje. Dziecko potrafi krzykiem, płaczem, tupaniem wymusić na rodzicach wszystko. Owoce wychowania rodzinnego widać wszędzie
tam, gdzie dorosły już człowiek często opuszczający dom rodzinny staje wobec konieczności oceny i wyborów życiowych. Współczesnym rodzicom, którzy pragną pozytywnie
wychować34 swoje dzieci powinny przyświecać słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, który
głosił, że w wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, aby człowiek bardziej „był” niż „miał”35.
Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze.
Zdarza się jednak, że człowiek jest pozbawiony naturalnego środowiska wychowawczego, jakim jest rodzina. Wówczas zdany jest na inne zastępcze formy opieki i wychowania. Jednym z zastępczych środowisk wychowawczych jest rodzina zastępcza.
Historia rozwoju rodzin zastępczych związana jest w Polsce z Marią Ludwiką, która w
1652 roku sprowadziła z Francji siostry szarytki powierzając im urządzenie przytułku
dla dzieci opuszczonych i porzuconych niemowląt. Wraz z siostrami przybył ks. Piotr
Baudouin, który uważany jest za prekursora tworzenia rodzin zastępczych w Polsce. Organizatorem wychowania rodzinnego na przełomie XIX/XX wieku w tzw. gniazdach sierocych (jako zastępczych domach rodzinnych) był Kazimierz Jeżewski. Były to wzorowe
gospodarstwa rolne prowadzone przez małżeństwa, które otrzymywały pod opiekę 12-15
sierot obojga płci w wieku od 5-17 lat. System wychowawczy Jeżewskiego opierał się
na założeniu, że dziecku osieroconemu trzeba przywrócić rodzinę. Tworzeniem rodzin
zastępczych zajmował się również Janusz Korczak.
Współczesne rodziny zastępcze według rozporządzenia Rady Ministrów z dn.
26.09.2000 roku w sprawie rodzin zastępczych winny kierować się dobrem przyjętego
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Por. Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w
UNESCO, „Więź” 7–8(1980).
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dziecka, szanować jego prawa, a w szczególności jego prawo do wiedzy o swoim pochodzeniu i do podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną i innymi
bliskimi osobami. Pierwszeństwo w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej mają osoby
spokrewnione z dzieckiem albo wskazane przez jego rodziców, jeżeli dają gwarancję
poprawy sytuacji dziecka36.
Każda taka rodzina przed podjęciem świadomej decyzji o opiece zastępczej powinna znać opinię o przyjmowanym dziecku, ponieważ staje się ono w określonym czasie
członkiem ich rodziny i w różny sposób wpływa na jej funkcjonowanie.
Widać, że jedną z podstawowych funkcji rodzin zastępczych jest wspieranie rodzin naturalnych. Jednak dąży się obecnie do takich oddziaływań na niewydolną wychowawczo
rodzinę, aby biologiczni rodzice nie czuli się zwolnieni z odpowiedzialności za własne
dzieci37. W rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, które jej nie mogą być przysposobione. Wśród nich bywają też
dzieci odbiegające od normy rozwojowej, wymagające kształcenia specjalnego, pomocy
profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacyjnej oraz dzieci do lat dwóch, oczekujące
na przysposobienie38.
Rodzina zastępcza ma do spełnienia takie zadania jak: stworzenie w domu atmosfery
wzajemnego zaufania, zrozumienia i życzliwości; zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i
opieki lekarskiej, racjonalnego żywienia, odpowiedniej odzieży i kulturalnych warunków
życia codziennego; umożliwienie dziecku systematycznego uczęszczania do szkoły i motywowanie do kontynuowania nauki i zdobycia zawodu; zapewnienie dziecku warunków wszechstronnego rozwoju osobowości, kształcenie umiejętności i nawyków pracy,
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz przygotowanie dziecka do życia społecznego i
udzielanie pomocy w starcie do samodzielnego życia, a w szczególności w uzyskaniu
pracy i mieszkania39.
Podsumowując powyższe rozważania można śmiało stwierdzić, że rodzina zastępcza,
mając cechy normalnej rodziny, jest zdecydowanie lepszym środowiskiem opieki i wychowania niż np. zakład opiekuńczy i jest znacznym wsparciem dla rodzin naturalnych
niemogących z różnych przyczyn podjąć swoich funkcji. Ma ona największe szanse zapewnienia dziecku bliskich więzi międzyludzkich, zaspokajających przede wszystkim
potrzeby bezpieczeństwa, miłości i przynależności do określonego środowiska40.
Inne przykłady środowisk wychowawczych
Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka. Jest wspólnotą w najgłębszym i najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jest wspólnotą niezwykłą, stanowiącą model i normę dla
wszystkich innych grup społecznych. To w niej dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia, doznaje pierwszych odczuć emocjonalnych, przyswaja sobie obowiązujące wzorce
i zasady współżycia, a także utożsamia się ze swoim najbliższym otoczeniem, szukając
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U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach
wychowania, Katowice 2005, s. 63.
Tamże, s. 64.
Por. M. B. Pecyna, Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Warszawa
1998.
U. Kamińska, Zarys metodyki…, dz. cyt., s. 59–60.
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w nim miejsca dla siebie41. Jednakże mianem środowiska wychowawczego określa się
także inne miejsca, gdzie dziecko przebywa poza domem. To one mają także wpływa na
kształtowanie osobowości dziecka, jego światopoglądu oraz systemu wartości42.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż największym autorytetem cieszą się następujące środowiska wychowawcze.
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grupa rówieśnicza

Wykres 3. Jakie środowisko wychowawcze najbardziej cenisz?
Wyniki badań wskazują, iż wśród młodzieży największym autorytetem cieszy się grupa rówieśnicza – 48%. Ma ona bardzo duży wpływ na młodych ludzi, kształtując ich osobowość, wyznaczając normy i zasady postępowania. Następna w kolejności jest rodzina
- 35,5% wskazało ją jako ważną i ich życiu. Właściwie to stosunkowo niewielki procent,
przegrywający niestety z grupą rówieśniczą. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w miarę
upływu lat rodzina cieszy się coraz większym autorytetem wśród jednostki. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki następnych badań:

Wykres 4. Autorytet rodziny a wiek jednostki.
Z każdym rokiem życia jednostki przywiązują coraz większą wagę do zdania rodziny.
Wynika to z dostrzeżenia faktu, iż to właśnie rodzina jest tą grupą, która chce dla nas jak
najlepiej i nigdy nas nie zawiedzie.
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Zob. B. Spock, Rodzicom o dzieciach, Poznań 1998, s. 31.
Por. S. Głaz, Rodzina - biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996.
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Grupa społeczna
Każdy człowiek podczas całego swojego życia należy do różnych grup społecznych.
Dzieci i młodzież lubią spędzać wolny czas w gronie rówieśników. Bardzo często grupa
rówieśnicza wpływa negatywnie na rozwój dziecka i młodego człowieka: uczy oszustwa,
cwaniactwa, sprytu, a także kradzieży i rozboju. Z badań i sondaży wynika, iż młodzież
szkolna, niezależnie od typu i rodzaju szkoły, dysponuje dostateczną ilością czasu, który
mogłyby wykorzystać na racjonalny wypoczynek i na rozwijanie własnych zainteresowań. Socjologowie określają, że najważniejszym okresem, jaki wywiera grupa rówieśnicza na życie młodego człowieka jest okres dojrzewania. Nierzadko występuje u dzieci
i młodzieży kryzys autorytetów. „Rodzice są staroświeccy, szkoła jest nudna”. Grupa
rówieśnicza jest środowiskiem, które w bardzo dużym stopniu wpływa na wychowanie
dzieci a w szczególności młodzieży. Grupa rówieśnicza może być pozytywnym środowiskiem wychowawczym, może stać się kolebką wielu wzorców i ideałów. Grupa rówieśnicza może być także miejscem gdzie rozwija się piękno człowieczeństwa. Może być również wsparciem dla dziecka i młodego człowieka, może uczyć wartości ponadczasowych,
jak miłość, odpowiedzialność za siebie i innych, szacunek i sprawiedliwość43.
Całokształt zabiegów wychowawczych powinien prowadzić do uformowania człowieka pod względem fizycznym, umysłowym moralnym i religijnym. W procesie wychowawczym powinno uwzględnić się wszystkie wymiary osobowości człowieka44.
Szkoła środowiskiem wychowawczym
Szkoła obok rodziny jest podstawową grupą społeczną przygotowującą i wprowadzającą młodego człowieka do nowego życia. Uczy dzieci nie tylko matematyki, polskiego i
innych przedmiotów. Szkoła uczy postaw życiowych, uczy jak zachowywać się w danej
sytuacji. Szkoła powinna dostrzegać i rozumieć problemy wychowanka oraz reagować
na nie. W obszarze tym mieszczą się programy edukacyjne związane z zapobieganiem
uzależnieniom, przemocy, edukacją prozdrowotną. Kolejny obszar to działania ukierunkowane na kształtowanie postaw wobec innych ludzi, na kształtowanie samego siebie,
psychiki młodego człowieka. Szkoła staje się dla dzieci pomostem między życiem rodzinnym a tym społecznym. Szkoła jak wszystkie twory kultury jest elementem świata,
człowieka i służy zaspokajaniu określonych celów ludzkich. Jest ona zdolna realizować
wiele wartości i potrzeb. Oto kilka z nich: poznanie, samourzeczywistnienie, współżycie, uzyskanie odpowiedniego prestiżu i pozycji, zapewnienie bytu. Wychowanie szkolne
charakteryzuje się czynnościami planowymi, gdyż realizuje się je z góry, szkoła ma wyznaczone cele i zasady, którymi się kieruje. Cechą charakterystyczną szkoły jest to, iż jest
to zespół reprezentantów dwóch pokoleń: nauczycieli i uczniów. Centralną rolę odgrywa
nauczyciel, kierujący rozwojem umysłowym społecznym uczniów oraz realizujący związane z tym cele wychowania45.
Warto zwrócić uwagę, iż to właśnie w szkole, dziecko po osiągnięciu 7 roku życia
przybywa najwięcej. Spędza tam najczęściej prawie całe dnie, wraz ze swoimi rówieśnikami i nauczycielami. Rodzicom łatwiej jest zrzucić zadanie wychowania na szkołę, ponieważ to ona go uczy wielu rzeczy. To w tym miejscu są ludzie wyedukowani pod pew43
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nym kątem i to właśnie oni mają się nim zajmować przez te wszystkie lata, kiedy dziecko
ma obowiązek nauki. Niestety szkoła jest takim miejscem, w którym spotyka się wiele
różnych sytuacji, które mają ogromny wpływ na wychowanie dziecka. To właśnie w tym
miejscu poznają różnych ludzi, którzy w późniejszym życiu, mogą mieć ogromny wpływ
na wychowanie dziecka46. Coraz częściej słyszy się już o bójkach bardzo małych dzieci.
Kiedy to, już w czasach podstawówki dzieci wyzywają się, obrażają się poniżają, a także,
co jest najgorsze i najbardziej niebezpieczne, sięgają po papierosy, alkohol, narkotyki.
Szkoła ma za zadanie wykształcić dzieci do dalszego życia, pokazać im, co jest dobre,
co złe, nauczyć żyć wśród ludzi. Jednak to nie ona kształtuje całą nasza osobowość. W
obecnych czasach, jeśli tylko dziecko ma problemy, bije się z innymi, rodzice nie sądzą,
że to może być ich wina. Widzą, że problem jest sprawą szkoły, bo to ona powinna się
nim lepiej zajmować, bo to właśnie pod ich opieką jest dziecko. Uważamy, że szkoła to
taka instytucja, która ma zapewnić wiele rzeczy naszemu dziecku i wychować go jak najlepiej. Pokazać wszystko, co jest dobre, co jest złe. Nie zwraca się uwagi na to, że szkoła
wychowuje tylko w szkole. A poza szkołą odpowiedzialność za wychowanie dzieci biorą
już rodzice. Najłatwiej jest zrzucić winę na inne osoby, które przebywają z dziećmi więcej czasu. Tłumaczy się to tym, iż powinni zauważyć, że z dzieckiem dzieje się coś nie
dobrego. Bo to przecież w szkole spędza pół dnia, w domu jest tylko popołudniami. A
w tak krótkim czasie, jaki spędza dziecko w domu, jego zachowania nie można ocenić,
ponieważ rodzic nie spędza się z nim zbyt wiele czasu. Mimo iż rodzice zakończyli pracę,
są zmęczeni, dziecko zje obiad, odrobi zadania domowe, pouczy się. A później ma czas
dla siebie, na swoje przyjemności - wyjścia z przyjaciółmi, zabawy z nimi, czy także czas
na zabawy przy komputerze. Bardzo ważne jest to, aby rodzice mieli dobry kontakt z nauczycielami swojego dziecka. Aby, kiedy wystąpi jakiś problem w szkole, rodzice mieli o
tym informacje od nauczyciela, by byli na bieżąco o wszystkim informowani. Także sami
rodzice powinni od czasu do czasu przyjść do szkoły, dowiedzieć się, jak dziecku się wiedzie, czy nie ma jakiegoś problemu. A nie tylko idą, kiedy muszą, bo jest wywiadówka,
bądź są już wzywani przez wychowawcę czy tez dyrektora szkoły.
Autorytet grupy rówieśniczej
Niewątpliwie ze szkołą związane jest także przebywanie z określoną grupą rówieśniczą. Stanowi ono kolejne środowisko wychowawcze. Każdy człowiek ma bardzo wiele potrzeb np. potrzebę akceptacji, kontaktu z druga osobą, przynależności, znalezienia
własnego miejsca, samorealizacji, identyfikowania się, aktywności poznawania. Dobrze
funkcjonująca osoba to taka, która zaspokaja swoje potrzeby nie tylko fizyczne jak jedzenie czy spanie, ale również psychiczne47. Miejscem, gdzie powinny być one realizowane
jest dom rodzinny. Niestety coraz rzadziej domy takie się spotyka. Rodziny, w których
ludzie znajdują czas na rozmowy, na wspólne rozwiązywanie problemów, gdzie miłość,
poczucie bezpieczeństwa, przyjaźń, partnerstwo i zrozumienie to podstawa funkcjonowania należą do rzadkości. Młody człowiek potrzebuje wzorów, ideałów48. Dom rodzinny
powinien być miejscem, w którym jednostka uczy się poprawnego zachowania, sprawiedliwości, miłości, odpowiedzialności. Wartości takie może przekazać tylko rodzina, która
46
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Por. A. W. Janke, Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX /XXI wieku, Bydgoszcz 2002.
M. Winiarski, Grupa rówieśnicza, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, red. T. Pilch, Warszawa
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A. Tomkiewicz-Bętkowska, Obcowanie w grupie, „Edukacja i Dialog” 1(2005), s. 23–25.

35

ARTICLES
jest niezastąpiona w procesie wychowania. Grupa jest miejscem, gdzie jednostka poznaje
życie, doświadcza go, uznaje się, że grupa rówieśnicza to swoista szkoła przetrwania49.
Nie zawsze jest dobra dla młodego człowieka, nie zawsze przecież młody człowiek potrafi odmówić sobie wielu „przyjemności życiowych”. Daje poczucie przynależności, akceptacji. Wewnątrz grupy nastolatek może odgrywać różne role, i wcielać się w nie. Przypuszcza się, iż grupy rówieśnicze bardziej niż szkoła działają na psychikę nastolatka. Nie
oznacza to jednak faktu, że prawidłowo wychowują. Na pewno wychowują, ale niestety
właśnie nie zawsze poprawnie. Jeśli młody człowiek wpada w złe towarzystwo, niestety
będzie stawać się coraz gorszym człowiekiem. Dlatego warto, aby rodzice, zwracali uwagę na to, z kim zadaje się dziecko. Coraz częściej można słyszeć w telewizji o różnych
napadach, organizowanych przez młodych ludzi50. Wychowali się w takim środowisku,
w którym kradzież, rozboje były czymś dobrym, fajnym, ciekawym. Nie zwracali uwagi
na to, że poprzez takie czyny ranią innych. Już coraz częściej można zauważyć to, jak
ogromny wpływ na dziecko mają rówieśnicy. Przejawy tego zjawiska są dostrzegalne już
na etapie szkoły podstawowej, kiedy to dzieci zaczynają wyśmiewać innych, biją się, a
coraz więcej nastolatków sięga po papierosy. Ktoś, kto nie chce być gorszy robi dokładnie to samo. Nie chce być gorszy, to sądzi, że takie zachowanie jest dobre. Bo przecież
inni tak robią, to dlaczego ja mam tak samo nie postępować. Nie zwracają uwagi na swoje
zdanie na ten temat. Bardzo często boją się, że jeśli nie będą pić, palić zostaną wyśmiani,
będą gorsi, i nikt się z nimi nie będzie zadawał. Skoro wszyscy tak postępują, to ja też tak
mogę. Nie zwracają uwagi na to, że w wielu tych sprawach jest wiele niebezpieczeństw. A
jeśli są jakieś, to przecież w życiu trzeba ryzykować51. Coraz częściej można spotkać się
ze stwierdzeniem młodych ludzi, że bez ryzyka nie ma zabawy. Dlatego trzeba w życiu
korzystać ze wszystkiego, robić, co się chce, jak się chce i żyć tak, jak się nam podoba.
A to, że kogoś zranię, komuś coś zrobię to nie jest to istotne, bo będę wraz ze znajomymi
mieć świetną zabawę. A dobra zabawa jest w życiu najważniejsza. Coraz częściej słyszy
się o tym, że dane postępowanie jest przecież normalne, bo koleżanka z bloku obok tak
samo robi, bo mój kolega też tak robi. Dlatego ja będę taki sam, bo chcę być z nimi w grupie. Jeśli nie napiję się z nimi, będę gorszy, będą się śmiać ze mnie, że jestem dzieckiem,
że słucham zawsze rodziców i jestem małolatem52. Wiele grup młodzieżowych ma swoje
warunki - jeśli chcesz być w grupie musisz robić to, co my. Musisz zgadzać się na nasze
warunki. Jeśli się one Tobie nie podobają, nie spełnisz ich, nie masz czego u nas szukać.
Bardzo często można takie słowa z ust młodych ludzi usłyszeć. Grupa rówieśnicza rozwija samokontrolę, sumienność, odwagę, poczucie sprawiedliwości, cierpliwość, lojalność, wierność, oddanie sprawie, lojalność wobec przywódcy, wgląd w istotę stosunków
społecznych, wrażliwość na dzieła sztuki i uczucia innych. Współzawodnicząc o pozycję
społeczną dziecko usiłuje doskonalić się i zmieniać swoje egocentryczne zainteresowania
na zainteresowania grupowe53.
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Grupy rówieśnicze stanowią więc naturalną drogę procesu uspołecznienia dzieci i
młodzieży, wchodzenia w skomplikowany świat współżycia i współdziałania społecznego. W młodzieżowych grupach rówieśniczych wyrażają się bezpośrednio postawy młodej generacji, a szczególnie dążenie do spełniania określonej roli społecznej, do czynnego
udziału w życiu społecznym54.
Oprócz grup rówieśniczych nieformalnych, zasługują na uwagę istniejące w przeszłości grupy rówieśnicze o wyraźnie sprecyzowanych i statutowo określonych formach i metodach działania. Udział w nich stanowi również naturalny wyraz jej dążeń do aktywności i samodzielności, ale związki nadają tym dążeniom charakter zinstytucjonalizowany i
formalnie określony systemem reguł55. Związki młodzieży jako instytucje wychowawcze
wykraczają więc częściowo poza tę kategorię klasyfikacyjną, którą określilibyśmy mianem naturalne środowisko wychowawcze. Zbliżają się do środowisk wychowawczych
intencjalnych, o świadomie zamierzonym i planowo realizowanym kierunku działania
wychowawczego. Niemniej jednak wyrastają na podłożu naturalnych dążeń młodzieży
do działania i samodzielności i z tego względu nie mogą być pominięte w analizie pedagogicznej grup rówieśniczych. Dziejom związków młodzieży poświęcono w przeszłości
dużo uwagi56.
Podsumowując możemy stwierdzić, ze grupa rówieśnicza jest to określona zbiorowość ludzi w tym samym lub bardzo zbliżonym wieku, między którymi pod wpływem
styczności bezpośrednich powstają z reguły więzi przyjaźni .Grupy rówieśnicze są podstawową formą życia społecznego młodzieży, klasa natomiast ją odwzorowuje dlatego
bardzo ważne dla każdego nauczyciela jest znajomość procesów, które w niej zachodzą. Czynnikami wiążącymi w grupie rówieśniczej są oprócz wieku przynależności do
wspólnej struktury organizacyjnej, występowanie określonych kontaktów, brak istotnych
różnic w poziomie wiedzy i rozwoju intelektualnym jej członków57.
Analizując działalność grup rówieśniczych można w przybliżeniu określić ich funkcje
wychowawcze i są to: wpływanie na przebieg procesów interpersonalnych, kształtowanie
postaw aktywności, zaspokajanie potrzeb więzi z otoczeniem, zaspokajanie aspiracji w
zakresie społecznej aprobaty i uznania przez członków grupy, współzawodnictwo rozwijające tendencję do rywalizacji, rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kontaktów towarzyskich, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, a także wypełnienie czasu wolnego58.
Wolny czas jako czynnik dydaktyczny
Ostatnim czynnikiem, jaki ma wpływ na wychowanie dziecka jest to, jak spędza czas.
Coraz więcej czasu młodzi ludzie wykorzystują na komputer. Nie zawsze rodzice zwracają uwagę na to, co ich pociecha robi na komputerze. Powinni się zainteresować właśnie
tym, co dziecko w wolnym czasie robi na komputerze, w co gra, czy ta gra jest dla jego
dobra, czy może ma zły wpływ na niego59. Bardzo wiele młodych chłopców grywa w
gry - strzelanki, w których zabija się przeciwnika. Dziecko to uczy się, że może w życiu
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realnym kogoś bić, kopać, a ten człowiek i tak przeżyje, bo przecież w grze zabiłem go,
a on jednak nadal żył. Poprzez takie gry dzieci uczą się agresji, Tego, że wolno im bić
innych, można się na nich wyżywać, bo to jest fajne. W grze było to świetne, tak więc i
w życiu realnym musi być to równie ciekawe. Często w telewizji można usłyszeć, że ktoś
młody zabił człowieka60. Duży wpływ na takie zachowanie mogą mieć nieodpowiednie
gry, filmy, w których jest zbyt wiele przemocy. Po oglądnięciu takiego filmu chce się
zobaczyć, jak w rzeczywistości będzie wyglądać taka „zabawa” w zabijanie, kopanie czy
inne znęcanie się nad człowiekiem61. Niepokojący jest fakt, iż coraz więcej młodych ludzi
wychowuje się na różnych filmach pornograficznych, przez to coraz częściej słyszy się
o różnych gwałtach, czy także bardzo wcześnie rozpoczętym życiu seksualnym. Ludzie
tacy chcą zrobić coś, by zobaczyć, jak to wygląda. Bo przecież jest to takie ciekawe,
fajne. Nie zwracają uwagi na to, że przez takie rzeczy niszczą sobie życie, i odbierają
sobie szanse na najpiękniejsze chwile, które związane są z przepięknym uczuciem. Chcą
zaspokoić swoją ciekawość, jakiś pociąg do innej osoby. Coraz częściej można w Internecie spotkać zdjęcia młodych dziewczyn, które pokazują swoje ciało. Nie myślą o tym,
że robią coś głupiego, rozbierają się i posyłają takie zdjęcia do Internetu. Sądzą, że dzięki
temu są lepsze, bo może jakiś mężczyzna się nimi zainteresuje. Niestety ten wiek jest
coraz niższy i często można spotkać rozbierane zdjęcie 13-letniej dziewczynki. Rodzice
nie wiedzą, że taka sytuacja ma miejsce, bo nie sprawdzają swojego dziecka, gdyż to
narusza ich prywatność. Rodzi się jednak w tym miejscu pytanie – lepiej zapobiegać czy
leczyć? Wnioski wysuwają się same - jeśli nie chcesz kiedyś, by twoja znajoma doniosła
ci, iż widziała twoją córkę, która zachowywała się jak typowa ,,Galerianka”, jeśli boisz
się spojrzeć w oczy synowi, by sprawdzić, czy nie brał po raz kolejny narkotyków, rada
jest jedna - rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj62.
Podsumowanie
Podsumowując, należy podkreślić, iż rodzina stanowi naturalną wspólnotę, opierającą
się na miłości i wyborze dwojga osób, które chcą dać początek innemu życiu oraz dopełniać się we wzajemnym uczuciu. Rodzina to trwały i wyłączny związek, dlatego tylko rodzina oparta na takiej więzi może dawać wszystkim swoim członkom tak ważne poczucie
bezpieczeństwa i pewności jutra oraz świadomość, że są przez innych kochani. Rodzina
nie jest jedynie środowiskiem wychowawczym, lecz również najbliższym każdemu człowiekowi środowiskiem życia; jest ona najbliższą mu grupą, która wzbogaca jego życie
oraz zaspokaja jego elementarne potrzeby: biologiczne, materialne, psychiczne, daje mu
poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i wsparcie psychiczne63.
Na pewno każdy z nas wraca czasem myślą do lat dziecinnych, kiedy czuł się kochany i
bezpieczny pod okiem swoich rodziców. To wspomnienie pozostaje, nawet kiedy człowiek
już jest dorosły i może sam ma własne dzieci. Rodzice są, a przynajmniej z woli Boga
takimi być powinni, darem Bożej dobroci. To właśnie Bóg daje ich dziecku, aby w tym
świecie nie zginęło. Daje ich także jako pierwsze niepisane świadectwo swojej dobroci. Pismo Święte nie mogłoby bowiem uczyć o Bogu, że jest Ojcem, gdyby człowiek wcześniej
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nie doświadczył, co znaczy mieć ojca. Tak samo i matka, poprzez swoją dobroć i miłość
wyobraża i uczy o Bożej dobroci i opiece nad nami. Rodzice spełniają niezwykle trudne zadanie - przygotowują swoje dziecko do życia, zarówno na tym świecie jak i w wieczności.
W obecnych czasach wszystko ma wpływ na wychowanie dzieci, dlatego nie powinniśmy zrzucać winy na osoby trzecie, obciążając ich winą za niepowodzenia wychowawcze. Rodzice mają największy wpływ i największą rolę w wychowaniu dziecka, bo to
właśnie od wychowania w rodzinie zależy całe nasze życie. Jeśli rodzice interesowali się
dzieckiem, okazywali mu to, ale nie byli nadopiekuńczy jest wielka szansa, że dziecko
będzie bardzo dobrym człowiekiem i rodzice będą z niego dumni. A ten młody człowiek
poprzez swoje wychowanie w domu, będzie umiał tak samo dobrze zajmować się swoim
dzieckiem, a osobie, z która się zwiąże będzie okazywał miłość i szacunek.
Każde z wyżej wymienionych środowisk w procesie wychowywania powinno liczyć
się z możliwościami wychowawczymi dziecka. Jest sprawą ogromnie ważną, aby umieć
pokierować dzieckiem i niczego w nim nie zmarnować. Dziecko źle pokierowane, nieodpowiednio do swoich możliwości, jest nieszczęśliwe. Owo wychowanie musi uwzględniać całego człowieka. Trzeba mu nie tylko wskazywać piękny cel, ale tak nim kierować,
aby osobiście zaangażował się w jego realizowanie w sobie64.
Przechodząc przez kolejne etapy życia naturalnym jest, iż mamy do czynienia z różnymi placówkami czy też osobami, które w pewnym stopniu wpływają na nasze zachowanie. Lecz jedynie wartości, które wynieśliśmy z domu są barierą, dzięki której nasze
środowisko nie zostanie skażone przez inne, na które jesteśmy narażeni. Czy zatem dom
rodzinny nie jest tą matrycą, dzięki której uczymy się, jak powinno wyglądać nasze życie
oraz tych, za których jesteśmy odpowiedzialni?
Słowa kluczowe: wychowanie, środowisko wychowawcze, wolność.
Summary:
The limits of freedom and the upbringing of a young man – this is the title of my article. It shows how important is choice the group especially for children. I do not wrote
only about family. I decided to write about school, alternative family, social group and
group of peering because this environments are very important to form personality and
psyche of young people. We should remember that not only parents are the authority for
young people. They have got a group of friends who help our children to make a decision
what they adopt from their parents. Contact with peers is very important for young people
because they are this person with whom they can speak about everything, about embarrassing problems about which they can not speak with parents because they are bashful.
The choice of friends is very important because children spend with their friend a lot
of free times. Parents should know their children’s friends. As a result they are confident
of them. They know that they do not do any problematic situations and they spend their
time relaxing and joking not drinking an alcohol or being on drugs.
All in all, the family is not the only educational environment but we should try to donate a lot of values from home to them. It can be done on condition that our families are
impeccable Otherwise, our children should look for authority in other people who teach
them a good behavior.
Keywords: education, educational environment, freedom.
64

Zob. W. Kądziołka, Pedagogiczna…, dz. cyt., s. 78–79.

39

ARTICLES
Bibliografia:
Biernat T., Rodzina jako system, „Wychowanie na co Dzień” 6(1997), s. 31–32.
Błasiak A., Dybowska E., Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Kraków 2010.
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Warszawa 1994.
Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole 1998.
Cywińska M., Przyjaźnie i konflikty, „Życie Szkoły” 1(2005), s. 4–9.
Danecki J., Czas wolny – mity i potrzeby, Warszawa 1967.
Dąbrowska-Caban Z., Rodzina u progu XXI wieku, „Problemy Rodziny” 4(1999), s. 23–29.
Famuła-Jurczak A., Rola grupy rówieśniczej w zapobieganiu uzależnieniom, „Wychowanie na co Dzień” 10/11(2009), s. 13–17.
Forward S., Toksyczni rodzice, Warszawa 1992.
Gębuś D., Kreowany w mediach model rodziny, „Edukacja i Dialog” 4(2001), s. 45–50.
Głaz S., Rodzina - biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996.
Grudniewski T., Funkcje społeczne i struktura rodziny, „Wychowanie na co Dzień”
4/5(2000), s. 8–12.
Herbert M., Rozwód w rodzinie. Jak wesprzeć dzieci, Gdańsk 2005.
Izdebska H., Przyczyny konfliktów w rodzinie, Warszawa 1979.
Jan Paweł II, List do Rodzin, Częstochowa 1994.
Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2
czerwca 1980 roku w UNESCO, „Więź” 7-8(1980).
Janke A. W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX /XXI
wieku, Bydgoszcz 2002.
Janukowicz M., Rówieśnicze kręgi: wzmacnianie i upokarzanie, cz. 1, „Edukacja i
Dialog” 1(2009), s. 62–67.
Johnson S., Parents on Parenting, Vermilion 1996.
Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2005.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1980.
Kawalec J., Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu, “Edukacja i
Dialog” 5(2000), s. 57–65.
Kądziołka W., Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednarczyka,
Kraków 2004.
Lepalczyk I., T. Pilch (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się
świecie, Warszawa 1995.
Łobocki M., ABC wychowania, Lublin 1999.
Braun-Gałkowska M., Uflik I., Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Warszawa 2000.
Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, Warszawa 2007.
Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Kraków 2002.
Mellibruda J., Ludzie z problemami alkoholowymi, Warszawa 1996.
Misztal B., Grupy rówieśnicze młodzieży, Wrocław 1974.
Mroczkowska D., Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Warszawa 2011.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1999.
Paluch G., Dzieci nieakceptowane w grupie – diagnoza i analiza zjawiska, „Nauczyciel i Szkoła” 2(1999), s. 42–49.

40

ARTYKUŁY
Pauling P., Szczęśliwe dzieci, czyli udane wychowanie, Kielce 2000.
Pawlak A., Interakcje rówieśnicze – zjawisko tutoringu dziecięcego, „Nowa Szkoła”
3(2006), s. 41–47.
Pecyna M. B., Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii
klinicznej, Warszawa 1998.
Piekarska A., Śmiertelne skutki przemocy rówieśniczej - przegląd i analiza zagadnienia, „Dziecko Krzywdzone” 3(2010), s. 54–62.
Pielkowa J., Jak im pomóc?, Warszawa 1981.
Przecławska A., Theiss W., Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Warszawa 1999.
Przecławski K., Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, Warszawa 1997.
Schiff C., Potrzeby dziecka a środowisko rodzinne, „wychowanie w Przedszkolu”
5(1997), s. 300–303.
Smykowski B., Dynamika roli relacji rówieśniczej – od wczesnego dzieciństwa do
wczesnej dorosłości, „Edukacja” 2(2009), s. 21–37.
Spock B., Rodzicom o dzieciach, Poznań 1998.
Szymański M., Walasek B., wykształcenie rodziców a ich aspiracje dotyczące kształcenia dzieci, „Edukacja” 4(1997), s. 41–53.
Środowisko wychowawcze (rodzina, jej funkcje, postawy rodzicielskie), [w:] http://
pedagogika-ogolna.wyklady.org/wyklad/176_srodowisko-wychowawcze-rodzina-jejfunkcje-postawy-rodzicielskie-_strona-3.html, dostęp: 06.04.2017.
Tomkiewicz-Bętkowska A., Obcowanie w grupie, „Edukacja i Dialog” 1(2005), s. 23–25.
Trafiałek E., Środowiska społeczne i praca socjalna, Katowice 2001.
Tyszka Z., Rodzina współczesna: jej geneza i kierunki przemian, [w] Rodzina współczesna, red. M. Ziemska, Warszawa 2005, s. 193–200.
Wachowicz A., Rodzina a transformacja: problemy badawcze, „Problemy Rodziny”
4(1996), s. 33–37.
Winiarski M., Grupa rówieśnicza, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement, red. T. Pilch, Warszawa 2010, s. 163–171.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.
Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 207.
Wołoszyn S., Pedagogika przymusu czy pedagogika wolności, [w:] Pomiędzy
wolnością a przymusem. W poszukiwaniu złotego środka, red. J. Grochulska, M. Kawka,
W. Went, Kraków 1995, s. 8–10.
Woźniak M., Relacje dziecka z rówieśnikami, „Wychowanie w Przedszkolu” 1(2010), s. 17–23.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1985.
Wroczyński R., Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa 1976.
Zaborowski Z., O rodzinie, rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1969.
Zborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980.

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie,
a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych
dzieci, jest najświętsza.
Johann Heinrich Pestalozzi
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AMORALNY FAMILIZM
- NEGATYWNY KAPITAŁ SPOŁECZNY
W OBRĘBIE RODZINY

dr Mateusz Szast – KUL JP II w Lublinie

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Ponadto prawnik, dziennikarz i trener biznesu,
zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół problematyki etniczności, migracji i kapitału
społecznego.

Wstęp
Problematyka kapitału społecznego jest bardzo rozległa z racji mocno rozbudowanych
koncepcji teoretycznych. Niemniej jednak większość prac ogniskuje wokół pozytywnych
aspektów kapitału społecznego ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych,
kreowania społeczeństwa obywatelskiego jak również wzrostu koniunktury gospodarczej w skali makro za sprawą wzmocnienia współpracy, innowacyjności oraz mobilizacji.
Kapitał społeczny może w istotny sposób wpływać na zdolność do podejmowania przez
ludzi działań kolektywnych, dobrowolnego zrzeszania się, zaufania na poziomie instytucjonalnym jak również osobistym (potrzeba kontaktu z innymi, kształtowanie poczucia
wspólnoty czy tożsamości społecznej)1. Jako jeden z pierwszych badaczy, pozytywny
wpływ kapitału społecznego na rozwój gospodarczy wykazał Robert Putnam, który prowadził szeroko zakrojone badania we Włoszech, gdzie dowiódł, iż na jakość oraz rozwój
poszczególnych regionów Włoch istotny wpływ mają wspólnoty z ich tradycyjnymi i
kulturowymi normami, które wyznaczają i koordynują wzajemną współpracę ‒ implikując wzrost zaufania i spontanicznej koordynacji2.
Agnieszka Barczykowska podejmuje kwestie pozytywnego, negatywnego jak i neutralnego kapitału społecznego, biorąc pod uwagę takie formy życia społecznego jak: sekty religijne, korporacje, gangi miejskie, grupy mafijne, kartele przestępcze, elity władzy a
także klany rodzinne i ruchy not in my backyards, które mogą generować kapitał społeczny, ale niekoniecznie o pozytywnych skutkach dla całego społeczeństwa – ich działania
koncentrują się bowiem na uzyskaniu celów antyspołecznych3. Według Braczykowskiej
kapitał społeczny to jedna z najważniejszych zmiennych badań nad rodziną, problemami
szkolnymi, edukacją jak również młodzieżą. Jest on uwzględniany także przy badaniach
lokalnych społeczności oraz społeczeństwa obywatelskiego4. Jednak biorąc pod uwagę
współczesną indywidualizację, rozwinięty rynek i kapitalistyczne zapędy współczesnego
człowieka, zaufanie, więzi społeczne jak również aktywność obywatelska mogą zostać
1
2
3
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wykorzystywane w celu osiągania partykularnych interesów jednostek lub mniejszych
grup. Autorka podaje przykłady grup przestępczych zorganizowanych jak również organizacji terrorystycznych, które na ich wewnętrznym kapitale społecznym uzyskają
korzyści, podczas gdy stratę poniesie całe społeczeństwo na skutek kosztów, jakie w
wyniku ich działalności pokryje państwo (nie wspominając już o wydatkach związanych
z zapewnieniem opieki medycznej oraz kosztów odbycia kar)5. Zatem kapitał społeczny pomimo dobroczynnego wpływu na funkcjonowanie jednostek jak również całych
społeczności, może przybierać także negatywną postać ‒ co postaram się w niniejszym
artykule ukazać ‒ zwłaszcza w kontekście rodziny. Biorąc pod uwagę charakter pracy,
postaram się rozwinąć koncepcje teoretyczne, które w sposób jak najbardziej trafny oddają istotę negatywnego kapitału społecznego, zwłaszcza jego podział ze względu na
różne więzi społeczne łączące ludzi.
Główne założenia kapitału społecznego
Liczne prace z zakresu kapitału społecznego reprezentują m. in.: Robert Putnam, Francis Fukuyama, James Coleman, Nan Lin, Piotr Sztompka, Michael Woolcock, Alejandro
Portes oraz francuski naukowiec Pierre Bourdieu. Na potrzeby niniejszego artykułu, który
ma za zadanie naświetlić negatywną stronę kapitału społecznego, a więc prawdopodobny ujemny wpływ na jednostki oraz całe społeczeństwa poprzez pryzmat rodzaju relacji
oraz więzi panujących pomiędzy ludźmi, swoją uwagę skupię na koncepcjach, dokonujących jego podziału na kapitał typu wiążącego oraz kapitał typu pomostowego (Robert
Putnam). W celu uzupełnienia uwzględnię także ujęcie Marka Granovetrera, Michaela
Woolcocka ‒ by ukazać relacje oparte na więziach wertykalnych i horyzontalnych, zatem
inkluzywne i ekskluzywne. Rodzaj więzi oraz relacji w oparciu o które konstruowane
są poszczególne rodzaje kapitału społecznego mogą powodować także jego dysfunkcje.
Swój wywód rozpocznę od zaprezentowania koncepcji Roberta Putnama, według którego kapitał społeczny „odnosi się do takich cech organizacji społeczeństwa, jak zaufanie,
normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania”6. Wpływ Putnama na badania społeczne był o tyle innowacyjny, że
uchwycił on zupełnie inne podejście do kwestii rozwoju gospodarczego aniżeli utożsamianie go z postępującą industrializacją, urbanizacją, globalizacją czy wzrostem znaczenia
regulacji prawnych i bezosobowych mechanizmów. Badania Putnama dowiodły, iż istotne
znaczenie mają także relacje na poziomie ludzkim, do których zaliczyć należy struktury
sąsiedzkie, rodzinne, przyjacielskie, wpływ tradycji, norm czy wartości społecznych lub
religijnych w obrębie grupy lub szerszego kontekstu społecznego. Jak powiada Tomasz
Zarycki „nieadekwatność takiego skrajnie oświeceniowego modelu rozwoju została udowodniona najwyraźniej w dawnych państwach komunistycznych. Ich rozwój oparto właśnie na uproszczonym, wczesnym paradygmacie modernizacji, w myśl którego jedyna
droga do nowoczesności prowadzi przez wyeliminowanie tradycyjnych więzi społecznych
i zastąpienie ich bezosobowymi strukturami instytucjonalnymi. Skrajnym wariantem tego
podejścia był stalinizm, który prawie całkowicie marginalizował rolę życia prywatnego, a
nawet rodzinnego, i rugował wszelkie tradycje kulturowe, zwłaszcza religijne. Tragiczne
5
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skutki takiego rozumienia modernizacji znane są w naszym kraju aż nadto dobrze”7.
Bonding i bridging – terminy pojawiające się w dorobku naukowym Putnama, który
na podstawie badań oraz własnych obserwacji we Włoszech oraz Ameryce, spisał je w
pozycji zatytułowanej Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych
w Stanach Zjednoczonych. Autor ów wyróżnił w trakcie swoich obserwacji dwa typy
kapitału, które uwarunkowane są dwoma różnymi rodzajami relacji (więzi) społecznych.
Pierwszy typ więzi oparty na małym zaangażowaniu (bonding social capital) zwany także kapitałem integracyjnym, który wzmacnia więzi wewnątrz grupy i ułatwia współpracę
w obrębie danej grupy. Jest to w terminologii putnamowskiej tzw. „super klej” wewnątrzgrupowy. Drugi typ kapitału oparty na zupełnie innych więziach społecznych (bridging
social capital) w przeciwieństwie do pierwszego typu nie umacnia więzi wewnątrzgrupowych w obrębie np. rodziny, lecz pozwala, w oparciu o zaufanie na kooperację w ramach szerszych społeczności, co Putnam określa mianem8 „socjologicznego smarowidła”9. Kapitał społeczny jest pomocny w kilku wymiarach. Po pierwsze ułatwia rozwiązywanie problemów zbiorowych, po drugie, stanowiąc „smar do kół” umożliwia lepsze
przemieszczanie się w obrębie społeczności i po trzecie umożliwiona budowanie świadomości ogólnoludzkiej w obrębie wspólnoty, stanowiąc tym samym kanał przepływu
informacji. Pomaga także w walce z wieloma problemami, nawet zdrowotnymi (osoby
życie w samotności częściej zapadają na rozmaite dolegliwości aniżeli jednostki żyjące
w rozmaitych grupach)10. W ujęciu Putnama kapitał typu wiążącego to cecha charakterystyczna dla grup homogenicznych, zamkniętych, takich jak rodziny, klany, mafie czy
grupy etniczne ‒ może implikować niedemokratyczne formy partycypacji społecznej11.
W ocenie Moniki Adamczyk, społeczeństwo polskie charakteryzuje się właśnie przewagą
tego typu kapitału. Autorka swoją tezę argumentuje takimi wskaźnikami jak: znaczny odsetek partycypacji w grupach religijnych, grupach nieformalnych, mały stopień zaufania
społecznego ‒ stwierdzenia, iż ufać można tylko rodzinie na poziomie 57% badanych12.
Cechy Polaków zostały ukształtowane przez znaczenie systemu politycznego, demokracja w Związku Radzieckim nie była oparta na komunikacji pomiędzy obywatelami, co
ułatwiało zaufanie do obywateli i do władzy. Ponadto demokracja wymaga tolerancji,
akceptacji różnic, pluralizmu opinii, stylów życia, gustów i preferencji, zastępowaniem
konfliktu i walki kompromisem oraz konsensusem przy jednoczesnym ucywilizowaniu
publicznej debaty, unikania ataków ad personam, uznania godności osobistej oponentów.
Demokracja to także uczestnictwo za sprawą aktywnych obywateli (udział w wyborach,
organizacjach pozarządowych lub stowarzyszeniach) oraz w pełni uświadomionych obywateli a nie zakłamanych i niedoinformowanych13.
Niemniej jednak uważa się, iż potrzebna jest równowaga pomiędzy dwoma wymiarami kapitału społecznego, gdyż zakładając inne podejście do więzi społecznych (wiążący
kapitał, czyli więzi oparte na spersonalizowanych sieciach współpracy i kapitał pomo7

8
9

10
11
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T. Zarycki, Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, „Pomorski Przegląd Gospodarczy”,
2/2008 (37), s. 49.
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2011, s, 25.
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stowy jako bezosobowe formy współpracy) odnoszą się one do dwóch podstawowych
form struktury społecznej ‒ zakorzenienia i autonomii. Przewaga kapitału wiążącego
(zakorzenienie we wspólnocie, koneksje rodzinne) prowadzi bowiem do występowania
zjawiska amoralnego familizmu ‒ prymatu dobra partykularnego nad dobrem wspólnym.
Biorąc pod uwagę Polskę, badania wykazują, iż w części południowo-wschodniej dominuje kapitał typu wiążącego, natomiast Polska północno-zachodnia to przewaga kapitału
pomostowego. Zarówno jedna jak i druga forma kapitału jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju, jako że kapitał wiążący stanowi o zakorzenieniu, nieodzownego dla rozwoju
psychicznego i moralnego jednostki oraz w celu przekazywania wartości kulturowych,
które z kolei stają się fundamentem dla rozwoju kapitału pomostowego umożlwiającego
jednostkom autonomiczne działania i samoorganizację14. Putnam określił zatem więzi
inkluzywne i ekskluzywne, jednakże podział typów kapitału społecznego dokonali także inni badacze społeczni, miedzy innymi Michael Woolcock i Fabio Sabatini, którzy
określili kapitał społeczny więzi – bonding social capital i kapitał społeczny mostów –
bridging social capital oraz kapitał społeczny powiązań – linking social capital. Jarosław
Działek wyróżnił kapitał społeczny zamykający i kapitał społeczny otwierający a Francis Fukuyama określił kapitał wiążący mianem kultur rodzinnych15. Więzi inkluzywne
skierowane do wewnątrz pozwalają na wzmacnianie grup homogenicznych o wspólnym
pochodzeniu, konstruowanych w oparciu o wspólną tożsamości. Najbardziej charakterystycznym typem więzi inkluzywnych są więzi rodzinne. Tak konstruowane więzi zamykają się często na wartości, idee, normy oraz konkurencyjne wizje ładu kulturowego16.
Biorąc pod uwagę drugi typ więzi, więzi ekskluzywne, to one z kolei nakierowane są
na zewnątrz i umożliwiają rozwój jednostek i grup w oparciu o szersze relacje społeczne
tworząc grupy heterogeniczne ‒ pomimo wyznawanych wartości, norm, czy odmiennego
zakorzenienia kulturowego. Więzi te są słabe biorąc pod uwagę emocje, ale mają istotny
wpływ na kształtowanie zmian sytuacji życiowej człowieka17. Różnice w funkcjonowaniu człowieka na poziomie rodzinnym dostrzegł także Francis Fukuyama, gdyż według
autora Social Capital and Civic Society, rodzina jak również bliscy przyjaciele posiadający duże zaufanie do siebie mogą cechować się ograniczonym zaufaniem do osób
trzecich, a co za tym idzie, obniżeniem poziomu uczciwości i współpracy na poziomie
ogólnospołecznym18. W pracy Samotna gra w kręgle… R. Putnam opisuje podobne ujęcie
kapitału inkluzywnego, gdzie stwierdza, iż „kapitał społeczny, poprzez tworzenie silnej
lojalności wewnątrzkulturowej, może też stworzyć silny antagonizm zewnątrz kulturowy”19. W ocenie Putnama pierwszy wariant kapitału (inkluzywny) „kapitał społeczny
jest (…) dobry do „przetrwania”, ale (…) ekskluzywny kapitał społeczny jest istotny dla
robienia postępów”20. Wskaźnikami określającymi kapitał inkluzywny są miedzy innymi
gęstość relacji rodzinnych, jakość relacji rodzinnych, przestrzenna odległości pomiędzy
członkami rodziny czy liczba spotkań rodzinnych21.
14
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W latach 70. XX badania w obrębie więzi społecznych prowadził także Mark S. Granovetter, który opisał dwa odmienne rodzaje powiązań pomiędzy ludźmi: mocne więzi
(strong links) do których zaliczył m.in. kontakty rodzinne, sąsiedzkie i przyjacielskie
tudzież luźne więzi (weak links) spontaniczne i luźniejsze bez nacechowania emocjonalnego. Okazało się, że to właśnie drugi rodzaj więzi społecznych stał się bardziej przydatny w przypadku poszukiwania pracy, ponieważ gwarantował dostęp do szerszej grupy
odbiorców i zwiększał szanse na zdobycie posady22. Silne więzi to relacje nacechowane
emocjonalnie, często o charakterze intymnym, wspólnie spędzonym czasem oraz przestrzeganiem normy wzajemności ‒ czego przykładem mogą być więzy rodzinne. Z kolei
słabe więzi to nic innego jak pomost, który łączy odizolowane jednostki, które z kolei
uzyskują źródło nowych możliwości23. Sieci oparte na członkach rodziny są jak u Ferdynanda Tónniesa wspólnotami, natomiast te oparte na słabych relacjach są niczym stowarzyszenia24.
Przykłady network constraints a zatem domkniętych sieci społecznych oraz znaczenie
dziur strukturalnych (structural holes), czyli luźnych powiązań, które łączą różne grupy
podejmował także Ronald S. Burt. Autor ten wskazał, iż więzi luźniejsze umożliwiają
sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy jednostkami. Jak powiada Jarosław Działek,
w Polsce tezy te podejmowali Kazimierz M. Słomczyński i Irina Tomescu-Dubrow w
2005 roku. Autorzy ci udowodnili, iż nieformalne sieci sprzyjają awansowi społecznemu, natomiast „przemieszczanie się w górę struktury społecznej skuteczniej ułatwiały
kontakty z dużą grupą przyjaciół nieznających się dobrze nawzajem”25 – zatem wnioski płynące z badań są podobne do tych uzyskanych przez Granovettera. Oprócz dwóch
rodzajów powiązań pomiędzy jednostkami (kapitału wiążącego oraz kapitału pomostowego), wyróżnia się także trzecią formę, którą jest, popularna zwłaszcza w naukach politycznych, koncepcja kapitału łączącego linking social capital (dotyczy relacji między
warstwami społecznymi w hierarchicznych strukturach władzy, w tym ze sferą instytucji). Kapitał wiążący, zatem kapitał o silnych więziach wewnątrzgrupowych, może mieć
także swoją ciemną stronę, a zjawisko to zostało określone mianem negatywnego kapitału społecznego26. Problematykę negatywnego kapitału społecznego podjął Ajejandro
Portes w dziele zatytułowanym Social Capital: Its Origins and Applications in Modern
Sociology, wymienił on kilka konsekwencji negatywnego kapitału społecznego, miedzy
innymi stwierdził, iż może przyczyniać się on do ograniczania osobom spoza grupy dostępu do zasobów (korporacje zawodowe) określając takie sytuacje terminem exclusion
of outsiders. Wówczas może okazać się, iż członkowie określonej grupy mogą żądać
udziału w zyskach z działalności poprzez prośby o zatrudnienie bliskich im osób lub
znajomych (nepotyzm). Innym przejawem negatywnego kapitału społecznego jest wywieranie presji (poświęcanie) ofiar swoich członków na rzecz innych osób (excess claims on group members). Solenna kontrola społeczna w obrębie danej grupy społecznej
wpływa niekorzystnie na indywidualny rozwój jednostek, ogranicza bowiem ich autono22
23
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mię poprzez przyjęcie norm obowiązujących w danej grupie (restrictions on individual
freedoms). Po czwarte indywidualizm może okazać się dla jednostki cechą negatywną,
gdyż przez resztę grupy będzie odbierany jako odstępstwo od przyjętej normy, a co za
tym idzie ‒ wszelkie sukcesy mogą zostać odebrane jako zagrożenie dla spójności grupy
(downward leveling ofnorms)27.
Negatywny kapitał społeczny – implikacje rodzinne
W przypadku grupy jaką jest rodzina, występowanie silnych więzi (kapitał wiążący)
może oznaczać ograniczenia jednostek przejawiające się realizacją wzorów panujących w
danej rodzinie, utrudnione i zachwianie może okazać się wejście w inne grupy społeczne
w celu realizacji własnych marzeń, planów czy ambicji. Wszystko to poprzez traktowanie obcych jednostek (spoza grupy) jako zagrożenie. Zwiększa to prawdopodobieństwo
realizacji interesów grupy własnej kosztem całego społeczeństwa, co zostało potwierdzone w przypadku badań Mancura Olsona, „dążą one do wprowadzenia korzystnego dla
siebie ustawodawstwa, a koszty jego realizacji ponosi całe społeczeństwo”28. Realizacja
partykularnych interesów małej grupy oznacza „grę o sumie zerowej”29. Putnam nie wykluczył także czynnika własnego interesu poszczególnych obywateli, który nie jest możliwy do wyeliminowania, jako że nie można przeciwstawiać jednostkowego altruizmu z
interesem jednostkowym. Autor podaje, iż przykładem tak zwanej cnoty obywatelskiej
jest amoralny familizm, polegający na (według Edwarda Banfielda w dziele The Moral
Basic of a Backward Society), maksymalizowaniu krótkowzrocznych korzyści z życia
w komórce rodzinnej przy założeniu, że inni czynią tak samo. Uczestnictwo w komórce
wspólnotowej tożsame jest z działaniami prospołecznymi implikującymi wspólne korzyści. Amoralny familizm dotyczył następujących, przykładowych haseł:
‒ przeklęty jest ten, kto ufa innemu,
‒ nie pożyczaj i nie dawaj prezentów, nie czyń nic dobrego, bo to się obróci przeciw
tobie,
‒ każdy myśli o sobie i oszukuje swoich towarzyszy,
‒ kiedy widzisz, że pali się dom twojego sąsiada, przynieś wodę do swojego domu30.
Według Edwarda Bonfielda, amoralny familizm dotyczy sytuacji w których zauważono deficyty w działalności na poziomie organizacji społecznych w mieście Montegrano.
Mieszkańcy współpracowali jedynie w obrębie kręgu rodzinnego, natomiast rodzina była
uznana jako podstawowa forma zabezpieczenia. Mieszkańcy organizowali się w obrębie
określonej sprawy, ale nie byli w stanie zrealizować inicjatywy o zasięgu ogólnospołecznym, co w rezultacie doprowadziło do realizacji idei dwóch scentralizowanych instytucji
‒ państwa i kościoła. Sytuacja taka została podyktowana, jak to określiła Agnieszka Barczykowska „zwężeniem percepcji świata i strategii życiowej, wyrażająca się w myśleniu
wyłącznie o teraźniejszości i tylko w wymiarze interesu swojej rodziny” w myśl słów
Banfielda „maksymalizuj doraźnie, materialne korzyści rodziny, zakładając, że wszyscy
27
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postępują tak samo”31. Oczywiście generuje to skutki o charakterze ekonomicznym oraz
politycznym, ponieważ w przypadku polityki obywatele mogą odczuwać obawę przez
rządem w efekcie powoduje to ich nieufność, z drugiej strony wierzą oni we władze silnej
ręki na zasadzie identyfikacji opozycji „my” ‒ „oni”. Deficyt organizacji pozarodzinnych
ma niekorzystny wpływ na koniunkturę ekonomiczną danej wspólnoty, brak łączności z
strukturami spoza kręgu rodzinnego implikuje ograniczenie rozwoju większości państw
świata32.
Kapitał negatywny określany aspołecznym (unsocial capital) w ujęciu Margaret Levi
implikuje zatem wiele negatywnych konsekwencji zarówno w przypadku pojedynczych
osób jak i całych społeczności. Organizacje przestępcze (mafie), skorumpowani urzędnicy czy klany rodzinne charakteryzują się występowaniem silnych relacji w obrębie wykształconych sieci społecznych ‒ zasobów zaufania i więzi. Idealnym przykładem tego
typu sytuacji jest znany przypadek, gdy Timothy McVeigh zdetonował bombę w budynku
administracyjnym Oklahoma City dzięki bliskim relacjom i kontaktom klubu kręglarskiego do którego należał33.
W artykule zatytułowanym Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework Woolcock Michael także dokonuje podziału
relacji społecznych na dwie grupy, jako embeddedness oznaczające zakorzenienie i integrację oraz autonomy – autonomię i integralność34. Swoje obserwacje oparł właśnie na
koncepcji R. Putnama oraz M. Granovettera. Pierwszy odnosi się do wewnątrzgrupowej
integracji (intra-community des) i powiązaniom (linkage) zewnętrznym, pozagrupowym
(extra-community ties). Drugi rodzaj kapitału to spójności organizacyjna. Autor dokonuje rozróżnienia na dwa rodzaje relacji by ukazać, iż właściwie skonstruowane społeczeństwo winno charakteryzować się wyważonymi zasobami zakorzenienia i autonomii,
aby nie doszło do zjawiska amoralnego familizmu charakteryzującego się wysokim poziomem zakorzenienia i niskim poziomem autonomii, tworząc tym samym wspólnoty.
Przykładem mogą być społeczności południowych Włoch, południowej Azji czy społeczności saharyjskiej Afryki35. Innym typem negatywnego kapitału jest występowanie amoral individualism jako cecha grupy o niskim poziomie zakorzenienia i niskim poziomie
autonomii w myśl społecznej anomii36. Za przykład amoralnego indywidualizmu może
posłużyć sytuacja migrantów w obcym kraju. Biorąc pod uwagę migracje poakcesyjne,
uwidacznia się w nich obraz migranta, coraz częściej spotykany, który traktuje migracje
jako strategię przeżycia, nie posiadając wykształconej tożsamości narodowej i kulturowej. Decyzje o wyjeździe z kraju pochodzenia lub przemieszczania pomiędzy różnymi
krajami podejmuje on w kontekście korzyści ekonomicznych. Nie jest taka jednostka w
stanie precyzyjnie określić, gdzie będzie mieszkała, do jakiej grupy etniczno-narodowej
przynależała i jaki zawód wykonywała w najbliższych latach.
Autorka dzieła Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju społecznościowym
Alison Gilchrist, określając siebie jako „niezależna konsultantka ds. rozwoju społeczno31
32
33
34

48

35
36

A. Barczykowska, Pozytywny, negatywny czy neutralny? …, s. 90.
Tamże.
T. Zarycki, dz. cyt., „Kultura i Społeczeństwo”, 2/2004, s. 51.
M. Woolcock, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, „Theory and Society”, 1998s. 165.
Tamże, s. 172.
Tamże, s. 173.

ARTYKUŁY
ściowego”37 w pierwszym rozdziale podejmuje kwestię kapitału społecznego w oparciu
o tematykę zbiorowej skuteczności, którą nazywa collective efficacy, jako spójności i
integracji społeczności. Autorka dostrzega i analizuje różnice więzi kolektywnych, osobistych oraz tych formalnych (instytucje państwowe), by ukazać funkcjonowanie społeczności lokalnych38. Silne, osobiste więzi społeczne kształtują empowerment społeczności,
czyli ludzkie zaangażowanie na poziomie lokalnym39. Podobna sytuacja może wystąpić
w rodzinie, gdzie w sytuacji wspólnego zagrożenia bądź sytuacji problemowej mobilizowane są siły rodzinne by daną trudność rozwiązać. Autora podaje przykłady rozmaitych
sytuacji życiowych do których zalicza m. in. katastrofy, klęski żywiołowe by ukazać, iż
silnie powiązane jednostki mają wówczas większe szanse na przeżycie – jest to oczywiście zrozumiałe40. Oprócz społeczności lokalnych silnymi więziami charakteryzują się
grupy etniczne, na przykład czarne grupy etniczne w Wielkiej Brytanii określane mianem
„społeczności oporu”, budowane w oparciu o wspólnotę opartą na wspólnej tożsamości
etnicznej w celu radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi41.
Realizacja własnych utartych wizji funkcjonowania rodziny w oparciu o jej normy
wewnątrzgrupowe oraz wartości może zatem implikować niedogodności w sytuacji chęci realizacji nieco odmiennych przekonań czy wartości – a w konsekwencji prowadzić
do konfliktu wartości w rodzinie. Oznaczać to może oczywiście dysonans pomiędzy
przekonaniami wewnątrzgrupowymi a uczuciami w realizacji własnej strategii życia (w
przypadku pojęcia kwestii małżeństwa i rodziny, kiedy młoda jednostka wychowana w
tradycyjnej rodzinie nuklearnej o wartościach mocno osłodzonych na rycie religijnym,
chce żyć w związku nieformalnym z osobą tej samej płci). Oznaczać to może zerwanie
kontaktu, wykluczenie z grupy, sankcje wewnątrzgrupowe za naruszenie norm a w rezultacie alienację z grupy. Rozwiązywanie problemów tylko i wyłącznie w obrębie rodziny
może implikować mnóstwo sytuacji niekomfortowych, ponieważ jednostka nie ma możliwości skorzystania z fachowej pomocy instytucji zewnętrznych czy osób bezstronnych,
ma także ograniczone możliwości poznania innych mechanizmów wykorzystywanych
podczas rozwiązywania swojego problemu. Wiąże się to oczywiście z brakiem perspektyw rozwoju zarówno osobistego jak i emocjonalnego. Zamkniecie w gronie jednostek o
wspólnej tożsamości (rodzinnej, etnicznej) może implikować także liczne bariery w rozwoju zawodowym czy społecznym. Przykładem może być dyskutowana często w Polsce
reforma oświaty mająca na celu wprowadzenie, w miejsce likwidowanych gimnazjów,
ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum, pięcioletnich techników czy
szkół branżowych. Z jednej strony argumenty odnośnie zachwiania tożsamości, zakorzenienia jednostki a także wpływ na rozwój społeczności lokalnych są słuszne, niemniej
jednak z drugiej strony pojawia się obawa przed wykreowaniem jednostek o silnych więziach etnicznych czy kulturowych, które w myśl kapitału wiążącego nie będą skłonne
do późniejszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Częste zmiany szkół poprzez
szkołę podstawową, następnie zmiana środowiska w gimnazjach i kolejna zmiana w
szkole ponadgimnazjalnej owocuje poszerzeniem kręgu znajomych o przyjaciół ‒ co w
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rezultacie może budzić w człowieku naturalną potrzebę reakcji na zmieniające się warunki życia oraz potrzebę nawiązywania kontaktów i rozwoju sieci ogólnospołecznych.
Problematyka życia rodzinnego i silnych relacji może mieć także negatywny wpływ
na poszukiwanie pracy przez członków rodziny, o czym pisał Alejandro Portes, gdzie
jednostki mogą poszukiwać zatrudnienia w oparciu o własne koneksje rodzinne – tworząc nepotyzm i klientelę, co oczywiście nie służy budowaniu zaufania społecznego i
społecznej uczciwości, która biorąc pod uwagę polskie badania pozostawia dużo do życzenia (Diagnoza Społeczna). Młody człowiek, żyjący w błogim przekonaniu, iż nie musi
ponosić kosztów zdobywania wiedzy oraz umiejętności z tego względu, że ma to zapewnione w ramach rodziny w pewnym etapie swojego życia może mieć poważne problemy
z odpowiedzialnością, zaangażowaniem czy niezależnością podejmowanych decyzji.
Dojrzałość w oparciu o ryt zakorzeniony we własnej grupie etnicznej to pierwszy krok
do stygmatyzacji, szufladkowania lub rasizmu przejawiającego się wrogością do innych
grup etnicznych czy mniejszości narodowych. Przykłady tego typu zachowań dostarczają media każdego dnia, gdy w takich krajach jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania,
mniejszości etniczne, budowane w oparciu o własną tożsamość narodową lub religijną,
demonstrują swoje racje licznymi zagrożeniami dla ludności miejscowej, poprzez organizowanie zamachów, terroryzm czy konflikty na tle etnicznym.
Wykorzystywanie więzi rodzinnych widoczne jest w przypadku narodu polskiego chociażby w migracjach. Polacy od dawna wykorzystują bowiem tzw. łańcuchy migracyjne
w celu podjęcia pracy za granicą. Zauważa się jednak wzrastającą rolę biur, agencji pośrednictwa pracy w zakresie podejmowania zatrudnienia poza granicami kraju, co dodatkowo może świadczyć o wzrastającej świadomości zewnętrznych relacji i kontaktów
społecznych.
Dwa rodzaje więzi to także znany w Polsce problem polaryzacji. Zarówno na poziomie politycznych (zazwyczaj dwie największe opozycyjne partie polityczne) podziałów
kraju, coraz bardziej skrajne i indywidualistyczne wizje światopoglądowe, gdyż z jednej
strony mamy silne nurty konserwatywne opierające się na tradycyjnych wartościach, by
z drugiej strony dostrzec ideologię gender.
Według Gilchrist przewaga silnych więzi to domena społeczności wiejskich, którzy
charakteryzują się wzrokiem skierowanym do wnętrza własnej grupy, kreowanie własnej
sieci kontaktów i zażyłych stosunków, by z drugiej strony ukazać jednostki „które zdają
się bardziej cieszyć z różnorodności, ale są ostrożniejsi w poglądach”42. Silne więzi mają
korzystny wpływ na zdrowie jednostek, ich samopoczucie i ogólną kondycję jakości ich
życia, ponieważ stanowią źródło informacji niezbędnych do życia jako źródło taniego
poradnictwa, pomocy w okresach trudności by dopiero później udać się po pomoc do instytucji państwowych. Poza tym, co zostało już wspominane, osobiste kontakty i relacje
warunkują poczucie tożsamości, zatem przeciwstawiają alienację jednostek w czasach
płynnej nowoczesności. Rodzina oraz przyjaciele zapewniają zupełnie inny rodzaj wsparcia aniżeli sąsiedzi, w ramach tzw. „opieki wewnątrz społecznościowej”43. Jednakże w
małych społecznościach, podobnie i w rodzinach można dostrzec konserwatywne utrwalanie stereotypów, złośliwe plotki, areszt domowy, a nawet linczowanie. Zażyłe kontakty
rodzinne mogą powodować także wywieranie nacisków, implikując cierpienie fizyczne
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oraz psychiczne jednostek, które nie sprzyjają integracji, lecz inkluzji wyłączając jednostki ambitne z realizacji ich własnych planów życiowych czy aspiracji44.
Podsumowanie
Odmienne rodzaje relacji międzyludzkich uwarunkowane różnymi rodzajami więzi
tworzą zatem pozytywny lub negatywny kapitał społeczny. Z jednej strony może on wpływać korzystne na małą grupę, gdzie dominującym typem więzi są osobiste, silne więzi
społeczne poprzez partycypację we wspólnych dziełach, realizację własnych grupowych
celów czy pielęgnowanie wartości oraz wewnętrznych norm. Niemniej jednak ograniczają swobodę kontaktu z szerszym kontekście społecznym, co w przypadku współczesnego człowieka może mieć negatywne konsekwencje, gdyż płynna współczesność nie
idzie w parze ze skostniałymi konwenansami czy ujęciem pewnych więzi ekskuzyjnych,
które skierowane na zewnątrz wpływają korzystnie na kooperację ogólnoludzką poprzez
otwartość i wymiany doświadczeń. Przedstawiona sytuacja zwana przez badaczy kapitału
społecznego sytuacją błędnego koła – pułapki społecznej, której punktem wyjścia jest
skrajna bieda i nędza, kiedy to jednostki lub całe rodziny podążają za realizacją dobra
swoich najbliższych, czasami za wszelką cenę, implikując poważną erozję podstawowych wartości społecznych (uczciwość, niemożność współdziałania, egocentryzm i egoizm oraz nieufność), co może skutkować obniżeniem poziomu dobrobytu, a co za tym
idzie także ubogość zasobów kapitału społecznego45.
W podsumowaniu przywołam cytat zaczerpnięty z książki Alison Gilchrist, która powołuje się na słowa Gandhiego „cywilizacja powinna być świętowaniem różnic. Jest takie afrykańskie powiedzenie, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska, zaś
zgodnie z przysłowiem Akanow w jednym polis nie ma mądrości. W obrębie społeczności różnorodność może być wartością”46.
Streszczenie:
Artykuł ten traktuje o negatywnych aspektach kapitału społecznego określanego jako
amoralny familizm. Pomimo obserwacji pozytywnego wpływu kapitału społecznego na
rozwój społeczno-gospodarczy, coraz częściej w naukach społecznych podnoszony jest
także wątek jego ciemnej strony, który uwarunkowany jest występowaniem silnych relacji (więzi) wewnątrzgrupowych, zwłaszcza wśród społeczności rodzinnych, społeczności
lokalnych, kartelach przestępczych czy grup mafijnych. Tekst niniejszy skupia jednak
uwagę na aspektach negatywnego kapitału społecznego w obrębie funkcjonowania rodziny i ilustruje negatywny wpływ silnych więzi społecznych na funkcjonowanie rodziny
do których zaliczyć można między innymi wykluczenie z współpracy w szerszym kontekście jak również zamknięcie jednostki przed wpływami innych kultur, norm czy reguł
postepowania.
Słowa klucze: kapitał społeczny, amoralny familizm, negatywny kapitał społeczny
Abstract:
Amoral Familizm ‒ negative social capital in family This article is about the negative
aspects of social capital defined as amoral familism. Despite the observation of the pos44
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itive impact of social capital on the socio-economic development, more and more often
in the social sciences is raised the topic of his dark side, which is conditioned by the
presence of strong relationships (bonds), intragroup, especially among communities of
family, community, cartels criminal or mafia groups.
However, this text focuses on the negative aspects of social capital within the functioning of the family and illustrates the negative influence of strong social ties on the functioning of the family, including exclusion from cooperation in the wider context, as well
as the closure of individuals to influences of other cultures, norms or rules of conduct.
Key words: Social capital, amoral familism, negative social capital
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równolegle studia na kierunku prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II w Lublinie i studia z zakresu zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie. Obecnie jest studentem trzeciego roku na obu wyżej
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Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i opublikował kilkanaście artykułów naukowych w czasopismach
i publikacjach książkowych.

Wstęp
Pedagogia to obszar określonych działań praktycznych zmierzających do ukształtowania osobowości i charakteru człowieka, głównie wychowanka. Działania te, jeśli są
oparte na katolickiej aksjologii podprowadzają nas do centrum świętości, którym jest
Jezus Chrystus. A trzeba tu mocno zaznaczyć, że świętość rodzi się z miłości do Boga i
człowieka, a święty to ktoś, kto w każdej sytuacji potrafi potwierdzić, że kocha. Stawać
się świętym, to żyć coraz bardziej w prawdzie, dobru i pięknie. Święty to ktoś, kim fascynują się ludzie dobrej woli i do kogo z nienawiścią odnoszą się ludzie przewrotni.
W relacjach międzyludzkich święty stosuje dwie zasady, które wynikają ze sposobów
komunikowania miłości przez Jezusa. Zasada pierwsza brzmi: to, czy kocham ciebie,
zależy ode mnie, ale to, w jaki sposób okazuję ci miłość, zależy od ciebie i od twojego postępowania. Zasada druga jest równie jasna: to, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś
mnie krzywdził, a mnie nie odbiera prawa do tego, bym się przed tobą bronił. W świętości
więc ukryta jest wielka pedagogia Boga i człowieka. Człowiek jest wychowywany przez
Boga i drugiego człowieka.
Możemy więc powiedzieć, że pedagogia to droga kształtowania człowieka pod wieloma względami, w wielu aspektach. Okres kształtowania jest zależy do wielu czynników.
Ta kwestia jednak nie jest przedmiotem refleksji w tym tekście – referacie. Należy więc
w pierwszej kolejności spojrzeć na obowiązek rodziców w aspekcie prawnym. Jak zagadnienie wychowania, formacji wychowanka formułuje porządek prawny.
W pedagogice naukowej na gruncie polskim pojęcie pedagogia zostało zastosowane
po raz pierwszy przez Henryka Rowida (1877–1944). Łączy je on z tradycją platońską i
umieszcza w szczególnym związku z wychowaniem moralnym. Pedagogia to, jego zdaniem, „świadome i celowe oddziaływania osobowości kierującej rozwojem duchowym
dzieci i młodzieży”1. Stefan Kunowski (1909–1977) natomiast, poszerzając to znaczenie, uważa, że termin Pedagogia oznacza całe dzieło wychowywania, zespół czynności i
umiejętności wychowawczych. Pedagogię będącą owocem talentu wychowawcy nazywa

54

1

H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1946, s.48

ARTYKUŁY
on „sztuką sztuk”, jako że działa ona „w trudnym materiale ludzkim, który przejawia
dążenie do samodzielności”2. Pedagogia traktuje więc o wychowanku, wychowankach i
procesie prowadzenia (kierowania), tj. o metodzie oraz o programie formacji intelektualnej i moralnej3. W takim ujęciu terminem tym określa się pedagogię domową, szkolną,
Kościoła a także nowych ruchów i wspólnot kościelnych.
1. Wychowanie prawnym obowiązkiem rodziców
Warto na początku zaznaczyć, że prawo dzieci do osiągnięcia przez nie pełnego rozwoju osobowego, które realizowane jest poprzez wychowanie4, wynika z godności osoby
ludzkiej i w niej jest zakorzenione. Należy ono do podstawowych praw człowieka, które
są niezbywalnymi i nienaruszalnymi uprawnieniami o charakterze powszechnym, w równej mierze przynależącymi każdej osobie ludzkiej, bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, zdolność prawną5. Godność zaś osoby ludzkiej to jedna z najwyższych wartości.
Prawodawca kościelny respektując prawo każdego człowieka do osiągnięcia pełnego
rozwoju osobowego, ze swojej strony deklaruje w Kodeksie Prawa Kościelnego z 1983
r. (KPK), a konkretnie w kan. 217 – dość precyzyjnie i jasno uprawnienie wszystkich
wiernych do otrzymania integralnego wychowania chrześcijańskiego6. Norma ta stanowi: „Wierni, którzy to przez chrzest są powoływani do prowadzenia życia zgodnego z
doktryną ewangeliczną, posiadają prawo do wychowania chrześcijańskiego, przez które
mają być odpowiednio przygotowywani do osiągnięcia dojrzałości osoby ludzkiej i jednocześnie do poznania i przeżywania tajemnicy zbawienia”7. Powyższą normę uzupełnia
z kolei kan. 208, który mówi, że „z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są
równi co do godności”. Tak więc wszystkie dzieci, bez względu na to, czy narodziły się
one z małżeństwa, czy też ze związku pozamałżeńskiego, posiadają takie same prawa do
troski o pełny rozwój ich osobowości i do wychowania w wierze8. Obserwacja codzienna
pokazuje wiele zastrzeżeń w tym temacie. Nie wszyscy w sposób jasno i należyty rozumieją to co wynika z powyższych kanonów.
Koncepcja wychowania, jaką przyjmował Kościół jeszcze przed Soborem Watykańskim II sprowadzała się głównie do tego, że wychowanie traktowane było jako dzieło
społeczne, determinowane przez czynniki wychowawcze, wśród których wymieniano
na pierwszym miejscu rodzinę opartą na małżeństwie. Dlatego też obowiązek wychowania wywodzony był z zadań stojących przed rodziną jako społecznością, na łonie której
rodzi się człowiek w porządku naturalnym i nadprzyrodzonym. Nowe światło na to zagadnienie rzuciły dokumenty Soboru Watykańskiego II. Ukazują one analizowany obowiązek w kontekście społecznym, eklezjalnym; w odniesieniu do teologii laikatu oraz
do obowiązków - praw wiernych świeckich. Według inspirowanych nauką Vaticanum II
2
3
4

5

6

7
8

Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2005, s.26
Por. Pedagogia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, praca zbiorowa, Warszawa 2005, s.88.
Por. Paweł VI, Populorum progressio, nr 14-16, [za:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, część 1, red. M. Radwan SCJ, L. Dyczewski OFM Conv., A. Stanowski, Rzym - Lublin 1987, s. 391-416]; R. Sztychmiler, Obowiązki
małżeńskie, Warszawa 1999, s. 263; P. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego, Tarnów 2000, s. 223-224
Por. W. Wąsik, Prawa człowieka, [w:] AAVV, Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat
nadziei, Kielce 1997, s. 590
Por. AAVV, Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 211.
KPK 1983 kan. 217:
Por. Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, art. 4e [za: „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 10 (1983), s. 6-7.]
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norm nowego KPK z 1983 r. podstawą dla obowiązku chrześcijańskiego wychowania
jest godność osoby ludzkiej9.
Otóż w kan. 1700 KPK czytamy: „Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże (artykuł pierwszy); wypełnia się ona w powołaniu jej do Boskiego szczęścia (artykuł drugi). Jest właściwe istocie ludzkiej, że w
sposób dobrowolny dąży do tego wypełnienia (artykuł trzeci). Osoba ludzka przez swoje
świadome czyny (artykuł czwarty) dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego przez
Boga i potwierdzonego przez sumienie moralne (artykuł piąty). Ludzie kształtują samych
siebie i wzrastają wewnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem
swojego wzrostu (artykuł szósty). Z pomocą łaski wzrastają w cnocie (artykuł siódmy),
unikają grzechu, a jeśli go popełnili, jak syn marnotrawny powierzają się miłosierdziu
naszego Ojca niebieskiego (artykuł ósmy). W ten sposób osiągają doskonałość miłości”.

Godność powinien posiadać każdy i każda z nas. Wówczas człowiek jest świadomy własnych wartości, jednak nie wywyższa się z tym nad innymi. Potrafi
drugiemu wskazać dobra, jakie niesie z sobą życie, darzy szacunkiem innych.
Posiada też szacunek dla samego siebie oraz honor i dumę. Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże, obdarzonej
duchową i nieśmiertelną duszą, rozumiem i wolną wolą. Osoba ludzka jest zwrócona do Boga i przeznaczona do szczęścia wiecznego. Zakłada w sobie prawość
sumienia moralnego (gdy prawda o dobru moralnym, uznana przez sąd sumienia,
jest zgodna z prawem rozumu i prawem Bożym). Z racji tejże samej godności
osoby, człowiek nie powinien być przymuszony do działania wbrew sumieniu i
nie powinien też spotykać się z przeszkodami, gdy działa zgodnie ze swoim sumieniem. Godność to pozytywna wartość człowieka, która winna przysługiwać
mu w kontakcie z innymi ludźmi10.
Pojęcie „godność”, choć różnie rozumiane i ujmowanie, jest jednak ściśle
związane z przekazem o wolności i rozumności ludzkiej istoty. Obecnie odróżnia
się godność ludzką i osobistą. Pierwsza z nich to zasługująca na szacunek własny
i innych ludzi wartość człowieczeństwa, przysługująca każdemu człowiekowi
bez wyjątku, ze względu na sam fakt jego istnienia. Jest własnością niestopniowaną – powinna ona przysługiwać wszystkim w tym samym, równym stopniu,
bez względu na jakiekolwiek zasługi lub zaniedbania, psychiczne zdrowie lub
chorobę czy też inne czynniki różnicujące ludzi. Z poszanowania godności ludzkiej wynika koncepcja i praktyka poszanowania praw człowieka, które obowiązują na mocy umów międzynarodowych, a co za tym idzie – budzi liczne kontrowersje (np. w przypadku eutanazji, przerywania ciąży itd.). Godność osobista
jest rozumiana jako wynik osobistej postawy danego człowieka, jego czynów,
zasług lub poglądów – można ją zyskiwać bądź tracić. Kryteriami poczucia godności i uznania godności innych są: traktowanie człowieka jako celu, a nie jako
instrumentu, zgodność własnego postępowania z systemem wartości, satysfakcja
z realizowania dobra11.
Powrócimy jednak do naszego źródła treści dotyczącego roli rodziców w procesie wy-

9
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A. Skreczko, Wychowanie chrześcijańskie, [w:] Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa Łomianki 1999, s. 480
W. Ucińska, Czym jest godność? https://szlakami.pl/czym-jest-godnosc/ (05.07.2017)
Tamże
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chowania. Otóż terminologia użyta w kan. 226 § 2 świadczy o tym, iż obowiązek chrześcijańskiego wychowania potomstwa jest obowiązkiem jurydycznym, czyli powinnością.
Nie można go utożsamiać z obowiązkiem obyczajowym, wynikającym ze zmysłu wiary,
zwyczaju lub ze słuszności kanonicznej. W nauce prawa kanonicznego, przy bliższym
określaniu natury jurydycznego obowiązku chrześcijańskiego wychowania potomstwa,
zwraca się również uwagę na to, że jest to obowiązek: istotny; własny; mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób z racji wyjątkowości relacji
oraz miłości łączącej rodziców i dzieci; niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie
przekazany innym osobom ani instytucjom, ani też zawłaszczony przez innych. Omawiany obowiązek łączy się z uprawnieniem rodziców do tego, aby mogli oni wychowywać w
wierze chrześcijańskiej swoje potomstwo i jest z nim komplementarny12.
Jednym z zasadniczych zadań małżeńskiego przymierza jest wychowanie potomstwa,
stanowiące pierwszorzędne prawo i obowiązek małżonków - rodziców. Ustawodawca
kościelny przypomina o tym w różnych miejscach KPK z 1983 r., między innymi w przeanalizowanych wcześniej kan. 226 § 2, który mówił na ten temat w kontekście obowiązków - uprawnień wiernych świeckich oraz w kan. 1136, który zajmuje się omawianym
obowiązkiem - uprawnieniem w aspekcie celów małżeństwa. Po raz kolejny dyspozycję
na interesujący nas temat prawodawca powtarza w kan. 793 § 1, w kontekście prawa do
wolności religijnej69. Prawo do wolności religijnej zaliczane jest do grupy tzw. „praw
wolnościowych” i stanowi ono podstawę, a także rację bytu wszystkich innych uprawnień człowieka. Prawo to sprowadza się do niestosowania przymusu w stosunku do jakiegokolwiek człowieka ze strony władz państwowych, innych ludzi, grup społecznych,
organizacji, w sferze religii oraz zapewnia możliwość działania według własnego sumienia w godziwym zakresie13.
Uprawnieniu dzieci do tego, aby osiągnęły one pełny osobowy rozwój poprzez integralne wychowanie, odpowiada jurydyczny obowiązek ich katolickich rodziców do
prawdziwie chrześcijańskiego wychowania potomstwa, które przekracza swym zakresem
wychowanie naturalne, a które uwzględnia również sferę wiary i cel nadprzyrodzony.
Jakkolwiek nikt nie może uzurpować sobie ani zawłaszczać prawa rodziców do wychowania potomstwa, gdyż prawo rodziców jest nadrzędne w stosunku do innych podmiotów
prowadzących edukację dzieci, to jednak w sytuacji, gdy rodzice nie wypełniają swoich
obowiązków lub opuścili potomstwo, albo w wypadku dzieci osieroconych, ich miejsce
mogą zająć inne osoby, które przyjmują na siebie obowiązek - uprawnienie wychowania dzieci. Ich uprawnienia są wtedy zrównane z uprawnieniami rodziców naturalnych.
Zadanie wychowania dzieci wymaga także otrzymania ze strony społeczności wyższego
rzędu (państwo) odpowiednich środków wychowawczych, takich jak np. szkoły, przy
zachowaniu zasady pomocniczości14.
Aby proces wychowania spotkał się z powodzeniem, oczekiwaniem, konieczny jest
autorytet. On bowiem w całym procesie wychowania młodego pokolenia odgrywa istotną
rolę. Nieco więcej uwagi na jego temat poniżej w kolejnej części artykułu.
12

13
14

W. Wąsik, Obowiązek wychowania dzieci do życia w wierze przez ich rodziców według KPK z 1983 roku, [w:]
Kieleckie Studia Teologiczne, 11:2012, s.221-240.
Tamże, s.235
Tamże, s. 238-239
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2. Wartość autorytetu w wychowaniu
Wybór życiowego mędrca, nauczyciela-autorytetu jest istotnym czynnikiem w kształtowaniu człowieka oraz jego drogi życiowej. Docenianie znaczenia wzorów osobowych
i autorytetów jako wartości jest szczególnie ważne w XXI wieku ze względu na rozwój
społeczno-ekonomiczny poszczególnych państw oraz rewolucję informatyczno-techniczną, które niosą za sobą wiele zagrożeń. Rozwój cywilizacji sprawił, że rozumiana w szerokim znaczeniu, oświata musi podołać wielu złożonym i trudnym zadaniom. Z uwagi
na to we współczesnej szkole coraz więcej uwagi poświęca się roli nauczyciela jako
autorytetu, stawiając mu wymagania związane nie tylko z jego wiedzą i umiejętnościami,
ale również dotyczące jego moralnego poziomu osobowości15.
Słowo „autorytet” przeniknęło do języka polskiego za sprawą niemieckiego Autorität (=powaga)16. W rozszerzonym znaczeniu pojęcie „autorytetu” stanowi kategorię,
która opisuje psychospołeczne zjawisko doniosłego wpływu wywieranego przez osobę
lub instytucję na rozwój umysłowości lub stosunki między ludźmi przyjmującymi ulegle
twierdzenia podmiotu autorytetu albo normy przezeń ustalone, odczuwającymi respekt i
uznającymi jego powagę wynikającą ze zwierzchnictwa lub kompetencji. […] do tradycji
chrześcijańskiej przeniesione zostało […] z greckiego antyku przekonanie, że autorytet
należy wiązać ze zdolnością świadczenia o treści rozumnej rzeczywistości i sprawnością
do prowadzenia ku celowi właściwemu wszystkim ludziom oraz relacjonować autorytety
do władzy nie tylko przecież stosującej przeciw gwałcącym pewien ustalony ład wsparty
zarazem na religii, prawie i nieprzerwanej tradycji, ale i spełniającej pozytywne funkcje
wychowawcze17.
Problematyka autorytetu stanowi jedno z głównych zagadnień związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa i ukazuje swoje zróżnicowanie w zależności od warunków
w jakich się przejawia. Niewątpliwie, czynnikiem kształtującym i kreującym autorytet
jest społeczeństwo ponieważ to ono jest wyznacznikiem hierarchii wartości, ich zakresu i ważności. Każda jednostka ludzka dla prawidłowego rozwoju własnej osobowości
potrzebuje autorytetu, który stanowi dla niej wzorzec zachowań i postępowania. Można
śmiało powiedzieć, że autorytetu potrzebuje każdy człowiek bez względu na wiek, czy
wykonywany zawód. Autorytetu najbardziej jednak poszukują ludzie młodzi, którzy szukają wzorców dla swojego dorosłego życia18.
W rozwoju osobowości młodego człowieka najważniejszą rolę spełnia rodzina, jednak
na pewnym etapie jego życia pojawia się szkoła jako instytucja kształcąca i wychowująca. Współcześnie - to właśnie wobec szkoły i nauczyciela-wychowawcy kierowane są
szczególne oczekiwania. Nauczyciel ma przekazywać wiedzę, kształtować zainteresowania i umiejętności, wychowywać dzieci i młodzież wyposażając ich w odpowiednie
zasady moralne, które ukształtują ich młodą osobowość. Musi też przygotować młode
15

16

17
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E. Badura., Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1981; W. Dzieżdżon., Etyczno-deontologiczne kompetencje nauczyciela – wychowawcy, „Wizje i Rzeczywistość”, Gdańsk 2007.
W znaczeniu filozoficznym kategorię definiuje się jako klasę wyróżnioną w jakiejś klasyfikacji czy też rodzaj,
autorytet to także typ czy grupa osób albo podmiotów o identycznej naturze. Kategoria „autorytetu” wyraża zależności ogólne dające się rozpoznać w relacjach pomiędzy bytami czy ideami. M. Lewartowska-Zychowicz, Kategoria, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa
2003, s. 566.
B. Szlachta, Autorytet, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 27-28.
I. Jazukiewicz., Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999; J. Kosmala., Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1999.
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pokolenie do życia w warunkach otaczającej ich rzeczywistości teraźniejszej, ale również
do funkcjonowania w przyszłości. Ze społecznego punktu widzenia ważne jest określenie
powodów, dla których podporządkowujemy się autorytetom. Uznanie kogoś za autorytet
ze względu na takie wartości jak szacunek, czy uznanie prowadzi do podporządkowania
się woli autorytetu. Z kolei to uleganie czyjejś woli powoduje wyodrębnienie się autorytetu zewnętrznego i autorytetu wewnętrznego. Autorytet wewnętrzny związany jest z dobrowolną uległością innych osób i chęcią podporządkowania się autorytetowi ze względu
na uznanie i podziw Ten typ autorytetu dotyczy zwykle osoby, której siła charakteru i
prezentowane wartości wpływają na innych. Natomiast autorytet zewnętrzny występuje
wtedy, kiedy podporządkowanie nie na charakteru dobrowolnego, a wynika ze stanowiska, hierarchii władzy czy sprawowanej funkcji19.
Przedstawione powyżej teoretyczne zagadnienia dotyczące autorytetu stanowią punkt
wyjścia do rozważań związanych z autorytetem jako wartością w procesie pedagogicznym.
Współczesna pedagogika autorytet nauczyciela definiuje jako zaufanie, szacunek
poważanie dla nauczyciela jako eksperta w zakresie wiedzy, doradcy, przewodnika w
trudnościach. O autorytecie nauczyciela tak naprawdę decyduje wiele czynników składających się na właściwości nauczyciela, które z kolei sprawiają, że uczniowie chętnie
ulegają jego wychowawczym wpływom i stosują się do jego wymagań. Jak twierdzi E.
Badura autorytet nauczyciela jest wynikiem interakcji między nauczycielem a uczniem
trwającej przez pewien czas, którą kierują mechanizmy leżące u podstaw stosunków
międzyludzkich20.
Nauczyciel ma wewnętrzną potrzebę posiadania autorytetu wśród swoich uczniów natomiast drogi zdobywania tegoż autorytetu są różne.
3. Prawo autorytetem w procesie integralnej formacji
Prawo autorytetu jest stosowane na całym świecie. A my praktycznie ulegamy mu
każdego dnia. Autorytet prawa, to autorytet instytucjonalny. Istnienie autorytetu prawa
zakłada okazywanie mu posłuszeństwa i wypełnianie jego postanowień. Polega to na
świadomej realizacji norm prawa, zarówno przez różne organa, jak też przez każdego
człowieka. W demokratycznym państwie prawnym, a takim zgodnie z art. 2 Konstytucji
RP jest Polska21, autorytet każdego prawa, więc i prawa administracyjnego, jest niezwykle istotny, gdyż w państwie takim rządzą prawa, a nie ludzie. Uznanie autorytetu prawa
zwalnia do pewnego stopnia adresata prawa stosującego prawo (urzędnika) oraz adresata
prawa stosującego się do prawa od potrzeby wyrabiania sobie własnej opinii na temat
prawa, osoba taka polega na autorytecie.
Towarzyszy temu skłonność do poddawania się w działaniu wskazówkom prawa, którego autorytet został uznany. Autorytet prawa musi więc być budowany przez ustawodawcę świadomie, systematycznie i konsekwentnie22. Autorytet prawa składa się z prestiżu prawa i respektu wobec prawa. Prestiż może być wynikiem wysokich kompetencji lub
projekcją społecznej użyteczności prawa. W prawie administracyjnym liczy się efektyw19
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W. Okoń., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007; T. Pilch., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
W. Pomykało., Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993; J. Zimny., Wartość autorytetu
w procesie pedagogicznym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2008.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
J. Goćkowski, Autorytet [w:] Encyklopedia Socjologii A-J, Warszawa 1998, s. 48-49.
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ność działania, często bez odniesienia do ich skutków moralnych. Prestiż prawa oznacza
społeczne uznanie, szacunek wobec tego prawa, który można osiągnąć w dwojaki sposób. Po pierwsze, poprzez zgodność prawa z wartościami i ocenami tych grup społecznych, do których prawo jest adresowane. Uznanie prawa wynika z identyfikacji między
kulturowymi wartościami grup społecznych a celem prawa. Po drugie, gdy prawo zostaje wydane przez autorytet cieszący się poważaniem, respektem. Adresaci żywią ogólne
przekonanie, że władza publiczna, która tworzy system prawny, jest władzą powszechnie
akceptowaną. Uznanie władzy zostaje przeniesione na system prawa i na gałąź danego
prawa. Prestiż prawa może przejawiać się dwojako. Po pierwsze, w posłuchu dla prawa,
to jest w konkretnych zachowaniach ludzi zgodnych z prawem. Po drugie, w potocznych
poglądach i opiniach o działaniu danej instytucji.
Odzwierciedleniem społecznego prestiżu prawa jest realizacja tego prawa i jego pozytywna ocena przez klientów, a zatem postawa wobec zarówno danego prawa administracyjnego, jak i administracji. Od pojęcia prestiżu prawa należy odróżnić pojęcie respektu wobec tego prawa. Respekt dla prawa wyrasta ze strachu przed jego przymusem,
działaniem aparatu wykonawczego i różnymi sankcjami. Respekt dla prawa może być
rezultatem chłodnej kalkulacji, z której wynika, że lepiej jest prawo administracyjne szanować niż je naruszać. Wyrasta on także z bezwładności, z braku ochoty do jego omijania, a więc nie z jego wewnętrznego uznania, ale z biernego podporządkowania mu się.
Respekt dla prawa może wynikać nie z materialnego uznania prawa (jak w przypadku
prestiżu), ale z dyrektywy formalnego imperatywu instytucji, która powiada, że normy
prawa należy zawsze stosować23.
Tak więc prawo jak i wychowawca mogą być autorytetem o ile spełniają odpowiednie kryteria. W procesie pedagogii zarówno prawo jak i pedagog stanowią nieodzowny
element. Jeśli nawet wychowanej nie jest świadomy danego prawa, to wychowawca winien respektować prawo i na bazie jego podejmować czynności formacyjnego zgodnie z
prawem.
Ku zakończeniu
Autorytet prawa ze względu na obowiązywanie i autorytet ze względu na słuszność są
w pewnym sensie odpowiednikami autorytetu formalnego i autorytetu osobistego danej
osoby. O ile dany podmiot, dana instytucja rozumiana podmiotowo dotyczy autorytetu
osobowego i formalnego, o tyle autorytet prawa wynikać może z jego obowiązywania
i słuszności. Łamanie przepisów prawa powinno zwykle spotkać się z reakcją ze strony
władzy, a z drugiej strony, bezkarność władzy, działającej niezgodnie ze słusznymi konstytucyjnymi podstawami normatywnymi dopomina się o działania kontrolne, czy też
przynajmniej o krytyczną ocenę ze strony społeczeństwa. Niejednokrotnie słuszność, a
nawet legalność danego przypadku nie jest jednoznaczna, zaś ocena tego, czy dany podmiot postąpił lub postępuje właściwie, jest subiektywna i zależy od wielu czynników,
także takich, jak sympatie polityczne.

23
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Streszczenie:
Pedagogia człowieka jest zadaniem nie tylko człowieka jako osoby, lecz zadaniem
każdego prawa. Potrzeba stanowienia prawa, które będzie tworzyć właściwy odbiór i
respekt. Ale istnieje wielka też potrzeba wychowawców z autorytetem, którzy prowadzić
będą młodych do wzrostu duchowego, społecznego, kulturowego. Pedagogia to wielkie
zadanie dla każdego z nas komu zależy na budowaniu zdrowego społeczeństwa. Dziś
wielkie zadanie pedagogii spełniają ruchu, stowarzyszenia katolickie.
Summary:
In the real world, the pedagogy’s thrill is based on the authority
A teacher teaches you not to miss anyone who is doing what you want. I pray thee, I
pray thee, I pray thee, I pray thee, I pray thee. But in the first place there is a great deal
of faith in the authorship of those who believe in the work of the people who are living
in the sacred, spiritual, and cultivating. The pedagogy for the most successful students is
based on the teaching of the younger generation. You will learn more about the teaching
of Catholics.
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Nacjonizacja, narodyzacja, unarodowienie.
Pedagogika kultury narodowej – terminologia
i definicje.

dr Marek Mariusz Tytko - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie		

Ur. 1967, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, mgr historii sztuki, specjalista informacji naukowej, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa
Informacji Naukowej, Stowa-rzyszenia Archiwistów Polskich oraz Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Filozofii Wychowania – Central European Philosophy of Education Society (CEUPES), prezes Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie, redaktor naczelny „Religious and Sacred Poetry:
An International Quarterly of Religion, Culture and Education”, redaktor tematyczny w zakresie pedagogiki w czasopiśmie „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich”, autor
haseł m.in. do „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”, „Encyklopedii Filozofii Polskiej”, „Polskiego Słownika Biograficznego” i „Słownika metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej”.
Mieszka w Krakowie.

1. Wstęp
Tekst jest artykułem oryginalnym, teoretycznym, koncepcyjnym. Cel badań. Celem
studium jest przedstawienie kwestii nacjonizacji (narodyzacji) rozumianej jako unarodowienie człowieka. Metoda badania. Tekst powstał przy użyciu historiograficznej metody
analizy dokumentu i logicznej analizy istoty rzeczy (ujęcie istotnościowe). Stan badań.
Jak dotąd nie ma jakiejkolwiek literatury przedmiotu dotyczącej nacjonizacji (narodyzacji), czyli procesu unarodowienia człowieka w trakcie edukacji. Nikt z badaczy pedagogiki
nie poruszył także tej kwestii. Jakkolwiek na temat zagadnienia narodu i unarodowienia
poświęcono uwagę np. w naukach teologicznych (chociażby teologia narodu ks. Czesława
Stanisława Bartnika1), ale to są wyjątki od reguły. Tu chodzi o proces odwrotny do wynarodowienia, tzn. o tzw. narodyzację, zwaną także nacjonizacją, w specyficznym znaczeniu
(nie chodzi bynajmniej o tzw. nacjonalizację, czyli ‘upaństwowienie’ człowieka).
Inspiracją do napisania niniejszego tekstu było hasło pt. Socjalizacja, autorstwa
Miriam Niklovej, ze Słownika metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, t. 4, pod red. Anny Weissbrot-Koziarskiej oraz Iwony Dąbrowskiej-Jabłoń-

1

S. C. Bartnik, Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa Stefana Wyszyńskiego, Redakcja Wydawnictw
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1982; idem, Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa
Stefana Wyszyńskiego, Odnowa, Londyn 1982, idem, Kiedy myślę: naród, Polwen - Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003; idem, Le phénomène de la nation, Standruk, Lublin 2005; idem, Prawda i wolność, Standruk, Lublin 2005; idem, Teologia narodu, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1999, seria:
Biblioteka „Niedzieli”, nr 69; J. Buczek, Teologia narodu w ujęciu wybranych polskich teologów, Bonus Liber,
Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2014; Polska teologia narodu, pod red. C. S. Bartnika,
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986, seria: Prace Wydziału Teologiczno-Kanonicznego - Katolicki Uniwersytet Lubelski, nr 73.

63

ARTICLES
skiej (Opole 2016)2. Czytelnik, porównując ten tekst M. Niklovej z fragmentami niniejszego, dostrzeże pewne podobieństwa elementów struktury. Tam, gdzie autorka napisała o
socjalizacji, w niniejszym tekście mowa jest o unarodowieniu (narodyzacji, nacjonizacji).
Dostrzec należy, bowiem, olbrzymią dysproporcję w nauce pomiędzy tym, co w dziełach
z zakresu nauk społecznych napisano o społeczeństwie, społeczności, uspołecznieniu,
socjalizacji, procesach społecznych, ze społeczeństwem związanych, a tym, co napisano
na temat narodu, narodowości, narodyzacji (nacjonizacji), czyli unarodowieniu i procesach narodowych, z narodem związanych. Mało tego, od społeczeństwa (societé) nazwę
wzięła cała dziedzina wiedzy pt. socjologia, czyli nauka o społeczeństwie, a nie ma dla
równowagi – tak samo rozwiniętej narodologii, czyli wiedzy o narodzie. Ponadto od ponad stu – stu kilkudziesięciu lat istnieją powszechnie używane terminy, które wtłacza się
propagandowo, jako ‘pozytywne’ poprzez określone mass-media do obiegu masowego,
a ukute one zostały od rdzenia societé. Chodzi o takie pojęcia, jak: ‘socjalizm’, ‘socjalista’, ‘socjalistyczny’ itd. Tego samego typu mass media jednocześnie starają się wtłoczyć
masowo propagandę, że wszystko to, co dotyczy ‘narodu’, bytu narodowego, kultury
narodowej, unarodowienia, narodowości, narodowców – jest negatywne, co oczywiście
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w wielu okolicznościach historycznych,
politycznych, które tu pominięto. Chodzi tylko o stwierdzenie faktu olbrzymiej nierównowagi terminologicznej: ‘społeczeństwo’ – zamiast ‘narodu’, ‘socjalizacja’ – zamiast
‘narodyzacji’ (‘nacjonizacji’), ‘uspołecznienie’ – zamiast ‘unarodowienia’, ‘społeczny’
– zamiast ‘narodowy’. Mało tego, istnieją formalnie ‘nauki społeczne’, nadaje się stopnie
‘doktora nauk społecznych’ i ‘doktora habilitowanego nauk społecznych’, tytuł profesora
nauk społecznych etc. A nie ma w ogóle ‘nauk narodowych’, stopni i tytułów w zakresie
‘nauk narodowych’. Nauki o narodzie nie istnieją w świadomości naukowej. Dlaczego?
Skąd to się bierze – to osobne zagadnienie. Naukowcy, uzależnieni od 1) grantów, 2) projektów, 3) ideologii, 4) koterii, 5) rządów, 6) fundacji, 7) władz uczelni itd., może boją się
ze względów koniunkturalnych odejść od tego stanu rzeczy i rozwijać samodzielnie myśl
narodową? Celowo unikam tu jakiegoś predykatu, nie dodaję go dla określenia każdego z
tych terminów (1-7), bo owe zagadnienia mają charakter uniwersalny.
Ten artykuł powstał, zatem, ‘pod prąd’, przy zachowaniu elementarnych standardów
badawczych. Tekst Miriam Niklovej był tu tylko pretekstem, mającym zobrazować pewną tendencję. Chodzi o wprowadzenie do tematu, a nie jego wyczerpanie. Pedagogika
kultury narodowej jest zaniedbana, o czym pisałem wielokrotnie. W miejsce pedagogiki
kultury narodowej lansuje się od wielu lat projekt ideologicznej pedagogiki multikulturowej, a naród zastępuje się ideologią multi-kulti (multikulturalizmu). Należy przypomnieć,
że ideologia multi-kulti poniosła całkowicie fiasko na świecie, szczególnie w Europie
Zachodniej (vide np.: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Szwecja itd.).

2
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M. Niklová, Socjalizacja, [w:] Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej
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Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 125-127, bibliogr.

ARTYKUŁY
2. Terminologia językowa – przykłady użycia
Terminy ‘unarodowić’ lub ‘unarodowienie’ nie są terminami nowymi. Słownik języka polskiego określa znaczenia słowa: „unarodowić - 1. nadać czemuś cechy narodowe
(np. Próbowali oni unarodowić literaturę.); 2. rzadziej: uczynić państwowym, znacjonalizować (np. Komuniści unarodowili przemysł i prawie cały handel.); 3. unarodowić
się - nabrać cech narodowych”3. W pedagogice kultury narodowej, rzecz jasna, nie chodzi o znaczenie 2. „uczynić państwowym, znacjonalizować”. Natomiast ‘unarodowić’ w
sferze pedagogicznej utożsamia się bardziej ze znaczeniem 1. ‘nadać czemuś [np. procesowi wychowania] cechy narodowe’, a bardziej: ‘nadać komuś [osobie, wychowankowi,
wychowawcy] cechy narodowe’ albo ze znaczeniem 3. ‘unarodowić się - nabrać cech
narodowych’, czyli tu: unarodowić siebie [=się], siebie samego, siebie samą – nabrać
cech narodowych w wyniku samowychowania (wychowania siebie samego / siebie samej
w duchu narodowym, czyli wychowania się w duchu własnego narodu).
W Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego słowo ‘unarodowienie’ rozumie się jako formę rzeczownikową od czasownika ‘unarodowić’4. Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego określa wspomniany czasownik (w
dwóch formach częstotliwościowych) następująco: „unarodowić — unaradawiać [to] 1.
«uczynić narodowym, uwolnić od wpływów obcych» 2. «uczynić coś państwowym, przejąć coś na rzecz państwa»[;] unarodowić się — unaradawiać się «stać się narodowym»”5.
W pedagogice kultury ‘unaradawiać’ / ‘unarodowić’ oznacza, zatem, odpowiednio:
„uczynić [wychowanie] narodowym, uwolnić od wpływów obcych”. Natomiast termin
„unarodowić się — unaradawiać się oznacza „stać się narodowym” [dotyczy wychowania, wychowanka i wychowawcy]. Tzw. Korpus języka polskiego podaje „Autentyczne
przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie”, zatem można odwołać się
do konkretnych przykładów językowego uzusu6.
„[1] [...] wiedzą już, że sowiecka polityka imperialna nie dopuści do unarodowienia
komunizmu w Polsce. [...]
[2] [...] kierowania nas tylko do Polaków - Dr Jan Witkowski, O unarodowienie życia
polskiego; 12 stycznia 1939 [...]
[3] [...] zupełnie jakby największą klęską protestantyzmu nie było właśnie unarodowienie.”7.
[4] „[...] Chcieli »unarodowienia« [...]
[5] [...] aż do ostatecznego zwycięstwa - Platon Łuszpiński w ankiecie O unarodowienie życia polskiego.
[6] 14 stycznia 1939, [...] byłyby przejmowane przez państwo - Inż. J. Holewiński w
ankiecie O unarodowienie życia polskiego.
[7] »Mały Dziennik«, 25 listopada 1938: [...] Czyżby chodziło nie tylko »o unarodowienie życia polskiego«?
[8] [...] Powstanie Warszawskie stało się na przykład obiektem obowiązkowego kultu,
3

4
5

6

7

Hasło „unarodowić” [w:] Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pl/unarodowi%C4%87 [dostęp
13.01.2017].
Hasło odsyłaczowe ‘unarodowienie’ [w:] URL: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/unarodowienie [dostęp: 13.01.2017].
Hasło „unarodowienie” [w:] Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pwn.pl/slowniki/unarodowienie.
html [dostęp: 13.01.2017].
Dla jasności obrazu podano tu dodatkowo (od autora artykułu) liczby w nawiasach kwadratowych oraz wycięto
powtarzające się fragmenty, co zaznaczono znakiem trzech kropek w nawiasach kwadratowych [...].
Hasło „unarodowienie” [w:] Słownik języka polskiego PWN, URL: http://sjp.pwn.pl/slowniki/unarodowienie.
html [dostęp: 13.01.2017].
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unarodowiona [...] bitwa pod Monte Cassino, w której Polacy [...]”8.
Synonimy do słowa „unarodowienie”, według portalu synonim.net to: 1) kolektywizacja, 2) nacjonalizacja, 3) socjalizacja9. Jak widać tu pojawiają się tylko ujęcia politologiczne.
3. Zarys teorii nacjonizacji/narodyzacji
Natomiast w ujęciu pedagogiki kultury nie chodzi w ogóle o jakąkolwiek ‘kolektywizację’ czy ‘nacjonalizację’ w sensie ‘upaństwowienia’ (politologicznego rozumienia tego
terminu). Najbliższym synonimem do terminu ‘unarodowienie’ w pedagogice jest ‘socjalizacja’, czyli ‘uspołecznienie’, co oznacza bliskość owych terminów w sensie ścisłym
(‘unarodowienie’ i ‘uspołecznienie’ / socjalizacja). Czy jednak ‘unarodowienie’ oznacza
to samo, co ‘socjalizacja’? Moim zdaniem – nie, ponieważ gdyby tak było, to również
‘socjalizacja’ byłaby tożsama z ‘unarodowieniem’, a przecież tak nie jest, wszak ‘naród’
i ‘społeczeństwo’ nie są tym samym, choć czasem stanowią wspólny organizm, wchodząc w skład jednego państwa. Nie każde społeczeństwo jest narodem, choć każdy naród
tworzy ‘społeczeństwo’ w sensie społeczności, wspólnoty, zbiorowości o danej, jednakowej identyfikacji, np. językowej, etnicznej, religijnej, kulturowej itd.
Nacjonizacja / narodyzacja / unarodowienie to proces związany z narodem, natomiast
socjalizacja / uspołecznienie to proces związany ze społeczeństwem, czyli społecznością,
niekoniecznie narodową, wszak istnieją społeczeństwa, które nie są narodami, chociaż
mieszkają w jednym państwie, np. w Belgii istnieje społeczeństwo obywateli belgijskich,
którzy nie tworzą jednego narodu (brak tam narodu dominującego, ‘naród belgijski’ nie
istnieje), a w skład społeczeństwa Belgii wchodzą 1) Flamandowie (we Flandrii) mówiący
po flamandzku, który bywa uznawany za odmianę języka holenderskiego lub za osobny
język (należący tak czy inaczej do grupy języków germańskich), a nadto 2) tzw. ‘Walonowie’ (by nie powiedzieć ‘Francuzi’ – można użyć terminu: ‘frankofoni’, tworzący
francuskojęzyczną wspólnotę belgijską), mieszkający w Walonii, mówiący albo po francusku (belgijski język francuski), albo po walońsku, który jest dialektem języka francuskiego, czyli tak czy inaczej należący do grupy językowej zupełnie innej (romańskiej). Te
dwie odmienne grupy narodowe (i językowe) od XIX wieku tworzą jedno społeczeństwo
państwa Belgii. Pomijam tu dla jasności obrazu różne mniejszości narodowe w Belgii.
Idąc za Miriam Niklovą w całym tym rozdziale, podmieniam terminologię i wszędzie
tam, gdzie mowa u niej o socjalizacji etc., wstawiam naród, unarodowienie, narodyzację, nacjonizację. Nie zaznaczając już tego w cudzysłowie, ale wyjaśniam tu ogólnie,
aby sprawa była jasna, skąd inspiracja formą, konstrukcją, strukturą wypowiedzi, choć
całkiem różne treści, tworzone zupełnie samodzielnie, stąd nie jest to plagiat, bo wskazuję
wprost autorkę strukturalnego pierwowzoru tekstowego. Chodzi tu o syntetyczne zobrazowanie stanu rzeczy, zaprojektowanie nowej dziedziny nauki (dziedziny nauk narodowych,
nauki o narodzie).
Narodyzacja, nacjonizacja, unarodowienie (ang. nationisation, ethnicitisation), to
proces unarodowienia człowieka, występujący w czasie włączania się osoby ludzkiej w
struktury narodu. W procesie owym człowiek przyswaja sobie specyficzne dla danego
8
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narodu sposoby zachowania się, wartości kultury narodowej, normy narodowe, obyczaje
narodowe, ponadto przyjmuje określone role (funkcje) narodowe. Narodyzacja (unarodowienie, nacjonizacja) dotyczy procesu adaptacji człowieka do wspólnoty narodowej
oraz jego działania (aktywność, pracę, twórczość itd.) w owej wspólnocie (w ramach
narodu). Przy pomocy owego procesu adaptacyjnego człowiek przyswaja sobie reguły
(zasady, prawidłowości) współżycia narodowego oraz antycypowane sposoby (metody)
zachowań, ról (funkcji) narodowych, kulturę narodu, czyli kulturę narodową.
Termin ‘nacjonizacja’ pochodzi z języka angielskiego (od nation - naród). Termin
‘narodyzacja; z kolei pochodzi od polskiego słowa ‘naród’. ‘Nacjonizacja’ i ‘narodyzacja’ są synonimami, oznaczają to samo. Są takimi samymi synonimami dla siebie, jak
np. ‘auto’ i ‘samochód’, tylko pochodzą od różnych rdzeni językowych (tu: angielskiego
- nation lub polskiego - naród).
Narodyzacja, tzn. nacjonizacja, czyli unarodowienie, ściśle wiąże się z wychowaniem,
a w zasadzie stanowi synonim wychowania, ponieważ wychowanie zawsze (w myśl
zasady grec. paidei) jest kulturą, a kultura – wychowaniem, nie ma natomiast innej kultury, niż narodowa, etniczna, co wiąże się z językiem narodowym i przekazem tradycji w
danym języku narodowym, również dotyczy to obszaru religii. Wychowanie jest funkcją
narodową, która podporządkowuje się celom narodowym, tzn. jest metodyką narodyzacji
(unarodowienia) młodego pokolenia10.
W odniesieniu do wychowania oraz narodyzacji (unarodowienia / nacjonizacji),
można wyróżnić trzy różnego typu prawe koncepcje.
1) koncepcję utożsamiającą ze sobą obydwa ww. procesy, tj. wychowanie i unarodowienie/nacjonizację (stąd wynarodowienie jest zarazem antywychowaniem, zaprzeczeniem wychowania),
2) koncepcję, która unarodowienie/nacjonizację i wychowanie traktuje inaczej, jako
dwa odrębne i równie ważne procesy,
3) koncepcję, która unarodowienie/nacjonizację i wychowanie sytuują odmiennie,
jako dwa różne, jakkolwiek wzajemnie ze sobą powiązane procesy.
Wychowanie należy do jednego z najistotniejszych czynników unaradawiających,
ponieważ zwiększa a także umożliwia unarodowienie ludzi, w których dzięki procesowi
wychowania uwewnętrznia się zgeneralizowane (ogólne) doświadczenie narodowe oraz,
krok po kroku, ludzie ci przyswajają sobie właściwości, cechy, jakości, dobra charakterystyczne dla życia narodowego, życia w danym narodzie, życia kulturą narodową swojego
narodu. Wychowanie zapewnia także ciągłość rozwoju narodu. Przy procesie wchodzenia
człowieka do sfery kultury narodowej, wprowadzaniu go do wspólnoty narodu istotną
funkcję pełni także sama osoba ludzka, poprzez własną aktywność i autoregulację. W tym
sensie osoba stanowi we wspólnocie narodu nie tylko obiekt wychowania, ale również
podmiot aktywności narodowej.
Narodyzacja (unarodowienie/nacjonizacja) dotyczy procesów wychowawczych, trwających całe życie (narodyzacja permanentna, unaradawianie permanentne, nacjonizacja
permanentna, czyli ustawiczna). Można tu wskazać dwie fazy procesu unaradawiania
(narodyzacji, nacjonizacji): 1) fazę wstępną (fazę przygotowawczą, fazę przygotowania)
i 2) fazę urzeczywistniającą (fazę realizacji). W pierwszej fazie unaradawiania ma miejsce m.in. a) przyswojenie sobie języka narodowego (ojczystego), jako istotnego środka
10
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komunikacji pomiędzy osobami należącymi do tej samej wspólnoty narodowej (etnicznej), b) akceptacja wspólnego dobra narodowego (wspólnych dóbr narodowych/etnicznych) oraz norm zachowania się (obyczajów) przez osobę, w tym – zachodzi w szczególności uwewnętrznienie zasad postępowania moralnego i życia religijnego własnej
wspólnoty rodzinnej, rodowej i narodowej, nadto pojawia się c) uwewnętrznienie kultury
narodowej.
Przez proces uwewnętrzniania kultury rozumie się tu przyswajanie sobie narodowego dziedzictwa kulturowego, zarówno duchowego (czynności i wytworów ducha w postaci niematerialnej), jak i materialnego (wytworów fizycznych w postaci materialnej).
W fazie przygotowania ma miejsce także uczenie się funkcji rodzinnych, wspólnotowych, narodowych, tzn. uczenie się wypełniania ról w rodzinie, wspólnocie lokalnej i
życiu narodowym. Młody człowiek uczy się stopniowo, jak być w przyszłości dobrym
małżonkiem (małżonką), aby małżeństwo trwało nierozerwalne, pozytywnie nastawione
na przyjęcie dzieci, aby rodzina była trwała i szczęśliwa, pełna miłości oraz twórczo
nastawiona do służby narodowi (wspólnocie narodowej).
Występuje uczenie się funkcji w rodzinie: jak być dobrym synem, córką, następnie
małżonkiem, jak być dobrym rodzicem (matką lub ojcem), babcią lub dziadkiem. Ma
miejsce uczenie się zawodu i później wykonywania funkcji we wspólnocie zawodowej:
jak być dobrym pracownikiem, jak być dobrym przedsiębiorcą, jak dobrze wykonywać
swój zawód i powołanie? Zachodzi uczenie się już za młodu bycia dobrym obywatelem
własnego państwa i później funkcjonowanie jako aktywny (czynny), pozytywny, dobry
obywatel w życiu dorosłym we wspólnocie organizacji, jaką jest państwo służące swojemu narodowi. Uczenie się nawiązywania kontaktów interpersonalnych obejmuje także kontakty z innymi grupami danej społeczności narodowej (zawodowymi, lokalnymi,
regionalnymi, religijnymi, należącymi do tego samego narodu itd.). Zasadniczo chodzi
wszak o uczenie się własnego narodu w rozmaitych aspektach, poznawanie i przeżywanie oraz uwewnętrznianie dziedzictwa narodowego własnego, a nie cudzego narodu,
czyli tradycji rodzimej, nie obcej. Tego wszystkiego można się nauczyć w fazie przygotowawczej / fazie przygotowania, za młodu, będąc w trakcie procesu wychowania i kształcenia w kontekście narodowym, w ramach nacjonizacji / narodyzacji / unarodowienia.
W fazie drugiej procesu nacjonizacji/narodyzacji/unarodowienia, zwanej fazą realizacji lub fazą urzeczywistnienia, która następuje po fazie przygotowawczej, wstępnej,
ma miejsce stopniowe przejmowanie i wypełniania funkcji wspólnotowych (ról we własnej społeczności narodowej) czy też funkcji narodowych (ról narodowych), oczywiście
przeważnie w ramach własnego narodu (abstrahuję tu od emigracji i robienia kariery na
emigracji). Tym samym człowiek osiąga dojrzałość narodową i staje się zdolny do współodpowiedzialności za własny naród, jako jego osobowa, nieodłączna cząstka.
Proces nacjonizacji / narodyzacji / unarodowienia człowieka, nadto charakter (specyfika) pełnionych przez niego funkcji narodowych, ról narodowych, czyli funkcji/ról w
narodzie, mają własne cechy specyficzne. To zależy od poszczególnych okresów życia
ludzkiego, czyli kategorii wiekowych, np. okres dzieciństwa (do ok. dwunastego roku
życia), okres dojrzewania, czyli bycia młodocianym (do około siedemnastego roku życia), okres adolescencji, czyli dorastania (okres młodzieńczości) do około dwudziestego
pierwszego roku życia, okres dorosłości (do około sześćdziesiątego piątego roku życia),
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okres wieku podeszłego (powyżej około sześćdziesiątego piątego roku życia).
Nacjonizację / narodyzację można podzielić na 1) pierwotną i 2) wtórną. Nacjonizacja
pierwotna / narodyzacja pierwotna / unarodowienie pierwotne – dotyczy wszystkich procesów, jakie zachodzą w rodzinie. Naród to rodzina rodzin, według powszechnie znanego
ujęcia kard. Stefana Wyszyńskiego, zatem rodzina stanowi podstawę narodu. Rodzina to
jest miniatura narodu, naród w miniaturze, mikronaród. Tu dziecko uczy się wszystkiego,
co narodowe, wychowuje się w języku narodowym, poznaje kulturę narodową, zwyczaje
narodowe, obyczaje narodowe, religię wyznawaną w danym narodzie, dzieje własnego
narodu, także na przykładzie dziejów własnej rodziny w kontekście narodowym. Zanim
dziecko pójdzie do szkoły, już jest wstępnie ukształtowaną osobą, świadomą bycia członkiem/członkinią danego narodu, np. Polakiem / Polką, mówienia danym językiem narodowym, np. językiem polskim itd.
Nacjonizacja wtórna / narodyzacja wtórna / unarodowienie wtórne ma miejsce, kiedy
osoba (dziecko) wychodzi poza rodzinę, zaczyna kontaktować się z rówieśnikami należącymi do tej samej nacji (tego samego narodu), idzie do szkoły, gdzie uczestniczy w
życiu narodowym szkoły. W danym kraju nacjonizacja wtórna w szkole ma szczególny
związek z nauką języka ojczystego (rodzimego, narodowego) w formie pisania i czytania. Mowa ojczysta (narodowa) poznawana na lekcjach, jej zasady, następnie przyroda
ojczysta, geografia ojczysta, historia ojczysta, tradycja rodzima, itd. – wszystko to wpływa na nacjonizację / unarodowienie młodego człowieka, ukazując mu rodzime, własne
dziedzictwo narodowe.
Jeżeli proces nacjonizacji danego człowieka zachodzi bez problemów, bez długotrwających konfliktów z narodem, reprezentowanym przez inne osoby przynależne do tej samej wspólnoty narodowej, to ma miejsce proces asocjacji (łac. associatio – połączenie),
czyli połączenia (osoby ze wspólnotą), inaczej asocjalizacji (dołączenia do społeczności), szczególnie zaś o procesie anacjacji / anacjonizacji, czyli połączenia osoby z
własnym narodem, niejako samoświadomej, uwewnętrznionej afiliacji do własnego narodu, wewnętrznego unarodowienia, uwewnętrznionej akceptacji własnego narodu, jako
swojego, pozytywnie przyjmowanego z całym jego dziedzictwem narodową i tradycją
narodową).
Jeśli natomiast u danej osoby pojawiają długotrwające konflikty z narodem, osobami należącymi do danego narodu, albo, jeśli mają miejsce zachowania antynarodowe,
wymierzone przeciwko osobom z własnego narodu, to wtedy zachodzi proces dysocjacji
(łac. dissociatio – rozdzielenie), czyli rozdzielenia, oddzielenia, rozłączenia (osoby ze
wspólnotą), inaczej – dysocjalizacji (odłączenia od społeczności), szczególnie – zaś o
procesie dysnacjacji / dysnacjonizacji, czyli rozdzielenia, oddzielenia od własnego
narodu, rozłączenia z własnym narodem, niejako samoświadomej, uwewnętrznionej
negacji własnego narodu, wewnętrznego wynarodowienia się, wynarodowienia siebie,
zaprzeczenia własnej narodowości, tzn. uwewnętrznionej negacji rodzimego narodu, nie
traktowanego już jako swój, lecz jako obcy, negatywnie przyjmowanego wraz z całym
jego dziedzictwem i tradycją).
Dysnacjacja, dysnacjonizacja bywa utożsamiana z zaprzaństwem narodowym, bo dana
osoba zapiera się własnego narodu, zaprzecza własnemu narodowi, walczy z własnym
narodem, neguje własny naród, choć do niego wszak przynależy nadal obiektywnie, sko-
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ro z niego się wywodzi, mówi danym językiem ojczystym, zna ową kulturę narodową,
która tę osobę jednakowoż ukształtowała, w której dana osoba wyrosła itd. Zaprzaństwo
narodowe niewątpliwie stanowi swego rodzaju patologię społeczną (najmocniejsze określenie zjawiska), albo aberrację (odchylenie, błąd) lub przynajmniej logiczną niekoherencję (najsłabsze określenie zjawiska), szczególnie z punktu widzenia spójności narodowej.
Należy zaznaczyć, że procesy asocjacji i dysocjacji są wzajemnie odwracalne i zależą
od edukacji w tym zakresie (wychowania, kształcenia lub samowychowania, samokształcenia). Ponieważ każdy człowiek został obdarzony z natury wolną wolą, przeto ma prawo
wyboru, póki żyje, także i w zakresie przynależności do danej wspólnoty, także wspólnoty narodowej. Musi się jednak liczyć z określonymi konsekwencjami owego wyboru.
Nawiązując do niemieckiej socjolożki Gudrun Cyprian, która pojęcie ‘socjalizacji’
wyjaśniała w duchu teorii komunikacji, traktując ją sumarycznie, jako wszystkie procesy
uczenia się, przyjmowania oraz przekazywania informacji warunkujące pełnienie danych
funkcji w społeczności, według wymagań owych społeczności, można powiedzieć, co
następuje, na temat nacjonizacji / narodyzacji / unarodowienia w nieco innym aspekcie, niż jej redukcyjny socjologizm. Nacjonizacja / narodyzacja / unarodowienie stanowi
sumarycznie wszystkie procesy nauczania, uczenia, uczenia się, samokształcenia, wychowania, samowychowania oraz przekazywania tradycji narodowych dóbr duchowych i
materialnych, które warunkują pełnienie określonych funkcji w społeczności narodowej,
według wymogów owej społeczności (wspólnoty narodowej), czyli według wymagań
tradycji tegoż narodu.
Nacjonizacja / narodyzacja / unarodowienie stanowi działanie interaktywne, ponieważ
ma miejsce pomiędzy osobą a wspólnotą (rodziną, społecznością pozarodzinną, narodem) i zachodzi w ramach trzech płaszczyzn. Płaszczyznami tymi są:
1) płaszczyzna makronarodowa, gdzie zachodzą interakcje pomiędzy narodem (wspólnotą narodową), jego instytucjami (państwem, samorządem) oraz osobą indywidualną;
2) płaszczyzna mikronarodowa, gdzie mają miejsce oddziaływania narodowe, unaradawiające pomiędzy poszczególnymi osobami indywidualnymi;
3) płaszczyzna intrapersonalna, wewnątrz człowieka, gdzie kształtuje się świadomość
narodową, jako pewną regułę, przejawiającą się w zachowaniu danej osoby.
Nacjonizacja/narodyzacja/unarodowienie stanowi zjawisko narodowe, które staje się
nadto procesem wspólnoty (społeczności), ukierunkowanym na zachowanie ciągłości w
kulturowo-narodowym rozwoju narodu. Chodzi o przekazywanie dóbr (duchowych i materialnych, czyli niematerialnych i fizycznych) z pokolenia na pokolenie, tzw. międzypokoleniową transmisję dóbr (przekaz międzygeneracyjny). Chodzi także o wzbogacanie
dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń i powstania nowych dóbr kulturowych,
kulturowo-narodowych, tzn. ubogacenia własnej kultury narodowej, kultury swojego
narodu o nowe dobra.
Proces narodyzacji/nacjonizacji/unarodowienia można by podzielić na trzy fazy
logiczne, wzorując się na podziale socjalizacji dokonanym przez Petera Ondrejkoviča:
1) faza uwspólnotowienia oraz indywidualizacji osoby (w dzieciństwie),
2) faza indywidualizacji oraz personalizacji (w młodości),
3) faza enkulturacji i socjetyzacji.
Faza enkulturacji to faza przejmowania umiejętności kulturowych, tworzących system
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dóbr danego narodu, przez udział w jego kulturze narodowej (faza wrastania w kulturę
narodową). Socjetyzacja to proces wrastania w społeczności, tzn. np. stowarzyszenia,
towarzystwa, wszelkie organizacje działające na rzecz dobra publicznego, narodowego
(łac. societas - społeczność).
Proces nacjonizacji/narodyzacji/unarodowienia urzeczywistnia się poprzez czynniki
nacjonizacyjne / narodyzacyjne / unaradawiające. Nie należy ich mylić z czynnikami
narodotwórczymi. Do owych czynników należą: 1) rodzina, 2) szkoła narodowa, 3) inne
narodowe instytucje edukacyjne (wychowawcze, oświatowe, opiekuńcze, resocjalizacyjne), 4) narodowe instytucje kulturalne (muzea narodowe, biblioteki narodowe, archiwa
narodowe, filharmonie narodowe, opery narodowe, operetki narodowe, teatry narodowe,
kina narodowe, filmoteki narodowe, narodowe instytuty pamięci, inne miejsca pamięci
narodowej itd.), 5) wszelkie instytucje narodowe i etniczne działające na rzecz narodu,
etnosu, 6) rówieśnicy, 7) narodowe organizacje młodzieżowe (np. harcerskie), 8) narodowe dobra kultury, np. książki przynależne do własnej kultury narodowej, 9) narodowe
mass media (telewizja narodowa, radiofonia narodowa, gazety narodowe, elektroniczne
portale narodowe, narodowe strony społecznościowe itd.) itp.
Za pomocą procesu nacjonizacji/narodyzacji/unarodowienia osoba przejmuje
charakterystyczne wzorce osobowego zachowania, myślenia (rozumowania), postrzegania rzeczywistości i krok po kroku staje się osobą unarodowioną, w pełni identyfikującą
się z własnym narodem. Pod wpływem nacjonizacji osoba kształtuje się, zaczyna wpływać na swoje środowisko, bierze czynny udział w zdarzeniach wspólnotowych/narodowych i je zmienia do pewnego stopnia, ponadto jednocześnie unowocześnia i wprowadza
zmiany we własnej wspólnocie (rodzinnej, lokalnej, zawodowej, religijnej, regionalnej,
narodowej), w zależności od własnego potencjału ludzkiego oraz istniejących możliwości działania.
Trzeba też dodać trochę nowych terminów dla jasności obrazu związanego z nacjonizacją / narodyzacją / unarodowieniem, któremu jako zjawisku nie można wszak zaprzeczyć, że zachodzi we wspólnotach narodowych, bo jest to faktem. Poszczególne narody
samo-odradzają się, samo-powielają się w kolejnych pokoleniach, zatem istnieje proces
unaradawiania kolejnych generacji osób przynależnych do danego narodu. Gdyby tak
nie było, narody by zniknęły z powierzchni ziemi w przeciągu jednego pokolenia, a tak
przecież nie jest.
Proponuję tu (poza ‘narodyzacją’ / ‘nacjonizacją’) także inne, nowe pochodne od nich
terminy, które krótko definiuję. Być może niektóre z nich okażą się kiedyś użyteczne,
jako określenia nowe lub na nowo odczytane, we wciąż rozwijającym się języku polskim.
A) Procesy pedagogiczne:
1) nacjonizowanie (analogicznie do terminu ‘socjalizowanie’ w sensie pedagogicznego uspołecznienia) – to pozytywny proces kształtowania w kimś poczucia przynależności
do danego narodu, do danej kultury narodowej, poddawanie procesowi nacjonizacji, czyli
uczenia współdziałania z innymi członkami narodu, akceptowania norm narodowych,
cechujących kulturę danego narodu;
2) nacjonizacja (analogicznie do pedagogicznego terminu ‘socjalizacja’ w sensie
uspołecznienia) – to pozytywny proces kształtowania w kimś poczucia przynależności
do danego narodu, do danej kultury narodowej, nadto proces przyjmowania przez jakąś
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osobę wiedzy o własnej kulturze narodowej, nabywania kompetencji komunikacyjnej w
jej własnym języku narodowym, zyskiwania potrzebnych umiejętności do życia w swoim
narodzie, uwewnętrzniania porządku dóbr i systemu wartości, wzorów zachowań i norm
charakterystycznych dla danego narodu, obowiązujących w tym narodzie, wynikających
z oddziaływania kulturowego własnego środowiska narodowego; nacjonizacja to zarówno opisany tu proces, jak i rezultat tego procesu;
3) narodyzowanie (analogicznie do terminów: ‘wychowanie’, ‘kształtowanie’,
‘formowanie’) – to pozytywny proces formowania, kształtowania w kimś samoświadomości narodowej i kulturowej w kontekście narodu;
4) narodyzacja (analogicznie do terminu ‘edukacja’) – to pozytywna edukacja w
zakresie narodowym, w zakresie kultury narodowej;
5) narodowienie / unaradawianie – to (trwający jeszcze, niedokonany, niezakończony) pozytywny proces stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w kulturę
narodową;
6) unarodowienie – to (dokonany, zakończony pozytywnie) proces zbudowania w
kimś poczucia przynależności narodowej, przynależności do kultury narodowej;
7) znarodowienie – to (dokonany) pozytywny proces trwałego wrośnięcia w naród, w
daną kulturę narodową;
8) wynaradawianie – to (trwający wciąż, niezakończony jeszcze, niedokonany) negatywny proces niszczenia w kimś poczucia przynależności narodowej;
9) wynarodowienie – to (zakończony już, dokonany) negatywny proces zniszczenia w
kimś poczucia przynależności narodowej;
10) odnarodowienie – to (zakończony, dokonany) negatywny proces odcięcia kogoś
od jego własnej kultury narodowej i jego narodu;
11) odnaradawianie – to (niezakończony jeszcze, niedokonany, trwający wciąż)
negatywny proces odcinania kogoś od jego własnej kultury narodowej i jego własnego
narodu.
B) Podmioty uczestniczące w pedagogicznym procesie nacjonizacji/ narodyzacji/
unarodowienia:
12) nacjonizator (per analogiam do terminu ‘edukator’) – to podmiot-mężczyzna
(wychowawca, nauczyciel, opiekun, resocjalizator) nacjonizujący, prowadzący proces
nacjonizacji, czyli edukacji w zakresie narodowym;
13) nacjonizatorka (per analogiam do terminu ‘edukatorka’) – to podmiot-kobieta
(wychowawczyni, nauczycielka, opiekunka, resocjalizatorka) prowadząca proces nacjonizacji, czyli edukacji w zakresie narodowym;
14) narodyzator (per analogiam do terminu ‘edukator’) – to podmiot-mężczyzna
(wychowawca, nauczyciel, opiekun, resocjalizator) narodyzujący, prowadzący proces
narodyzacji, czyli edukację w zakresie narodowym, w zakresie kultury narodowej;
15) narodyzatorka (per analogiam do terminu ‘edukatorka’) – to podmiot-kobieta
(wychowawczyni, nauczycielka, opiekunka, resocjalizatorka) prowadząca proces narodyzacji, czyli edukacji w zakresie narodowym, w zakresie kultury narodowej;
16) nacjonista – to człowiek-mężczyzna nacjonizujący, czyli prowadzący pozytywny
proces kształtowania w kimś poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultu-
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ry narodowej; także zwolennik nacjonizmu;
17) nacjonistka – to człowiek-kobieta nacjonizująca, czyli prowadząca pozytywny
proces kształtowania w kimś poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultury narodowej; także zwolenniczka nacjonizmu;
18) narodysta – to człowiek-mężczyzna narodyzujący (unaradawiający), czyli prowadzący pozytywny proces formowania, kształtowania w kimś samoświadomości narodowej i kulturowej w kontekście narodu; także zwolennik narodyzmu;
19) narodystka – to człowiek-kobieta narodyzująca (unaradawiająca), czyli prowadząca pozytywny proces formowania, kształtowania w kimś samoświadomości narodowej i kulturowej w kontekście narodu; także zwolenniczka narodyzmu;
20) unaradawiacz – to człowiek-mężczyzna (edukator, nauczyciel, wychowawca,
opiekun, resocjalizator) prowadzący proces czyjegoś unaradawiania, czyli pozytywny
proces stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w kulturę narodową;
21) unaradawiarka/unaradawiaczka to człowiek-kobieta (edukatorka, nauczycielka, wychowawczyni, opiekunka, resocjalizatorka) prowadząca proces unaradawiania,
czyli pozytywny proces czyjegoś stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia
w kulturę narodową;
22) nacjonizant (per analogiam do terminu ‘socjalizant’ – osoba socjalizowana, uspołeczniana) – to podmiot rodzaju męskiego (wychowanek, uczeń, podopieczny, resocjalizant) nacjonizowany, poddawany procesowi nacjonizacji, czyli pozytywnemu procesowi
kształtowania poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultury narodowej itd.;
23) nacjonizantka (per analogiam do terminu ‘socjalizantka’ – osoba socjalizowana,
uspołeczniana) – to podmiot rodzaju żeńskiego (wychowanka, uczennica, podopieczna,
resocjalizantka) nacjonizowana, poddawana procesowi nacjonizacji, czyli pozytywnemu
procesowi kształtowania poczucia przynależności do danego narodu, do danej kultury
narodowej itd.;
25) narodyzant – człowiek płci męskiej (uczeń, wychowanek, podopieczny, resocjalizant) narodyzowany, czyli unaradawiany poprzez pozytywną edukację w zakresie narodowym, w zakresie danej kultury narodowej;
26) narodyzantka to człowiek płci żeńskiej (uczennica, wychowanka, podopieczna,
resocjalizantka) – osoba narodyzowana, czyli unaradawiana poprzez pozytywną edukację w zakresie narodowym, w zakresie danej kultury narodowej;
27) narodowista – przedstawiciel narodowizmu;
28) narodowistka – przedstawicielka narodowizmu;
29) nacjologista – przedstawiciel nacjologizmu;
30) nacjologistka – przedstawicielka nacjologizmu.
C) Terminologia ogólna w pedagogicznym procesie nacjonizacji/narodyzacji/unarodowienia:
31) narodyzm (analogicznie do terminu: ‘socjologizm’) – to sposób formowania
narodowego, czyli prowadzenia pozytywnego procesu formowania, kształtowania w
kimś samoświadomości narodowej i kulturowej w kontekście narodu, pozytywna edukacja w zakresie narodowym, tj. w zakresie danej kultury narodowej;
32) nacjonizm analogicznie do terminu: ‘socjologizm’) – to naukowa postawa badaw-
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cza uznająca za pozytywny proces nacjonizowania, czyli kształtowania w kimś poczucia
przynależności do danego narodu, do danej kultury narodowej, poddawania wychowanków/uczniów/podopiecznych procesowi nacjonizacji, czyli uczenia współdziałania z innymi członkami narodu, akceptowania norm narodowych, cechujących kulturę danego
narodu; nadto naukowa postawa badawcza uznająca za pozytywny proces nacjonizacji,
czyli przyjmowania przez jakąś osobę wiedzy o własnej kulturze narodowej, nabywania
kompetencji komunikacyjnej w jej własnym języku narodowym, zyskiwania potrzebnych umiejętności do życia w swoim narodzie, uwewnętrzniania porządku dóbr i systemu
wartości, wzorów zachowań i norm charakterystycznych dla danego narodu, obowiązujących w tymże narodzie, a wynikających z oddziaływania kulturowego własnego środowiska narodowego; nacjonizm bada nacjonizowanie, oraz nacjonizację, tę ostatnią zarówno
jako proces, jak i jako rezultat tego procesu;
33) narodowizm – pogląd przyjmujący za pozytywne zjawisko: A) unaradawianie /
unarodowienie, czyli proces stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w
kulturę narodową; budowania w kimś poczucia przynależności narodowej, przynależności do kultury narodowej; B) znarodowienie, czyli proces trwałego wrośnięcia w naród,
w daną kulturę narodową;
34) nacjologizm (per analogiam do ‘socjologizm’) – to 1) nurt teoretyczny i metodologiczny w naukach humanistycznych i społecznych w XXI w. jako reakcja na socjologizm; 2) kierunek badawczy uznający, że naród jest jednym z najważniejszych czynników wyznaczających zarówno życie społeczne, jak i kulturalne poszczególnych osób, 3)
w pedagogice – nacjologizm pedagogiczny – postawa badawcza przyjmująca, że istota
procesu wychowania zależy od warunków narodowego środowiska kulturowego (rodzimego otoczenia narodowego), w którym zachodzi.
D) Predykaty (określające przymioty):
35) nacjonistyczny – dotyczący nacjonizmu;
36) narodystyczny – dotyczący narodyzmu;
37) unaradawiający – dotyczący podmiotu, który unaradawia kogoś innego (np.
nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, rodzica), lub czynnika występującego w procesie
unaradawiania;
38) unaradawiany – odnoszący się do podmiotu (wychowanka, ucznia, podopiecznego, dziecka), którego dotyczy trwający (jeszcze niedokończony) proces unaradawiania,
czyli pozytywnego procesu stawania się członkiem/członkinią narodu, wchodzenia w
kulturę narodową;
39) unarodowiony – odnoszący się do podmiotu (wychowanka, ucznia, podopiecznego, dziecka), którego dotyczy (już zakończony pozytywnie, dokonany pomyślnie) proces
zbudowania w kimś poczucia przynależności narodowej, przynależności do własnej kultury narodowej;
40) nacjonizacyjny – dotyczący procesu nacjonizacji;
41) nacjonizowany – dotyczący podmiotu (wychowanka, ucznia, podopiecznego,
dziecka) w procesie nacjonizacji;
42) znarodowiony – dotyczący dokonanego, pozytywnego procesu trwałego wrośnięcia podmiotu (osoby) w naród, w daną kulturę narodową;
43) wynaradawiany – dotyczący trwającego, niezakończonego jeszcze, niedoko-
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nanego ostatecznie negatywnego procesu niszczenia w kimś poczucia przynależności
narodowej;
44) wynarodowiony – dotyczący zakończonego, dokonanego, negatywnego procesu
zniszczenia w kimś poczucia przynależności narodowej;
45) odnaradawiany – dotyczący niezakończonego, niedokonanego, trwającego wciąż
negatywnego procesu odcinania kogoś od jego własnej kultury narodowej i jego własnego narodu;
46) odnarodowiony – dotyczący zakończonego, dokonanego, negatywnego procesu
odcięcia kogoś od jego własnej kultury narodowej i jego narodu;
47) nacjologistyczny – dotyczący nacjologizmu (nurtu, kierunku, postawy nacjologisty);
48) narodowistyczny – dotyczący narodowizmu.
W niniejszym tekście przedstawiono skrótowo zarys koncepcji nacjonizacja, narodyzacji, unarodowienia w ramach pedagogiki kultury narodowej, ukazując podstawową terminologię i definicje, nie wyczerpując przy tym zagadnienia.
Streszczenie:
1. Rodzaj artykułu. Artykuł oryginalny, koncepcyjny, teoretyczny jest przyczynkiem
do badań kwestii patriotyzmu i narodu. 2. Cel artykułu. Celem artykułu jest pokazanie
kwestii nacjonizacji, narodyzacji, unarodowienia, w ramach koncepcji pedagogiki kultury narodowej (pedagogiki narodu, pedagogiki patriotyzmu). 3. Zastosowana metodologia badawcza. Tekst powstał przy użyciu historiograficznej metody analizy dokumentu i
logicznej analizy istoty rzeczy (ujęcie istotnościowe). Autor w artykule użył metodologię
analizy logicznej i semantycznej pojęć. 4. Główne wyniki analizy. Autor przedstawił
kwestie nacjonizacji, narodyzacji, unarodowienia, jako elementy pedagogiki kultury
narodowej. Tekst zawiera podstawową terminologię i definicje pojęć w kontekście teorii wychowania patriotycznego/państwowego/narodowego, pedagogiki patriotyzmu oraz
pedagogiki narodu. Autor przedstawił terminologię językową – przykłady użycia (podstawowe nazewnictwo). Ponadto autor ukazał zarys teorii nacjonizacji/narodyzacji na
wzór teorii socjalizacji/uspołecznienia. Tekst dotyczy takich pojęć, jak ‘nacjonizacja’,
‘narodyzacja’, ‘unarodowienie’, które zostały wraz z kilkudziesięcioma innymi terminami edukacyjnymi zanalizowane i zdefiniowane. 5. Ograniczenia wyników analizy.
Wyniki analizy są ograniczone do zakresu pedagogiki patriotyzmu (teorii wychowania
patriotycznego). 6. Implikacje praktyczne artykułu. Wyniki analiz można zastosować
dla celów dydaktycznych dla studentów, ponadto są tam implikacje teoretyczne – podstawa dla dalszych badań w ramach teorii wychowania patriotycznego. 7. Implikacje
społeczne artykułu. Wyniki analizy mają zastosowanie społeczne w społeczności pedagogów, socjologów, politologów, kulturoznawców. 8. Oryginalność artykułu. Nowa
wartość, jaką wnosi dany artykuł w stosunku do dotychczasowych badań, polega na stworzeniu teorii od podstaw, ustaleniu pojęć nacjonizacji, narodyzacji i unarodowienia oraz
terminów pokrewnych, ich zdefiniowaniu w kontekście pedagogiki kultury narodowej.
Słowa-klucze: naród, nacjonizacja, unarodowienie, narodyzacja, edukacja, wychowanie, pedagogika, pedagogika kultury, pedagogika kultury narodowej, terminologia pedagogiczna, wychowanie patriotyczne, wychowanie narodowe, wychowanie państwowe,
edukacja narodowa, edukacja państwowa, edukacja patriotyczna, patriotyzm, teoria wy-
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chowania, Polska, socjologia narodu, pedagogika narodu, kultura narodu, kultura patriotyzmu, pedagogika patriotyzmu,
Summary:
Nationisation, ethnicitisation (pedagogy of national culture – terminology and definitions)
1. What kind of article. The original, conceptual, theoretical paper is a contribution
to research question of patriotism and nation (ethnicity). 2. The goal of an article: The
article aims at presenting question nationisation, ethnicitisation, in the frame of concept
of national culture pedagogy (pedagogy of nation, pedagogy of patriotism). 3. The research method applied. The text has been written by the using the historiographical
method of document analysis and logical analysis of thing essence (essential aspect).
The author of the article used a method of logic and semantic analysis of terms. 4. Main
results. The author presented questions nationisation, ethnicitisation, as the elements of
pedagogy of national culture. The text includes the basic terminology and definitions of
terms in the context of theory of patriotic/state/national upbringing, pedagogy of patriotism and pedagogy of nation. The author presented linguistic terminology, samples of
the using (basic nomenclature). Additionally, the author presented an outline of theory of
nationisation/ethnicitisation, following the theory of socialization. The text concerns such
terms as ‘nationisation’, ‘ethnicitisation’, which were analysed and defined together with
tens another educational terms. 5. The limits of the results. The results are limited to the
field of pedagogy of patriotism (theory of patriotic upbringing). 6. Practical implications of the article. The results of the analysis can be applied for the didactic reasons for
students, moreover, there are theoretical implications – grounds for further research in the
frame of patriotic upbringing theory. 7. Social implications of the article. These results
are socially applicable in society of educators, sociologists, politologists, researchers of
culture. 8. The novelty of the article. New insights introduced by the article with regards
to the current literature is that it created theory in the background, creation of terms such
as ‘nationisation’, ‘ethnicitisation’ and similar terms, their definitions in the context of
national culture pedagogy.
Key words: nation, ethnicity, nationisation, ethnicitisation, education, upbringing,
pedagogy, pedagogy of culture, pedagogy of national culture, pedagogical terminology,
patriotic upbringing, national upbringing, state upbringing, national education, state education, patriotic education, patriotism, theory of education, theory of upbringing, Poland,
sociology of nation, pedagogy of nation, culture of nation, culture of patriotism, pedagogy of patriotism,
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Człowiek bez narodu jest duszą bez treści, obojętną,
niebezpieczną i szkodliwą.
Stanisław Brzozowski
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2011 získala osvedčenie o odbornej príprave mediátorov. V roku 2012 ukončila na Katedre filozofie a religionistiky
rigorózne konanie v študijnom programe Religionistika (PhDr.). Od roku 2013 publikuje príspevky na Katolíckej
univerzite v Ružomberku a Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 1992 pracuje na Mestskom úrade v Prešov
konkrétne na Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, oddelení dopravy energetiky a životného prostredia, ako
odborná referentka. V súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Katedre
aplikovanej edukológie ako externá doktorandka.

Úvod
Prudký celosvetový rozvoj civilizácie prináša mnoho nových javov, ktoré sa intenzívne presadzujú v praxi, ale aj následne sa dostávajú do záujmového bádania vedy. Jedným z týchto fenoménov je interkulturalita. Už od samých začiatkov ľudskej civilizácie
dochádzalo ku kontaktu ľudí nielen vo vnútri etnického spoločenstva, ale tiež ku
kontaktom príslušných rôznych etník a národov, ich kultúr a príslušného jazyka1.
Interkulturalita je v súčasnosti veľmi aktuálna a dôležitá. Začala sa stávať významnejšou v súvislosti s prebiehajúcimi premenami v súčasnej spoločnosti. Súčasná spoločnosť je spoločnosť globálna, v ktorej sa na rôznych úrovniach, prostredníctvom rôznych
komunikačných kanálov, v rôznych situáciách často stretávajú predstavitelia odlišných
kultúr a národov. Koncept interkulturality hľadá spôsob koexistencie týchto odlišných
kultúr a spôsob komunikácie medzi nimi2.
Kultúra nám poskytuje zmysluplný kontext významov v stretávaní s druhými ľuďmi.
Poskytuje nám predstavu o spôsobe premýšľania o sebe samých a tých, ktorí žijú v určitom sociálnom priestore. Poskytuje nám hlavne pocit istoty a spolupatričnosti. Kultúra je
prejavom nás samých a naše okolie nám našu vlastnú kultúru potvrdzuje3.
Celý svet sa prepája, vzniká množstvo národných spoločenstiev a prejavuje sa sila
migračných pohybov. Väčšina z nich sa natrvalo usadzuje a následne sa zapája do pracovného i spoločenského života. V dôsledku toho sa často medzi výrazy užívané v sociálnej
komunikácii zaraďuje adjektívum multikultúrny a my si začíname uvedomovať rozmanitosť našej spoločnosti a fakt, že budeme často prichádzať do styku s príslušníkmi iných
1

Porov.: PRŮCHA, J.: Interkulturníkomunikace. Praha : GradaPublishing, a.s., 2010. s. 9.
Porov.:ZAHRADNÍKOVÁ, A: Interkulturalita a interkulturníkomunikace.
http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/zahradnikova-andrea.pdf (09.03.2016).
3
Porov.:ĎURIGOVÁ, N.: Medzikultúrna komunikácia. Aktuálne otázky a možnosti riešenia. Bratislava : Univerzita
J.A. Komenského, 2004.s. 21.
2
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národov, či už pôjde o styky priame alebo sprostredkované. V každom kontakte s ľuďmi
odlišných etník máme mať na pamäti, že je potrebné vzájomne a správne komunikovať4.
Interkultúrna komunikácia sa realizuje každodenne v nespočetnom množstve medzinárodných, obchodných, politických, diplomatických, vzdelávacích či turistických
kontaktoch. Je to fenomén na jednej strane pozitívny, ktorý vedie k užitočným efektom,
vždy jeho prostredníctvom sa dorozumievajú, navzájom sa obohacujú,vzájomne poznávajú a spolupracujú s ľuďmi rôznych zemí, národov, kultúrnych spoločenstiev. Avšak
na druhej strane je to taktiež fenomén problematický či niekedy až poškodzujúci. Pretože
dôsledky nesprávne vedené a interpretované interkultúrnou komunikáciou môžu viesť ku
konfliktom, ktoré vznikajú na základe nepoznania základných charakteristík kultúr alebo
jazykovou bariérou. Veď všetci sme predovšetkým ľudia a zaslúžime si ľudský prístup,
porozumenie a rešpekt. Mali by sme sa radšej navzájom počúvať ako jeden druhého obviňovať. A zároveň by sme mali venovať viac energie hľadaniu správnych riešení5.
1. Význam kultúry a jej vplyv na človeka
Pojem „kultúra“ môžeme označiť ako špecifický spôsob organizácie, realizácie a rozvoja činností, objektivizovaný vo výsledkoch fyzickej a duševnej práce. E. B. Tylor definoval pojem „kultúra“ ako „zložitý celok, ktorý zahŕňa poznanie, vieru, umenie, právo,
morálku, zvyky a všetky ostatné schopnosti a obyčaje, ktoré si človek osvojil ako člen
spoločnosti“.V pojme kultúra máme si objasniť a nájsť podobnosti v správaní sa jednotlivcov v rámci skupiny a rozdielnosti medzi skupinami. Obsah kultúry zahrňujúci hodnoty,
názory, postoje, normy a kultúrne vzory, ktoré determinujú spôsoby myslenia, cítenia a
správania sa a ich produkty materiálnej a nemateriálnej povahy, je pre každú skupinu viac
či menej špecifický a prenáša sa z jednej generácie na druhú prostredníctvom „učenia“.
Každý človek je tvorcom a produktom kultúry. Jednotlivci sa vzájomne odlišujú a disponujú jedinečnými charakteristikami svojej osobnosti napriek tomu, že žijú, vyrastajú
a pracujú v rovnakom prostredí. Prostredie, genetické faktory a výchova výrazne menia správanie sa jednotlivca. Avšak nie všetky aspekty kultúry určitého sociálneho celku
zdieľajú jeho členovia rovnako. V priebehu života patrí človek k viacerým sociálnym
celkom a stretáva sa s rôznymi kultúrnymi prvkami, ktoré ho ovplyvňujú6. Schopnosť
človeka orientovať sa nielen v kultúre vlastnej, ale aj v cudzích kultúrach je nazývaná ako
medzikultúrna kompetencia (intercultural, resp. cross-culturalcompetence)7.
Jednou z najčastejšie uvádzaných definícii je H. Meada: „Kultúra je súbor naučeného
chovania, zbierka názorov, zvykov a tradíciíspoločnej skupiny ľudí a úspešne osvojená
ľuďmi, ktorí vstupujú do spoločnosti“8.
G. Hofsted uvádza, „Človek nosí v sebe niekoľko vrstiev mentálneho naprogramovania či úroveň kultúry. Základnými úrovňami kultúry sú:
4

Porov.: ZAHRADNÍKOVÁ, A: Interkulturalita a interkulturníkomunikace.
http://konference.osu.cz/cestina/dok/2009/zahradnikova-andrea.pdf (09.03.2016).
5
Porov.: PRŮCHA, J.: Interkulturníkomunikace. Praha : GradaPublishing, a.s., 2010. s. 31.
6
OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 6 – 7.
7
Porov.:ĎURIGOVÁ, N.: Medzikultúrna komunikácia. Aktuálne otázky a možnosti riešenia. Bratislava : Univerzita
J.A. Komenského, 2004.s. 18.
8
Porov.: EVANGELU, J. E. – GASPARICS, Z.: Manažerskákomunikace v multikulturním prostredí. Ostrava : KEY
Publishing, s.r.o., 2013. s. 8.
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úroveň národnej kultúry (prípadne kultúr u ľudí, ak sa v priebehu života sťahujú (nationallevel);
úroveň kultúry spojená s určitým etnikom, náboženstvom alebo jazykom (ethnic, religion, linguisticaffiliationlevel);
úroveň kultúry spojená s rodovou rozdielnosťou (mužská a ženská kultúra v podobe
rolí) (genderlevel);
úroveň kultúry v súvislosti s príslušnosťou k určitej generácii (generácie majú rôzne
symboly, hrdinov, rituály a hodnoty) (generationlevel);
úroveň kultúrysúvisiaca s príslušnosťou k určitej sociálnej triede (socialclasslevel);
úroveň organizačnej kultúry (socializujeme sa v organizácii, ktorá nás zamestnáva)
(organizational/corporatelevel)9.
Charakter kultúrnej determinácie v rámci jednotlivých úrovní kultúry sa spája s diferencovanými podmienkami existencie a možnosťami rozvoja jednotlivca. Veď každý z
nás je súčasťou určitého sociálneho celku (celkov) a neustále upravuje svoje myslenie
a konanie tak, ako sa menia okolnosti jeho existencie. Následne tieto úpravy môžeme
pokladať za strategické, pretože aktívne formujú naše životy a identity. Každý sociálny
celok alebo jeho časti majú svoje zákonitosti fungovania, ktoré sa prejavujú v zaužívaných normách, hodnotách a spôsoboch správania sa, presvedčeniach10. Akčlovek vyjadruje schopnosť orientácie vo svojej vlastnej kultúre, je to kultúrna kompetencia (cultucalcompetence)11.
Kvalita života je vlastnosť národnej kultúry, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi ľuďmi,
ohľaduplnosť a citlivosť k spôsobu života a majetku ostatných. Každá krajina preferuje
kvantitu života alebo hodnôt.
Vzťahy človeka sú ovplyvňované osobitosťami národnej kultúry. Národná kultúra je
zložitým súborom, ktorý zahŕňa vedomosti, vieru, umenie, morálku, právo, zvyky a iné
spôsobilosti žiadané od človeka ako člena spoločnosti a ovplyvňujú jeho presvedčenie a
postoje formované výchovou v rodine, prvotné skúsenosti so vzdelávaním, náboženstvo,
jazyk, roly v spoločenstve a rôzne inštitúcie. Každý človek je indivíduum, ale aj člen
skupiny, v ktorej má určitú pozíciu a využíva svoje schopnosti a informácie podľa toho,
v akej kultúre žije. Odlišnosti medzi národnou (domácou) a cudzou kultúrou si človek
uvedomí až pri kontakte kultúr.
Vzťah k druhým ľuďom môže byť:
univerzálny (silnejšia orientácia na pravidlá ako ľudí) alebo partikulárny (individuálny
prístup k ľuďom);
neutrálny (racionalita) alebo emocionálny (pocity, nálady, gestikulácia);
založený na kolektivizme alebo individualizme;
difúzny (silný sklon k spájaniu osobitných a pracovných záležitostí) alebo špecifický
(oddeľovanie pracovných a súkromných záležitostí);
determinovaný statusom jednotlivca v spoločnosti dosiahnutý na základe úspechu a
práce alebo veku, spoločenského pôvodu, vzdelania a pod12.
9

10

11
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ĎURIGOVÁ, N.: Medzikultúrna komunikácia. Aktuálne otázky a možnosti riešenia. Bratislava : Univerzita J.A.
Komenského, 2004.s. 20.
OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 7.
ĎURIGOVÁ, N.: Medzikultúrna komunikácia. Aktuálne otázky a možnosti riešenia. Bratislava : Univerzita J.A.
Komenského, 2004.s. 20.
Porov.:OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská
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Kultúra určuje pravidlá pre život a fungovanie v spoločnosti. V zásade platí, že v
spoločnosti ľudí iných kultúr, resp. partnerov zo zahraničia treba zachovávať spôsoby,
ktoré poznajú obidve strany, prijímajú ich a používajú. Za každú cenu nepotláčať národné
špecifickosti, ale tolerovať zvyklosti partnerov, ak nie sú urážlivé a provokatívne13.
Podľa I. Brooksa môžeme národnú kultúru špecifikovať až potom, čo preskúmame
nasledujúce faktory, ktorými sú: jazyk, právny systém, hodnoty, vzdelanie, politický systém, náboženstvo. Poukazuje, že do širokého spektra rozpoznávacích faktorov môžeme
ďalej zahrnúť i spôsob dvorenia, zakázané jedlo, spôsob a vysvetľovanie gestikulácie,
pozdravy medzi priateľmi, náboženské rituály. Poukazuje, že národná kultúra zasahuje
do všetkých oblastí života. Jednotlivé elementy kultúr nemožno od seba oddeliť, pretože
ich pôsobenie je veľmi komplexné14.
2. Komunikácia a medzikultúrna komunikácia v globálnom prostredí
Z dlhodobého hľadiska je zrejmé, že dnešné podnikateľské prostredie smeruje ku globálnej úrovni, kde sa častejšie odkrýva téma –medzikultúrna komunikácia. Nastali silnejšie migračné pohyby. Globalizácia je rastúci systém vzťahov a vzájomnej závislosti medzi ľuďmi moderného sveta.Urýchľuje tok tovaru, peňazí, informácií a technologického
vývoja. Výsledkom globalizácie je, že ľudia a komunity žijúce od seba veľmi ďaleko sú
vo vzájomnom kontakte. Jedným z aktuálnych požiadaviek na našu súčasnú spoločnosť je požiadavka mezikultúrnej interakcie. V minulosti boli ľudia „ohraničení“ vlastnou
kultúrou, boli zvyknutí na určitý spôsob riešenia problémov, na jednu pravdu. Globálny
svet maže hranice medzi ľuďmi vo všetkých ohľadoch. Nie je len jeden spôsob riešenia,
ale je ich niekoľko, neplatí len jedna pravda, ale niekoľko zároveň. Pred dnešným človekom sa otvára množstvo rôznych pohľadov na svet a jeho interpretáciu. Ľudské pravdy a
zvyky, hodnotové rebríčky sa stávajú relatívnymi. Globalizácia nás núti k zmenám nášho
vnímania. No aj napriek tomu je v ľuďoch vplyv vlastnej kultúry hlboko zakorenený. Samozrejme, že cieľom nie je vytvorenie jednej univerzálnej kultúry, ale umožnenie takého
dialógu, ktorý prekračuje hranice etnicity, náboženstva, rasy či pohlavia alebo spoločenských tried15.
Komunikácia (communication) vo všeobecnosti znamená odovzdávanie informácií,
ich emocionálneho obsahu, ako aj ich pochopenie prijímateľom. Emocionálnym obsahom rozumieme napr. neverbálny náznak, ktorého poznanie nám umožňuje pochopenie
vlastného zmyslu informácie. Komunikácia ako sociálna činnosť, ktorú vykonávame v
sociálnych organizáciách, sa realizuje prostredníctvom sociálnych vzťahov, pričom cieľom je získať poznatky o optimálnych vzťahoch na výkon príslušných činností.
Medzikultúrna komunikáciaje v súčasnosti medziodborovým fenoménom sociálnych
procesov. Taktiež je ako aktuálny problém medziodborového riešenia systémovej orientácie v kultúrnych procesoch sociálnych inštitúcií a prisudzovanie významov medziľudských vzťahov, ktoré sú zdrojom medzikultúrnych rozdielov. Medzikultúrna komunika-
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Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 9, 11.
Porov.:OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 23.
EVANGELU, J. E. – GASPARICS, Z.: Manažerskákomunikace v multikulturním prostredí. Ostrava : KEY Publishing, s.r.o., 2013. s. 10.
Porov.: EVANGELU, J. E. – GASPARICS, Z.: Manažerskákomunikace v multikulturním prostredí. Ostrava : KEY
Publishing, s.r.o., 2013. s. 97 – 98
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čná kompetencia ako proces hľadania a nadobúdania/získavania vzájomnej rovnováhy v
medzikultúrnych rozdieloch metódou rekonciliácie. Nový, I. charakterizuje, že: „Medzikultúrna komunikácia kompetencia (interculturalcommunicationcompetence) je schopnosť štruktúrovanej orientácie v kultúrnych rozdieloch sociálnych inštitúcií.Je odrazom
schopnosti človeka vstupovať do medzikultúrnych sociálnych situácií, pochopiť ich v
kontexte existujúcich kultúrnych dimenzií, primerane ich zvládať a v kontexte kultúrnych
dimenzií vzniknuté situácie úspešne riešiť16.
Rozvoj medzikultúrnej komunikačnej kompetencie prispieva k rozlišovaniu sociologických poznatkov človeka o kultúre. Preto napr. na prácu v medzinárodnom priestore
je potrebné vytvoriť podmienky. Potrebné je, aby ľudia prešli interkultúrnou prípravou,
aby sa vedeli orientovať v rôznych kultúrach, komunikovať (využiť znalosť jazyka) s
príslušníkmi iných kultúr, boli tolerantní k iným kultúram a pritom si uvedomovali vlastné kultúrne dedičstvo. Zároveň musia prekonať etnocentrizmus – presvedčenie, že jedna
kultúra je lepšia ako ostatné a rozvíjať vedomosti o kultúre. Preto najdôležitejšou formou sociálnej interakcie medzi ľuďmi je komunikácia. Komunikáciu medzi príslušníkmi
rozdielnych kultúr, keď si uvedomujeme kultúrne odlišnosti partnerov za predpokladu
dokonalého poznania seba samého (vlastnej kultúry), označujeme pojmom interkultúrna
komunikácia (medzikultúrna, multikultúrna, multikulturálna). Keďže v procese interkultúrnej komunikácie sa vytvára nová kultúrna štruktúra, ktorá minimalizuje neistotu, je potrebné vychovávať ľudí k rozvíjaniu schopnosti komunikovať s príslušníkmi iných kultúr,
rozvíjať ich interkultúrne spôsobilosti. Podstatné je dosiahnutie kultúrneho nadhľadu bez
toho, aby sme sa zriekli vlastnej identity17.
V komunikácii medzi ľuďmi rôznych kultúr, v tzv. interkultúrnej komunikácii, ide
o priamu interakciu ľudí rôznych kultúr. Keď dochádza ku komunikácii s ľuďmi iných
kultúr, resp. so zahraničnými partnermi, je potrebné odporučiť päť kritických aspektov
kultúrnych rozdielov:
faktor spoločenských/medziľudských vzťahov;
faktor postavenia (status);
tok informácií, komunikácia v cudzom jazyku;
časový faktor;
iné, napríklad vzťah jednotlivca a skupiny.
Dosiahnutie vzájomného porozumenia vinterkultúrnej komunikácii vyžaduje spoznanie zvykov a odlišností namiesto hľadania podobnosti, uprednostňovanie faktov pred pocitmi, odpútanie sa od viery, že vlastná kultúra je dominantná. Interkultúrna komunikácia
je novým typom sociálnej zručnosti, ktorej sa možno naučiť. V prvom rade je potrebné
uvedomiť rozdielnosti jednotlivých kultúr, potom získať o tom vedomosti a nakoniec
vlastné skúsenosti s aktívnou komunikáciou s ľuďmi iných kultúr, resp. so zahraničnými
partnermi18.
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3. Základné aspekty interkultúrnej komunikácie
Každý národ má svoj kultúrny a sociálny systém, zahrňujúci určité postoje a hodnoty.
Kultúrne a sociálne faktory môžu ovplyvňovať správanie organizácií a meniť potreby.
Vplyvom globalizácie a internacionalizácie v hospodárskom živote vznikajú organizácie
s medzinárodným zastúpením. Pracujú v nich ľudia rôznych kultúr, ktorí do komunikačného procesu prinášajú množstvo špecifických komunikačných prvkov. Národnú
kultúru postupne formujú a menia zamestnanci svojím správaním, pracovnými zvykmi,
sociálnymi aktivitami, postojmi a záujmami. Pritom existuje množstvo iných kultúrnych,
ekonomických, legislatívnych, politických, náboženských, technologických odlišností,
ktoré manažéri nadnárodných a iných organizácií s medzinárodným zastúpením musia
identifikovať a rešpektovať.
Pri zaoberaní sa interkultúrnou komunikáciou je podstatné venovať pozornosť objasneniu kultúry a komunikácie v organizáciách s medzinárodným zastúpením, odlišnostiam ľudského správania sa, prienikom kultúr s komunikáciou ľudí v nadnárodnom priestore. Komunikácia je životnou potrebou nielen každého jednotlivca, ale aj organizácie.
Je súčasťou uskutočňovania pracovných úloh na pracovisku, organizovania, plánovania,
motivovania, povzbudzovania i kontroly. Bez komunikácie nemôže existovať žiadna organizácia. Komunikácia je koordinačným kanálom medzi zamestnancami, manažérmi,
vlastníkmi a verejnosťou19.
Komunikácia v organizáciách s medzinárodným zastúpením vyžaduje vyšší stupeň
komunikačných zručností, schopnosť odhadnúť potreby partnera a uvedomiť si kultúrne rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť celý proces komunikácie a následnej spolupráce. Od
členov takýchto spoločností sa očakáva ovládanie cudzieho jazyka, ale predovšetkým
schopnosť vytvoriť taký spôsob dorozumievania, ktorý pochopia všetci zainteresovaní. Ovládanie cudzieho jazyka predpokladá jeho vnímanie v širšom sociolingvistickom
kontexte a schopnosť používať ho spôsobom, ktorý vedie k harmonickému a efektívnemu
priebehu komunikácie. Z toho dôvodu je potrebné venovať pozornosť kritickým aspektom kultúrnych rozdielov prejavujúcich sa v organizácii práce, obchodnom rokovaní, manažérskych praktikách, podnikaní, postojoch zamestnancov k práci a spolupracovníkom.
Potrebné je zameriavať sa na:
pochopenie podstaty a osobitosti komunikácie ľudí rôznych kultúr,
rozlíšenie výhod a nevýhod interkultúrnej komunikácie,
aplikáciu teoretických poznatkov o podstatných kultúrnych odlišnostiach v praktickom živote20.
Výzvy, s ktorými sa ako ľudské bytosti stretávame počas vývinu našich identít a vyrovnávania sa s tým, čo máme alebo nemáme robiť počas našich životov, sú takmer nekonečné. Zdroje poznania, ktoré každý z nás potrebuje, aby zistil, kým vlastne je, kam
smeruje, sú príliš obsiahle na to, aby nám ich mohla poskytnúť len rodina alebo blízky.
Usmerňovanie prichádza od členov spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Stávame sa kultúrnou bytosťou, ktorá sa vyrovnáva so svetom, a ktorá si volí ňou preferovanú identitu alebo spôsob života. Následne preberá na seba určité spôsoby správania sa a myslenia, ktoré
určujú, čo je dobré a čo zlé, správne a nesprávne.Bez kultúry by človek nedokázal zvládať
19

20

Porov.:OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 5.
Porov.:OLEJÁROVÁ, M a kol.: Charakteristika vybraných krajín z pohľadu interkultúrnej komunikácie. Banská
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možnosti, ktoré sa vyskytujú v každom okamihu bdelej existencie jednotlivca. Kultúra
udržiava určitý stupeň poriadku a vedie nás k rovnováhe inštinktu a sociálnej oddanosti,
rovnováhe racionálnosti a emócií a rovnováhe nášho zmyslu pre jedinečné „ja“ a zmyslu
začlenenia sa do spoločnosti21.
4. Interkultúra a jej význam v edukačnom procese
Interculturaleduction (interkultúrna výchova) je termín súbežne užívaný ako
synonymum k termínu multiculturaleducation (multikultúrna výchova). Podporuje
význam a schopnosť vzájomného porozumenia a odmieta etnocentrické myslenie. Zdôrazňuje dôležitosť materského jazyka pre psychosociálny a kognitívny rozvoj detí imigrantov a podporuje dvojjazyčné vzdelávanie. Táto výchova môže byť úspešne realizovaná
len vtedy, ak škola, rodina a spoločnosť spolupracujú. Termín vyjadruje snahu vytvárať
prostredníctvom vzdelávacích programov spôsobilosť ľudí chápať a rešpektovať aj iné
krajiny než svoju vlastnú. Má značný praktický význam vzhľadom k vytváraniu postojov
voči imigrantom, príslušníkom iných národov, rás a pod22.
Slovensko sa postupne začína otvárať rôznym novým kultúram.Prichádzajú sem cudzinci, čoraz viac sa hovorí aj o národných menšinách žijúcich na Slovensku. Túto zmenenú situáciu môže každý vnímať rôzne. Multikultúrna výchova je celospoločenský koncept, ktorý sa týka vzdelávania všetkých detí, nielen tých, ktoré žijú v dvojkultúrnom alebo v zmiešanom prostredí. Táto výchovná téma sa v roku 2008 stala na Slovensku jednou
zo samostatných prierezových tém v novom dvojstupňovom modeli vzdelávania, ktorý
pozostáva zo štátneho a školského vzdelávacieho programu. Zámerom bolo, aby žiaci
pochopili, že multikultúrna – interkultúrna výchova je chápaná ako systém výchovných
cieľov a postupov, ktoré majú za cieľ podporovať pokojné spolunažívanie kultúr23. Témy
multikultúrnej výchovy sa pri formovaní integrovaného obsahu vzdelávania v školách
môžu objavovať v konkrétnych učebných predmetoch, ktoré sú zaradené do jednotlivých
vzdelávacích oblastí. Témy multikultúrnej výchovy sa však môžu vyskytovať aj v iných
prierezových témach:
Vzdelávacie oblasti:
jazyk a komunikácia (predmet slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk);
príroda a spoločnosť (predmet prírodoveda, vlastiveda);
človek a hodnoty (predmet etická výchova, náboženská výchova);
umenie a kultúra (predmet hudobná výchova, výtvarná výchova).
Iné prierezové témy:
osobný a sociálny rozvoj,
tvorba projektu a prezentačné zručnosti,
mediálna výchova.
21

22
23
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Postavenie žiakov z odlišného sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj úroveň kvality (medzi) kultúrnych vzťahov pre potreby výchovy a vzdelávania v školách sú v európskych krajinách intenzívne skúmané24. Preto sa odporúča, aby multikultúrna výchova
sa zameriavala vo svojom výchovno-vzdelávacom procese na sociálne a občianske kompetencie, kultúrne kompetencie, ďalej vedieť správne riešiť problémy, posilňovať úctu k
svojej vlastnej kultúre, pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami a náboženskej tolerancie a ďalšie. U žiakov má rozvíjať kvality osobnostného
a sociálneho rozvoja, aby žiak dospel k individuálnej, otvorenej a harmonickej kompetencii v konaní, k uvedomovaniu si vlastného správania. Tak si je žiak vedomý vlastných
možností a hraníc, tak bude schopný uplatniť osobné prednosti a pracovať na posilňovaní
svojich slabých stránok25.
Podstatne pre spoločnosť a školstvo je kvalifikácia učiteľov pre pedagogickú prax. Pre
efektívne zavedenie multikultúrnej výchovy do škôl má byť jedným z kľúčových faktorov aj kvalitná príprava budúcich učiteľov. Príprava učiteľov by mala byť zameraná aj na
mimoškolskú činnosť, prácu s rodinou a komunitou. Dôležité pre prácu učiteľov v súvislosti s multikultúrnou výchovou je aj učiť žiakov o najbližšom susedstve, o kultúrnej odlišnosti v najbližšom okolí. Zároveň je potrebné prostredníctvom multikultúrnej výchovy
vplývať na žiakov aj v prospech zvyšovania celkovej otvorenosti k „akejkoľvek“ kultúrnej odlišnosti, pretože celkové pozitívne vnímanie rozmanitosti ovplyvňuje aj to, ako
sú potom vnímané konkrétne skupiny. Učiteľom na zlepšenie multikultúrnej výchovy v
školách by bolo vhodné rozšíriť spektrum inštitúcií, ktoré môžu vstupovať do formálneho
vzdelávania. Rôzne výskumné pracoviská, univerzity a mimovládne organizácie by mohli prispieť svojimi odbornými usmerneniami, školeniami a odbornými textami26.
5. Kritické aspekty kultúrnych rozdielov
Kultúrne dimenzie objasňujú určité škály, v ktorých sa jednotlivo nachádzajú a ich
krajné póly dosahujú extrémne vlastnosti. Ak sa porovnávajú konkrétne kultúry, tak
výsledkom porovnávania sú kultúrne štandardy. Predstavujú konkrétne sociálne normy,
ktoré príslušníci určitej kultúry zdieľajú a záväzne rešpektujú. Zároveň vyjadrujú prípustnú mieru tolerancie od iných štandardov, a to od domáceho obyvateľstva alebo cudzincov.
A. Thomas charakterizuje kultúrne štandardy: „Predstavujú metodický nástroj, ktorý
odhaľuje a charakterizuje špecifické spôsoby myslenia, sociálneho správania a pracovného konania príslušníkov rôznych kultúr“. Zdôrazňoval, že kultúra je súčasne predpokladom i výsledkom konkrétneho konania každého človeka. Každá interakcia medzi
dvomi príslušníkmi rôznych kultúr je mimoriadne zložitá, pretože každý z partnerov sa
viac nachádza vo viacerých ako v jednej sociálnej situácii.
Obaja partneri musia brať do úvahy:
kultúru a kultúrne štandardy vlastnej, národnej kultúry;
predpokladanú kultúru, resp. štandardy druhej krajiny;
24
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skutočné rokovanie príslušníka inej kultúry;
predstavu príslušníka inej kultúry o našej kultúre27.
Problémy môžu vzniknúť, ak partneri nepoznajú základné vzájomné prejavy správania sa, kultúrne zvyky a odlišnosti. Riešením nedorozumenia, ktoré môže vzniknúť, je
zmena vlastného kultúrneho rámca v smere kultúry a kultúrnych štandardov partnera. Z
odporúčaní zvládania interkultúrnych rozdielov je možné vybrať následný:
cudziu kultúru je potrebné dobre poznať. Napriek tvrdeniam, že súčasná civilizáciastiera kultúrne rozdiely, je potrebné existenciu určitých rozdielov pripustiť. Poznanie vlastnej
a cudzej kultúry je prvým predpokladom vzájomného porozumenia a dobrej spolupráce.
cudziu kultúru treba rešpektovať. Neodporúča sa zaoberať podrobnosťami a hodnotením typu, že niektorá kultúra je lepšia,vyspelejšia. Kultúry sú rôzne, vzájomné odlišné.
Rešpekt k odlišnej kultúre znamená predovšetkým vziať do úvahy jej odlišnosti.
vo vzťahu k cudzej kultúre je vhodné urobiť ústretové kroky. Ide o snahu nájsť riešenie,
urobiť krok k vzájomnému porozumeniu a k celkovému zjednodušeniu psychicky zložitého sociálneho procesu. Bez poznania svojich partnerov a ich kultúrneho zázemia to nie
je možné28.
Záver
Zámerom tohto príspevku je poukázať, žeglobalizácia núti k celkovej zmene ľudského vnímania. V ľuďoch je vplyv vlastnej kultúry hlboko zakorenený. V snahe porozumieť druhým ľuďom je nevyhnutné ponoriť sa, ako sa to len dá, do špecifickosti
historického a kultúrneho prostredia človeka. Musíme si uvedomiť, že krajina/kultúry
a ľudia sa odlišujú v postojoch k životu, v životných štýloch a v spôsobe premýšľania.
Učenie kultúry nám umožňuje spoznávanie nových krajín, národov, zvykov, kultúr a
tradícií. Ak chceme niekoho presviedčať, musíme použiť jazyk jeho myslenia. To je
nevyhnutnosť, ktorá presahuje hranice logiky a rozumu a pramení v emocionálnom uvedomení si druhých ľudí a ich pochopení. Avšak vstúpiť do prostredia inej kultúry nie je
vôbec jednoduché.
Podstatou nie je vytvorenie jednej univerzálnej kultúry, ale umožnenie takého dialógu, ktorý prekračuje hranice etnicity, náboženstva, rasy či pohlavia, alebo spoločenských tried. Práve medzikultúrna komunikácia je výzvou vzájomnej interakcie s ľuďmi
zo širokého spektra rozličných kultúrnych prostredí. Rozvoj v tejto oblasti si vyžaduje
nový spôsob myslenia a vzájomných interakcií.To sa dá dosiahnuť len multikultúrnym
učením, ktoré sa javí ako dôležitý nástroj pre nadobúdanie interkultúrneho postoja. Potrebné je nadobudnúť aj cudzojazyčnú gramotnosť, aby dochádzalo k pochopeniu najrôznejších aspektov medziľudského života pri rešpektovaní rozmanitosti a inakosti.
Prioritou medzikultúrnej komunikácie je zaistiť, aby človek pochádzajúci z iného
kultúrneho prostredia nebol v komunikačnom procese poškodený, napadnutý alebo nepochopený, či už vedome, alebo nevedome. Spoločným cieľom vzdelávacích reforiem
je to, čo predpokladá spoluobčianstvo, spoluzodpovednosť, vzájomné porozumenie a
spoluprácu. Zvýšenie vzdelanosti v spoločnosti vedie k posilneniu integrity spoločnosti,
čo následne vedie k tvorbe vhodného kultúrneho a sociálneho prostredia a znižuje na27
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pätie v spoločnosti. Dobré vzdelanie zabezpečuje ľuďom lepšie príležitosti, umožňuje
plnohodnotný život a dobré uplatnenie na pracovnom trhu.29
Abstrakt:
Kultúra je komplexný systém, ktorý sa prejavuje na viacerých úrovniach nášho každodenného života. Kultúra je jednou z častí ľudského prostredia, vytvorená človekom a v
procese výchovy je osvojovaná ako dedičstvo. Kultúra je pre každú skupinu špecifická a
odovzdáva sa z generácie na generáciu. Obsahuje hodnoty, názory, postoje, normy a kultúrne vzory, ktoré ovplyvňujú spôsob myslenia, pocitov, správania a produkty materiálnej
a nemateriálnej povahy. Rozvoj medzikultúrnej komunikačnej kompetencie prispieva k
rozširovaniu sociologických poznatkov človeka o kultúre. Je dobré pochopiť a rešpektovať kultúru inej krajiny, aby pri vzájomnej komunikácii nedochádzalo k nepochopeniu
a rôznym konfliktom. Konflikt vzniká tam, kde určité ciele, potreby alebo záujmy sú v
nesúlade s inými. Zámerom je ponúknuť pohľad na interkulturalitua jej etablovanie do
spoločnosti, aby efektívnejšie dochádzalo k vzájomnému pochopeniu kultúr.
Kľúčové slová:Interkulturalita.Interkultúrna komunikácia.Multikulturalita. Kultúra.
Konflikt.
Abstract:
Culture is a complex system, which shows itself on several levels of our day-to-day
life. Culture is one of the parts of the human environment, created by a human and in the
process of education, it is internalised as heritage. Culture is specific for each group and it
is passed on from generation to generation. It includes values, opinions, attitudes, norms
and cultural patterns, which influence ways of thinking, feelings, behaviour and products
of material and spiritual nature. Development of intercultural communication competence contributes to broadening of sociological knowledge of a person about culture. It is
good to understand and respect different cultures, so that mutual communication can be
devoid of misunderstandings and various conflicts. A conflict develops, when some goals,
needs or interests are in discordance with others. The goal is to offer a view on interculturality and its establishment in society, so mutual understanding of various cultures is
more effective.
Key Words: Interculturality. Intercultural Communication. Multiculturality. Culture.
Conflict.
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RODZINA PONOWOCZESNA
– WYZNACZNIKI I PERSPEKTYWY
mgr Joanna Wieczorek-Orlikowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
W 2014 r. ukończyła studia II stopnia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (kierunek: politologia,
specjalność: marketing instytucji publicznych) i uzyskała tytuł zawodowy magistra. Obecnie doktoranta w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku
Nauki o Polityce. Autorka licznych publikacji naukowych, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji, a także projektów badawczych. Aktywnie działa w strukturach uniwersytetu poprzez Uczelnianą Radę Doktorantów, a także Inicjatywy Doktorantów INP. Interesuje się teoriami socjologicznymi N. Luhmanna, a także oddziaływaniem mediów na sferę polityczną i społeczną, czemu
poświęca większość swoich publikacji.

1. Wstęp
Rodzina i aspekty związane z jej funkcjonowaniem stanowią przedmiot dociekań właściwie od zawsze. Liczne nawiązania do niej można odnaleźć chociażby w Biblii, a także
dziełach starożytnych myślicieli, spośród których warto wymienić Platona, czy Arystotelesa. Tak duże zainteresowanie tą tematyką wynika przede wszystkim z jej uniwersalności – niezależnie od epoki, kultury, czy społeczności, rodzina zawsze stanowiła i będzie
stanowić podstawowy element struktury społecznej, dzięki któremu człowiek może prawidłowo się rozwijać i funkcjonować. I choć realia, w jakich funkcjonuje współcześnie
rodzina, znacznie się zmieniły, to jej ogromna wartość jest nadal czymś stałym i powszechnym.
Według badań przeprowadzonych przez CBOS w 2013 r. aż 85% badanych wskazało,
że człowiekowi do szczęścia potrzebna jest rodzina. Mimo że jej rozumienie zmieniło
się w stosunku do tradycyjnych ujęć, to wynik ten jednoznacznie wskazuje na ogromną
wartość rodziny w oczach Polaków. Co ciekawe, respondenci uznali, że mianem rodziny można określać małżeństwo z dziećmi (aż 99%), rodzica samotnie wychowującego
potomstwo (91%), ale także osoby w związkach nieformalnych posiadające dzieci, czy
małżeństwa bezdzietne. Z sondażu jednoznacznie wynika, że nastąpiła także zmiana w
postrzeganiu par homoseksualnych wychowujących dzieci – 23% badanych określiło ich
także jako rodzinę, co w porównaniu do 2006 r. stanowi spory wzrost (z 9%)1.
Mimo to w ostatnich latach często mówi się o kryzysie rodziny, na który wpływ ma
mieć wiele czynników. Podlega ona różnorakim przeobrażeniom, spośród których na
czoło wysuwają się nowe modele życia rodzinnego, przekształcenia w relacjach międzyludzkich, czy zmiany tożsamościowe. Współczesność generuje dla tej podstawowej
grupy społecznej także wiele zagrożeń i problemów, takich jak chociażby wysoki odsetek
1

CBOS, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie.Komunikat z badań, 33/2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_033_13.PDF
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rozwodów, spadająca dzietność, bezrobocie, czy kłopoty mieszkaniowe. Człowiek zakładający rodzinę stoi więc przed ogromną liczbą wyzwań.
W kontekście tych trudności coraz częściej mówi się o nadejściu nowej fazy istnienia społeczeństwa, zwanej ponowoczesnością. Wielu badaczy wskazuje, że w obliczu
wszechobecnych i gwałtownych przeobrażeń świata, pojęcie to dotyczy także rodziny,
która zaczyna zmieniać swój tradycyjny kształt. Czy jest to dla niej zagrożenie? Jak będzie wyglądała w przyszłości?
Celem niniejszego artykułu jest eksplikacja koncepcji rodziny ponowoczesnej i wskazanie jej wyznaczników w kontekście globalnie zachodzących zjawisk. W trakcie analizy
szczególną uwagę zwrócono na pojęcie ponowoczesności, które pomimo dość szerokiej
literatury przedmiotu, nadal jest w dużej mierze niezrozumiałe i mało precyzyjne.
Życie współczesnego człowieka, zarówno rodzinne, jak i zawodowe, uległo znacznym
przeobrażeniom w porównaniu do poprzednich pokoleń. Obecnie preferujemy zupełnie
inny styl bycia, relacji międzyludzkich, wyznajemy inne wartości. Czy rodzina w czasach
prymatu indywidualności i powszechnego konsumpcjonizmu ma szansę zachować swoje
atrybuty i wypełniać dotychczasowe funkcje? Co się w niej zmieniło? I jak wpłynie to na
tożsamość każdego z nas?
2. Ponowoczesność – terminologia i klasyfikacje
W obliczu gwałtownych zmian zarówno na polu nauki i techniki, ale także w odniesieniu do sfery społeczno-ekonomiczno-politycznej, wielu badaczy zaczyna mówić o nadejściu nowej epoki, która charakteryzuje się zmiennością struktur i brakiem stabilności. W
tym kontekście przyjęły się przede wszystkim dwa określenia: postmodernizm i ponowoczesność.Pierwotnie miały one za zadanie opisywać społeczne dyrektywy późnego kapitalizmu, jednak ich znaczenie bardzo szybko się rozszerzyło. Należy jednak pamiętać, że
niesłusznie traktuje się te dwa pojęcia jako równoważne2.
Postmodernizm odnosi się przede wszystkim do krytyki na gruncie literatury, sztuki,
a także architektury. Zrywa on z modernistycznym awangardyzmem, skłaniając się bardziej ku eklektyzmowi. Charakterystyczne dla tego podejścia jest zatarcie granicy między
kulturą wysoką a masową, dziełem artystycznym a estetyką życia codziennego, czy osłabienie wagi oryginalności. Z kolei ponowoczesność odnosi się kryzysu nowoczesności w
kategoriach cywilizacyjnych. Posiada ona takie cechy nowoczesności, jak różnorodność,
czy możliwość głoszenia krytyki, jednak stanowczo odrzuca typową dla niej zunifikowaną kulturę. Ponowoczesność opowiada się za uznaniem pewnych różnic wartości i
przekonań, których nie da się zredukować. Podkreśla także wielość narracji wobec braku
jednoznacznej wizji świata i panującą powszechnie ideologię konsumeryzmu3.
Zmiany, jakie nastąpiły globalnie od początku lat 60. XX wieku osiągnęły tak ogromną skalę, że zaczęto mówić o powstaniu nowego typu społeczeństwa. Pojawiła się potrzeba nazwania tej „nowej epoki”, w wyniku czego powstała koncepcja ponowoczesności.
Niestety, pojęcie to jest niezbyt precyzyjne i budzi sporo kontrowersji, trudno więc jednoznacznie je zdefiniować – tym bardziej, że u jego podstaw leży zwątpienie w aktualność
2

3
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dotychczasowej wiedzy. Koncepcja ponowoczesności tworzy zatem nowy kontekst dla
działań i decyzji podejmowanych przez jednostkę4.
Czym charakteryzuje się ponowoczesne społeczeństwo? Przede wszystkim składa
się z konsumentów, którzy swoją tożsamość budują wokół nabywania dóbr, ulegania
okazjom i rozniecania w sobie licznych pokus. To właśnie konsumpcjonizm staje się
elementem kształtowania więzi społecznych. Niestety, towarzyszy temu zjawisko coraz
większej polaryzacji społecznej, ponieważ niektóre jednostki mają o wiele łatwiejszy
dostęp do cenionych społecznie dóbr, od pozostałych. Społeczeństwo ponowoczesne
dzieli się więc na dwa światy: pierwszy – mobilny i kosmopolityczny, w którym działa
elita biznesu i kultury, drugi natomiast związany więzami lokalnymi i biernie poddający
się zmianom5. Dla obydwu jednak charakterystyczne jest poczucie braku stabilności i
wszechobecna propaganda lęku.
Większość badaczy mimo różnic w definiowaniu ponowoczesności, wskazuje jako
jedną z jej fundamentalnych cech szeroko rozumiane ryzyko i niepewność. W świecie
ponowoczesnym nie ma po prostu nic trwałego, wszystko przemija. Wszelkie autorytety
tracą na znaczeniu, podobnie jak systemy wartości i tradycje. Nawet kultura staje się w
dużej mierze przypadkowa i fragmentaryczna. Nic więc dziwnego, że człowiek w takim
świecie jest samotny i brak mu wyraźnej tożsamości6.
W środowisku naukowym nie ma zgodności co do tego, czy faza ponowoczesności nastąpiła już w praktyce. Wielu badaczy wskazuje, że dokonane zmiany nadal wpisują się w
nowoczesność, zwiastując jedynie zmiany jakościowe w społeczeństwie. Sytuację utrudnia dodatkowo fakt, że pojęcie to nadal jest rozumiane wieloznacznie i często mylone z
postmodernizmem, co niestety powoduje spory chaos pojęciowy. Dopóki ponowoczesność jako epoka, czy zjawisko, nie zostanie doprecyzowana w literaturze przedmiotu, te
błędy będą nadal powielane.
3. Rodzina ponowoczesna – próba eksplikacji pojęcia
Pojęcie rodziny i elementów z nią związanych jest bardzo szerokie, dlatego poświęcono jej wiele prac badawczych, zarówno na gruncie socjologii, psychologii, pedagogiki,
politologii, filozofii, ale także wielu innych dziedzin naukowych. Trudno więc o przedstawienie jednej, spójnej definicji. Najczęściej studia nad tą tematyką prowadzi się w
dwóch paradygmatach – tradycyjnym lub nowoczesnym. Pierwszy z nich przedstawia
rodzinę jako kategorię uniwersalną, charakteryzującą się pewnymi stałymi, niezmiennymi cechami i kładzie nacisk przede wszystkim na wewnętrzne relacje w niej panujące.
Z kolei kwestie związane ze jej przeobrażeniami są traktowane jako kwestia poboczna.
Drugie stanowisko natomiast skupia się głownie na zmianach dotyczących rodziny i prawidłowościach z nimi związanych. Jest to więc ujęcie zdecydowanie mocniej akcentujące procesy globalizacyjne i wynikające z tego problemy7. Niniejszy artykuł odwołuje się
właśnie do tego drugiego paradygmatu.
Termin „rodzina postmodernistyczna” pojawił się w literaturze zachodniej już w
latach 80. i miał obrazować przemiany, jakim się ona poddała. Jako pierwszy użył go
4
5
6

7

J. Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010, s. 5-6.
A. Płachciak, op. cit., s. 195.
M. Milczyńska-Kowalska, Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa ponowoczesnego. Zacieranie granic międz
kulturą niską a wysoką, [w:] „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 2-3, 2013, s. 210-211.
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społecznepod red. A. Kojdery, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 237-238
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Edward Shorter w książce Making of the Modern Family, gdzie zwrócił uwagę na liczne wyróżniki przeobrażeń w obrębie rodziny. Za jedne z najważniejszych uznał zmiany
tożsamościowe wśród młodzieży, nietrwałość małżeństw, a związku z tym coraz wyższy
wskaźnik rozwodów, emancypację kobiet, czy wpływ mediów masowych. Warto także
przytoczyć w tym kontekście pracę Davida Elkinda pt. „The Post-modern Family”, który
podkreślał ogromny wpływ na przeobrażenia rodziny takich czynników, jak: brak bezpieczeństwa ekonomicznego, stresogenne relacje praca-rodzina, silny nacisk na edukację,
brak wsparcia społecznego i instytucjonalnego, a także ogromna popularność nowych
mediów8.
Społeczeństwo ryzyka, o którym pisał U. Beck, stało się faktem – potwierdzeniem
tego jest brak stabilności w skali globalnej i ciągłe poczucie zagrożenia w różnych sferach życia. Wszystko to ma ogromny wpływ na kształt współczesnej rodziny, która uległa
ogromnym przeobrażeniom. Nic więc dziwnego, że coraz częściej używa się w tym kontekście argumentów na rzecz ery ponowoczesności.
Pojęcie rodziny właściwie od zawsze stanowi temat licznych dyskusji i polemik, co
wynika z jego uniwersalnego charakteru. Choć na przestrzeni wieków akcentowano różne elementy i ujęcia rodziny, to niezmiennie stanowiła ona wartość i tak jest do dziś.
Charakterystyczne dla niej są umiejętności adaptacyjne, dzięki którym zawsze potrafi dostosować się do zmian w otoczeniu społecznym. Najczęściej wyróżnia się trzy stadia rozwoju społecznego: przednowoczesny, nowoczesny i ponowoczesny, które mają bezpośredni wpływ na rozumienie rodziny. Jej kształt współczesny jest wynikiem długotrwałej
ewolucji, w trakcie której przechodziła ona wszystkie te etapy9. Nie zmienia to jednak
faktu, że kwestia ponowoczesności w tym kontekście jest nadal mocno dyskusyjna.
Okres przednowoczesny charakteryzował się silnym przywiązaniem jednostki do rodziny, która stanowiła strukturę zamkniętą, związaną tylko z najbliższym otoczeniem.
Była więc swojego rodzaju instytucją społeczną (bardzo silną), która kreowała całe życie
jej członków z naciskiem na ścisły podział ról. Wszelkie potrzeby i funkcje życiowe człowieka realizowano w ramach tej wspólnoty lub w jej bezpośrednim środowisku – charakteryzowała się więc poczuciem stabilności i bezpieczeństwa, a także złożonymi więziami
emocjonalnymi10. Zamieszkiwanie pod jednym dachem i wzajemne świadczenie sobie pomocy i usług wpływało dodatkowo na pogłębienie poczucia więzi rodzinnej. Rodzina – to
był wspólny majątek, dom, wspólne dla wszystkich członków bogactwo materialne, ale też
i wartości duchowe: tradycje dziedziczone razem z całą sferą materialnych przedmiotów
z pokolenia na pokolenie. Wszystkie te okoliczności jednoczyły, zespalały członków rodziny, kształtowały w nich ducha solidarności, wzajemności i podporządkowania własnych
interesów wspólnemu dobru całej rodziny11.
Z czasem zaczęła się zaznaczać coraz większa autonomia zarówno rodziny, jak i jej
poszczególnych członków. Nastąpiło przede wszystkim oddzielenie pracy od życia rodzinnego – człowiek zaczął sporą część swojej aktywności realizować z dala od najbliższych, co wpłynęło na zmiany w sferze emocjonalnej. Więzi rodzinne uległy częścio8

T. Biernat, Czy istnieje rodzina ponowoczesna?, [w:] „Paedagogia Christiana, nr 2/34, 2014, s. 187-188.
A. Kamińska, Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”, nr 13, 2016, s. 79-80.
10
Ibidem, s. 80.
11
F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982, s. 221.
9
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wemu osłabieniu, podobnie zresztą jak powiązania z najbliższym otoczeniem, tracącym
dawną funkcję kontrolną. Od dłuższego czasu zauważalny jest także prymat osiągnięć
indywidualnych i osobistego rozwoju, kosztem dobra rodziny jako całości. Mimo to nadal to rodzina jest nośnikiem wartości i tradycji12.
Tomasz Biernat wskazuje na kilka czynników odróżniających rodzinę ponowoczesną
od jej wcześniejszych form. Jednym z nich jest brak wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy
domem i miejscem pracy – w efekcie pogorszeniu ulegają relacje z bliskimi. Należy także zwrócić uwagę na zjawisko adultyzacji dzieciństwa, które przejawia się we wprowadzaniu najmłodszych w szeroko rozumiane sfery aktywności dorosłych. Autor słusznie
zauważa, że współcześnie coraz większą wagę przywiązuje się do rodziców i ich potrzeb
zawodowych, czy edukacyjnych, podczas gdy wcześniej na piedestale stawiano pragnienia dziecka. Dodatkowo zmieniła się w znacznym stopniu funkcja socjalizacyjna rodziny
– oddziaływanie starszych pokoleń zostało znacznie osłabione na rzecz perswazyjnego
przekazu medialnego. Można w tym kontekście mówić o usieciowieniu i mediatyzacji
rodziny – „zalewana” ze wszystkich stron informacjami, nie jest już w stanie ich kontrolować i odpowiednio przekształcać. Młodzi ludzie zdobywają więc wiedzę o świecie
głównie z telewizji i internetu13.
Christina Hardyment podkreśla, że zmiany dotyczące rodziny dokonują się w wielu
wymiarach mniej więcej od lat 50. XX wieku. Autorka podkreśla, że zmiany w myśleniu o
tym, jak powinniśmy się zachowywać, przechodzenie od sztywnej społecznej poprawności
do otwartości umysłu oraz od nacisku kładzionego na jednolitość obyczajów do szacunku dla prywatności jednostki są przyczyną tego zjawiska14. Przeobrażeniu uległo przede
wszystkim postrzeganie rodziny i ról, jakie pełnią jej członkowie.
Współcześnie istnieje wiele zagrożeń i problemów, które w znacznym stopniu utrudniają zakładanie i prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Na czoło wśród nich wysuwają
się trudności, które generuje sytuacja na rynku pracy – niestabilne zatrudnienie, popularność umów cywilnoprawnych, duży odsetek bezrobotnych. Czynniki te wpływają
negatywnie na ogólne warunki życia, co nie sprzyja budowaniu rodziny. Dodatkowo
należy wspomnieć także o takich determinantach, jak nastawienie na rozwój własny w
przypadku obu płci, powszechność rozwodów, czy zawieranie związków nieformalnych.
Podłożem tych problemów są zmiany świadomościowe w społeczeństwie – nacisk na
większy indywidualizm i rozwój osobisty, a także przyzwolenie na późniejsze zakładanie
rodziny15.
Zmianie uległ także wewnętrzny układ ról w rodzinie – upowszechnił się model partnerski, w którym kobieta podejmuje stałą pracę zawodową, współtworząc tym samym
budżet domowy. Role rodzinne i zawodowe nakładają się na siebie, co wymaga odpowiedniego podziału obowiązków pomiędzy członkami rodziny – zadania nie są już przypisywane do określonej płci, lecz wymagają elastyczności z obu stron. Potwierdzają to
wyniki sondaży CBOS, które pokazują, że równy podział obowiązków rodzinnych między małżonkami staje się coraz powszechniejszy. Model partnerski, w którym kobieta i
12

A. Kamińska, op. cit, s. 81-82.
T. Biernat, op. cit., s. 190-192.
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C. Hardyment, Rodzina, Pruszyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 13-28.
15
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mężczyzna poświęcają tyle samo czasu na pracę i życie rodzinne, występuje coraz częściej – w 2006 r. w badaniach deklarowało go 20% respondentów, a w 2012 r. już 26%.
W tym samym okresie zanotowano także spadek (choć niewielki, bo 2%) występowania
modelu tradycyjnego, w którym matka nie pracuje i zajmuje się wychowaniem dzieci16.
Rodzina współczesna charakteryzuje się niewielką liczbą członków, przez co zyskała w literaturze przedmiotu miano „nuklearnej”. Wpływ na to miała przede wszystkim
industrializacja, urbanizacja i rozwój technologii, które wymusiły nowe modele pracy
w społeczeństwie, ale także odłączenie niektórych sfer życia od rodziny. Model wielopokoleniowej, samowystarczalnej rodziny zwyczajnie przestał się sprawdzać w obliczu gwałtownych przeobrażeń. Małżeństwa decydują się na małą liczbę dzieci głównie
z powodów ekonomicznych, ale także natłoku obowiązków zawodowych. Należy jednak
zwrócić uwagę także na powszechnie panujący prymat komfortu życia, który jest dla jednostek tak ważny, że odrzucają możliwość posiadania kolejnego potomstwa, aby go nie
zakłócić. Dziecko jest traktowane po prostu jako dodatkowe obciążenie17.
Czy omówione powyżej zmiany stanowią zagrożenie dla rodziny? Nie ma co do tego
zgodności wśród badaczy. Najczęściej wymienia się trzy dyskursy, które odnoszą się bezpośrednio do przeobrażeń wewnątrz rodziny. Pierwszy z nich, normatywno-ideologiczny,
podkreśla, że procesy modernizacji społeczeństwa prowadzą do rozkładu rodziny, która
nie może już kontrolować zachowań jej członków, ponieważ jej normy tracą wszelką
moc.W efekcie rodzina jako taka traci swoją wartość18.
Odmienne podejście do tematu prezentuje dyskurs instrumentalno-techniczny, który
odrzuca tezę o kryzysie wspólnoty rodzinnej, podkreślając, że zmienia ona po prostu
swój dotychczasowy kształt, dostosowując się do przeobrażeń w skali globalnej. Przedstawiciele tego podejścia podkreślają, że rodzina wciąż jest podstawową grupą społeczną
i będzie nią w przyszłości. Należy więc umożliwić jej przystosowywanie się do zmiennego otoczenia, co pozwoli jej sprawnie funkcjonować w odmiennych od dotychczasowych
warunkach życia. Ostatni dyskurs, określany jako praktyczno-moralny, skupia się przede
wszystkim na zrozumieniu przemian, co pomoże zdobyć aktualną wiedzę na temat rodziny i wesprzeć ją w wykonywaniu jej podstawowych funkcji19.
Wydaje się, że najrozsądniej jest podejść do tematu wieloaspektowo i wziąć pod uwagę wszystkie trzy dyskursy. Z jednej strony należy być świadomym zagrożeń, jakie generują zachodzące globalnie przeobrażenia dotyczące rodziny i jednostki, i próbować się
przed nimi choć częściowo zabezpieczyć. Z drugiej natomiast, nie można się całkowicie
na te zmiany zamknąć – należy absorbować z nich to, co jest pozytywne, aby rodzina
jako podstawowa instytucja społeczna mogła się dopasować do elastycznego otoczenia.
Pomóc w tym może przede wszystkim znajomość kontekstu kulturowego i społecznego,
a także hierarchii wartości, jaka stoi u podstaw rodziny. Dopiero połączenie tych trzech
podejść pozwoli przystosować się do epoki zmian, w postaci ponowoczesności.

16

Ibidem, s. 21-22.
J. Młyński, Od tradycji do nowoczesności – problemy rodziny wczoraj i dziś, [w:] „Studia nad rodziną” , nr 1-2,
2011, s. 209-211.
18
R. Doniec, Rodzina polska w XXI wieku, [w:] „Pedagogika społeczna”, nr 4(50), 2013, s. 47-48.
19
Ibidem, s. 48.
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4. Podsumowanie
Rodzina jest fundamentem dla rozwoju człowieka – to w niej przede wszystkim następuje proces socjalizacji, przejawiający się kształtowaniem określonych ról społecznych,
przyswajaniem wartości i norm postępowania, czy nawiązywaniem złożonych relacji
międzyludzkich. Jej znaczenie dla rozwoju jednostki jest więc ogromne i niezaprzeczalne. Współcześnie boryka się ona jednak z wieloma problemami, które znacznie utrudniają jej funkcjonowanie. Zmiany, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach we
wszystkich sferach życia, dotknęły także rodzinę, i to w skali globalnej. W efekcie coraz
częściej mówi się o rodzinie ponowoczesnej – w kręgach naukowych brak jednak zgody
co do zasadności tego pojęcia.
Czy rodzina ponowoczesna jest realnym zjawiskiem zachodzącym w świecie? A może
to tylko niepotrzebna próba wprowadzenia nowej terminologii na gruncie nauk społecznych? Zmiany i liczne przeobrażenia tej podstawowej komórki społecznej są bezdyskusyjne, wydaje się więc, że pojęcie „rodziny ponowoczesnej” znajduje realne podstawy w
praktyce życia. Mimo to należy zauważyć, że współcześnie rodzina charakteryzuje się
znaczną konwergencją i posiada cechy zarówno modelu tradycyjnego, jak i postmodernistycznego. Znajdujemy się w takim momencie rozwoju cywilizacyjnego, że tak naprawdę
nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jeszcze nowoczesność, czy już może nowa epoka… A to powoduje znaczne trudności w zrozumieniu otaczającego nas świata.
Próbując podejść do tej kwestii wieloaspektowo, należy stwierdzić, że dzisiejsze społeczeństwo, a w konsekwencji także rodzina, wykazują cechy charakterystyczne zarówno dla ujęć tradycyjnych, nowoczesnych, jak i ponowoczesnych. Dynamika i złożoność
zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie mogą świadczyć o nadejściu nowej
epoki, ale wydaje się, że ona jeszcze nie nastąpiła. Należy jednak zadać sobie pytanie
– czy jeśli ponowoczesność stanie się faktem, to co będzie z rodziną? Czy przetrwa ona
liczne wyzwania i trudności, jakie na nią czekają? Choć w wyniku licznych przemian
mówi się o kryzysie rodziny, to należy jednoznacznie stwierdzić, że ona nadal trwa. I nie
zmieni się to w przyszłości. Nowe, zmienne warunki panujące w otoczeniu, wymagają
od niej większej elastyczności, ale ta podstawowa komórka społeczna zawsze charakteryzowała się umiejętnościami adaptacyjnymi. Należy się więc spodziewać, że i tym razem
tak będzie.
Abstract:
The main aim of the article is an attempt of a discussion on the postmodern family.
This idea appeared at the end of the second half of the twentieth century andit is more
and more often used to describe today’s family. It highlights the fact that in recent years
there have been huge changes caused by a number of factors such as: new means of information, new habits and fashion, economic uncertainty, but also the collapse of authority
and a reduced role of people and institutions responsible for the upbringing and shaping
the young generation. Despite this the family is still an important element for the human
being and is also an only institution which is defending the individual against negative
impacts of postmodernity. But the question is: has postmodernity already occurred?
Keywords: postmodernity, postmodern family, globalisation
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Streszczenie:
Głównym celem artykułu jest próba przeprowadzenia dyskusji o rodzinie ponowoczesnej. Pojęcie to pojawiło się pod koniec drugiej połowy XX wieku i coraz częściej
używane jest do opisania współczesnej rodziny. Podkreśla ono fakt, że w ostatnich latach nastąpiły ogromne zmiany spowodowane szeregiem czynników, takich jak: nowe
środki informacyjne, nowe nawyki i moda, niepewność ekonomiczna, ale także upadek
autorytetów oraz zmniejszona rola ludzi i instytucji odpowiedzialnych za wychowanie i
kształtowanie młodego pokolenia. Pomimo tego rodzina nadal jest ważnym czynnikiem
dla człowieka, ponieważ jest również instytucją broniącą jednostki przed negatywnymi
skutkami ponowoczesności. Ale pytanie brzmi: czy ponowoczesność już nastąpiła?
Słowa kluczowe: ponowoczesność, ponowoczesna rodzina, globalizacja
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Urodził się 06.03.1980 w Żywcu. Studiował filologię polską, filozofię oraz teologię. W 2016 roku obronił doktorat z
teologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Interesuje się teologią dogmatyczną, estetyką teologiczną, pedagogiką i literaturą. Opublikował ostatnio książkę: Symbol Boga Ojca w świetle teologii historii Brunona Fortego. Obecnie mieszka wraz z żoną Joanną i dziećmi Rafałem i Ritą w Gostyninie.

Wprowadzenie
„Obecny papież częściej cytuje swoją babcię niż swoich poprzedników”. Z takim zarzutem można się spotkać coraz częściej. Rzeczywiście papież Franciszek przywiązuje
ogromną wagę do pokoleniowej mądrości wyniesionej z domu rodzinnego. Jego sposób
rozwiązywania problemów przypomina ten, który funkcjonował kiedyś w naszych domach i polegał na sięganiu po mądrość wielopokoleniową. Sięganie po doświadczenie
mądrości wcześniejszych pokoleń jest jedną z podstawowych metod, którą stosuje obecny papież. Czy jest to rzeczywiście skarb? Czy w XXI wieku wciąż jest to aktualne?
Czego możemy się nauczyć od naszych rodziców i dziadków? Ile warte jest dziedzictwo,
które przyjmujemy od naszych przodków? Jakie jest miejsce dziedzictwa w procesie wychowania?
Refleksje podjęte w niniejszym artykule będą próbą odpowiedzi na powyższe pytania. Przewodnikiem w naszych analizach będzie papież Franciszek, który wprowadza w
nauczanie papieskie nowe elementy. Jednym z tych elementów jest oparty o wielopokoleniową mądrość styl wychowania. Celem prezentowanego artykułu będzie przybliżenie
tego nowego elementu nauki papieża Franciszka.
Przyjęta metoda będzie polegała na analizie źródeł ze szczególnym uwzględnieniem
zasad wychowania proponowanych przez papieża Franciszka. Następnie zostanie przeprowadzona analiza podstawy antropologicznej, na której wyrastają zasady wychowania
katolickiego. Ostatecznie bowiem pedagogika katolicka wsparta jest na podstawie antropologii chrześcijańskiej.
Dominacja czasu nad przestrzenią jako zasada wychowawcza
Papież Franciszek przedstawia problem wychowania dzieci w konwencji, którą sam
stworzył i z której uczynił zasadę duszpasterską. Chodzi o dominację czasu nad przestrzenią. Co to właściwie oznacza? Franciszek pragnie zwrócić uwagę na to, że pierwsza
zasada postępu w budowaniu wspólnoty jest taka, że czas jest ważniejszy niż przestrzeń1.
Prymat czasu pozwala na konkretyzację teologicznych treści, co chroni myśl przed po1

Por. Franciszek, Adhortacja Evangelii Gaudium, nr 222.
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padaniem w abstrakcję i zapobiega powstawaniu groźnych religijnych ideologii. Czas
otwarty na wieczność, czerpiący z jedynego wydarzenia chrystologicznego, a więc zanurzony w trynitarnym życiu Boga ̵ oto jedna z głównych kategorii myśli Ojca Świętego
Franciszka. Przyjęta zasada pozwala „pracować na dłuższą metę, bez obsesji na punkcie
natychmiastowych rezultatów. Pomaga w cierpliwym znoszeniu trudnych i niesprzyjających sytuacji (…) Jeden z grzechów, z jakim się czasem spotykamy w działalności
społeczno-politycznej, polega na uprzywilejowaniu przestrzeni władzy kosztem czasu
procesów”2. Nieograniczone pragnienie zdobywania wciąż nowych przestrzeni władzy
stanowi zagrożenie dla rozsądnych procesów dojrzewania rzeczywistości. Stąd zadanie
chrześcijanina polega na „byciu zanurzonym” we współczesny czas, a jednocześnie na
„byciu zakorzenionym” w Ewangelii. Prymat czasu zabezpiecza chrześcijańską wspólnotę przed obsesją zdobywania władzy i wykorzystywania jej dla osiągania egoistycznych
celów.
Nie inaczej jest w przypadku procesu wychowania. Papież zwraca uwagę, że logika
prymatu przestrzeni przed czasem charakteryzuje się obsesją z jaką rodzice próbują zagarnąć „przestrzenie” swych dzieci. W chrześcijańskim modelu wychowania to czas ma
prymat, co skutkuje tym, że dzieci mogą rozwijać się w wolności i dążyć do celu wychowawczego, którym niewątpliwie jest autonomia osobowa3. Takie postępowanie pozwoli
rodzicom odpowiedzieć na podstawowe pytanie: gdzie znajduje się ich dziecko? Nie chodzi oczywiście o to, gdzie znajduje się ich dziecko fizycznie, ale egzystencjalnie, to znaczy, jakie wyznaje wartości, jakie ma poglądy i plany na przyszłość?4. Wychowanie powinno zawierać element stopniowego ukierunkowania na dobro. Rodzice są zobowiązani
do takiego postępowania względem dziecka, aby ono odnajdywało w sobie skłonność do
dobra. W tym dojrzewaniu do dobra dziecko ma prawo do błędu i musi mieć poczucie, ze
pomimo tego jest akceptowane i kochane5. Prymat czasu w wychowaniu ma sens jedynie
wówczas, gdy zachowana jest pełna akceptacja dziecka i postawa miłosierdzia względem niego. Ponadto papież wskazuje na metodę indukcyjną w procesie wychowania, to
znaczy, że wychowawca powinien w procesie wychowania wychodzić od szczegółowej
wiedzy i prowadzić dziecko do odkrycia norm i zasad ogólnych a nie narzucać odgórnie
ogólnych norm6. Postępowanie to ma za podstawowy cel wyrobić w dziecku zdolność
do trwałej dyspozycji w czynieniu dobra. Takie postępowanie ma swoją bardzo długą
tradycję i związane jest z etyką cnoty. Według papieża cnota jest: „przekonaniem, które
przekształciło się w wewnętrzną i stabilną zasadę działania”7. W praktykowaniu cnoty
Franciszek widzi drogę do osiągnięcia wolności8. Jest to wolność negatywna polegająca
na nie popadaniu w niewolę swoich namiętności i zachcianek. W procesie wychowania
wolność ta jest na pewno punktem wyjścia do wolności pozytywnej opartej o rozwój
sumienia i twórcze podejście do norm i zasad moralnych9.
Niewątpliwie prymat czasu w procesie wychowania ma ogromne znaczenie dla peda2
3
4
5
6
7
8

98

9

Tamże, nr 223.
Por. Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 261.
Tamże.
Por. Tamże, nr 263.
Por. Tamże, nr 264.
Tamże, nr 267.
Por. Tamże.
Porównaj analizy dotyczące sytuacji moralnej osób żyjących w tak zwanych związkach nieregularnych zawarte w
Adhortacji Amoris Laetitia nr 291-307.

ARTYKUŁY
gogiki. Pozwala bowiem zbudować fundament, na którym opiera się cały proces wychowania. Tym fundamentem jest wolność negatywna, jako początek wzrastania do wolności
twórczej, która jest swobodnym stosowaniem moralnej wiedzy w granicach ludzkiego
sumienia po to, aby osoba ludzka wzrastała ku pełni człowieczeństwa, a więc do podobieństwa do Chrystusa. By osiągnąć zamierzony cel papież proponuje kilka zasad wychowania.
Zasady wychowania
Napominanie
Wychowanie jest procesem opartym na wielopokoleniowym dziedzictwie. Mądrość
przechowywana i przekazywana z pokolenia na pokolenie nadal stanowi podstawę wychowawczą. Oczywiście w dobie współczesnej coraz większą rolę odgrywa szkoła, instytucje państwowe, oraz organizowane akcje społeczne, jednak trudno wychować mądre
pokolenia bez fundamentu aksjologicznego wyniesionego z domu. W tym kontekście
pojawia się problem relacji starszego pokolenia do młodszego. Papież Franciszek mówi
o napominaniu jako głównej negatywnej zasadzie organizującej przekazywanie wartości
wewnątrz wielopokoleniowej rodziny. Napominanie staje się nie tylko drogowskazem
służącym do kształtowania sumień dzieci, ale również jest zaporą pozwalającą na powstrzymaniu napływu samowoli w procesie wychowawczym. Innymi słowy, właściwe
napominanie zabezpiecza wolność przed wynaturzeniem w postaci samowoli10.
Innym ważnym celem napominania jest wykształcenie u dziecka mechanizmu poczucia winy i zadośćuczynienia. Jeśli dziecko ma świadomość błędu, zła, łatwiej mu dążyć
do uznania swojej winy i ewentualnego naprawienia wyrządzonej szkody. Napominanie
pozwala zatem ukazać czyn i jego konsekwencje we właściwym świetle. Dzięki temu u
dziecka rodzi się zdolność do przewidywania konsekwencji swoich czynów11. Pozwala to
nie tylko na wykształcenie się u dziecka wyobraźni moralnej, ale nadto daje możliwość
pojawienia się u niego zalążków empatii. Pielęgnowanie zdolności do przewidywania
konsekwencji swoich czynów, daje możliwość wczucia się w sytuację ludzi, których
skrzywdziliśmy. Tak rodzi się niezbędna w prawidłowym życiu moralnym zdolność, a
mianowicie empatia.
Napominanie jednak nie może być wrogim działaniem wobec dziecka. Czułość i bliskość rodziców jest podstawą, bez której wychowywanie staje się formą agresji12 . Papież przestrzega przed dwoma skrajnościami, które mogą pozbawić dziecko właściwego
wychowania. Pierwszą z nich, jest sprawianie wrażenia, że dziecko ma tylko prawa bez
obowiązków, wynikających z codziennych spraw. Drugą, jest wtłoczenie dziecka w mechanizmy życia tylko obowiązkami, bez możliwości odkrywania przez nie swojej wolności, godności i unikatowości. Obie skrajności wynaturzają proces wychowania.
Cierpliwy realizm
Cierpliwy realizm to stopniowe zdobywanie przez wychowanka nowych wartości. Podobnie jak w poprzednim punkcie, również tutaj należy strzec się ekstremów. Z jednej
strony często zapominamy, że nie można wymagać zbyt wiele od dzieci, że nie należy
ich traktować jak dorosłych. Z drugiej zaś postawa zupełnego niewymagania nie jest
10
11
12
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korzystna. Dziecko trzeba wprowadzać krok po kroku w świat wartości. Należy mu pokazywać, czym jest prawdziwa wolność, miłość, godność, tolerancja i ofiarność. Wchodzenie w świat wartości powinno dokonywać się stopniowo. Nieuzasadnione i przesadne
przyspieszenie w procesie wychowawczym może na zawsze zniszczyć wewnętrzny świat
dziecka13. Dziecko musi czuć, że jest akceptowane bezwarunkowo. Delikatność i czułość
rodziców przejawia się przede wszystkim w stałym towarzyszeniu dziecku, niezależnie
od tego, czy osiąga ono sukcesy.
Wolność – oczekiwanie
Wydaje się, że zdobycie wolności przez dziecko jest podstawowym celem wychowania. I tak jest w rzeczywistości. Dziecko wzrasta do wolności i dzięki temu staje się
zdolne do przyjęcia innych wartości. Papież Franciszek przestrzega jednak przed niewłaściwym rozumieniem tego problemu. Rozróżnia on między aktem „wolnym” a aktem
„dobrowolnym”. Ten drugi akt jest wyrazem wolnej woli, która przejawia się w alternatywie dobro-zło. W momencie wyboru dobra czyn „dobrowolny” nabiera właściwego znaczenia aktu „wolnego”. Wówczas jednak gdy wybór padnie na zło, to sam „dobrowolny”
czyn staje się zaprzeczeniem wolności. Wolność wynaturza się i przekształca się w jakąś
formę niewoli14.
Wychowywanie jest zatem pojmowane przez Franciszka jako droga do zdobywania
przez dziecko odpowiedniego wyposażenia aksjologicznego. Na tej drodze dziecku towarzyszą rodzice, rodzina, szkoła, państwo i jego instytucje. Rola rodziny jest jednak
podstawowa, ponieważ jest ona środowiskiem, w którym dziecko wzrasta od samego początku, aż do momentu usamodzielnienia. Papież Franciszek widzi bezpośredni związek
między dobrymi nawykami, które może zdobyć dziecko a wychowaniem w rodzinie. W
ten sposób środowisko rodzinne staje się szkołą wolności15. W tym kontekście pojawia
się u Franciszka zagadnienie cierpliwego oczekiwania. Ojciec Święty nie tylko uznaje
prymat czasu nad przestrzenią, ale ponadto wprowadza pewne zasady rządzące samym
czasem. Główną zasadą jest odroczenie, jako wyraz umiejętności oczekiwania na dojrzałe owoce działania moralnego. Zasad ta pozwala na wykształcenie się w dziecku mechanizmów cierpliwego znoszenia niepowodzeń oraz nadziei na spełnienie jego oczekiwań
w stosownym czasie, bez pośpiesznego pójścia „na skróty”. Dzięki temu dziecko wie,
że czas należy do niego i że ono decyduje w sposób twórczy, w jaki sposób korzystać z
czasu16.
W środowisku rodzinnym powinny kształtować się postawy moralne dziecka, a także
jego charakter. To w rodzinie dziecko powinno znaleźć odpowiedź na nurtujące je pytania, dotyczące tożsamości, przeznaczenia, płci. Zwłaszcza problem wychowania seksualnego staje się delikatną, ale jednocześnie bardzo ważną sprawą.
Wychowanie seksualne. Współpraca rodziny i szkoły
Wbrew przyjętym w naszym kraju opiniom wyrażanym w środowisku katolickim, Kościół jest za wprowadzeniem mądrej i odpowiedzialnej edukacji seksualnej w szkołach.
Warto w tym miejscu przytoczyć fragment Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim:
13
14
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„Wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych, należy więc pomagać dzieciom i młodzieży w harmonijnym rozwijaniu wrodzonych zalet
fizycznych, moralnych i intelektualnych oraz w stopniowym nabywaniu coraz większego poczucia odpowiedzialności za właściwe kształtowanie własnego życia i dążenia do
prawdziwej wolności tak przez nieustanny wysiłek, jak i przez odważne i wytrwałe przezwyciężanie przeszkód. Powinni oni także otrzymać pozytywne, mądre i odpowiednie do
wieku wychowanie seksualne”17. Również papież Franciszek podziela opinię zawartą w
wyżej cytowanym dokumencie. Jednocześnie wskazuje on na potrzebę mówienia o seksualności człowieka zawsze w kontekście miłości. W czasach banalizacji seksu problem
umiejscowienia seksualności w szerszym i bardziej podstawowym horyzoncie miłości
jest sprawą priorytetową. Nie można edukować dzieci i młodzież w przekonaniu, że seks
jest czymś oderwanym od miłości18.
Celem edukacji seksualnej powinno być wykształcenie w dziecku zmysłu, który pozwoli mu odrzucić wszystko to, co niszczy w nim zdolność do daru z siebie dla drugiej
osoby. Mówiąc inaczej, chodzi o krytyczne podejście do wszelkich łatwych rozwiązań,
które mogą spowodować utratę przez osobę ludzką zdolności kochania19. Seks nie może
być pozbawiony szerszego tła aksjologicznego, w którym dziecko, a później dorosły,
uczy się miłości. W przeciwnym razie seksualność staje się obsesją, a z biegiem czasu
ogromnym ciężarem zarówno dla osoby ogarniętej tą obsesją jak i dla jej partnerów życiowych. Dlatego papież Franciszek wskazuje, że potrzebna jest taka edukacja seksualna,
która pozwoli wychowankowi na wykształcenie skromności, jako obronnego mechanizmu w kontakcie z przesyconą erotyzmem przestrzenią publiczną. Nie chodzi oczywiście
o wpajanie wychowankowi poczucia winy i ukazywanie, że seks jest czymś podejrzanym
i wstydliwym. Chodzi raczej o wspomnianą ochronę zdolności do kochania, przy jednoczesnym ukazaniu seksu jako pięknego doświadczenia, które jednak ma miejsce w
atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia20.
W ten sposób poglądy Franciszka wpisują się w bogata tradycję teologii ciała. Wiele
miejsca temu zagadnieniu poświecił św. Jan Paweł II. Mamy tutaj na myśli zwłaszcza
jego dzieło Miłość i odpowiedzialność, ale również cykl środowych audiencji pod znamiennym tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. W nich to papież Polak analizował zagrożenia, ale również i piękno, płynące z pożycia seksualnego. Warto w czasach
manipulacji seksualnej sięgnąć po te dzieła i wraz ze specjalistami z dziedziny seksuologii, pedagogiki, psychologii, etyki, opracować mądry i odpowiedni do wieku program
edukacji seksualnej.
Podstawa antropologiczna wychowania
Wspomniane zasady wychowania nie są wystarczające, gdyż brak im fundamentu.
Chrześcijańska pedagogika budowana jest nie tyle na pewnym stylu życia, ile raczej na
antropologicznej podstawie, na pewnej wizji człowieka. Jest to bogactwo katolickiej
myśli edukacyjnej wspartej wielowiekowym doświadczeniem w prowadzeniu szkół i
17
18
19
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Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, nr 1.
Por. Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, nr 280.
Por. Tamże, nr 281.
Por. Tamże, nr 283-284.
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uniwersytetów. Warto zatem zapytać o antropologię, która jest punktem wyjścia w procesie wychowawczym. W niniejszym artykule ograniczymy się jedynie do zakreślenia
problemu w kontekście antropologii obecnego papieża Franciszka. Co jest rdzeniem
antropologicznej myśli Franciszka? Bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na
tak postawione pytanie. Można jednak wyznaczyć kilka kierunków, w których należy
prowadzić analizy. Pierwszym z nich jest problem integralności antropologicznej. Papież
Franciszek mówi o rozwoju integralnym, to znaczy całościowym, opartym o tradycję
chrześcijańską. Franciszek, jeszcze jako kardynał Bergoglio, dawał w ten sposób do zrozumienia, że „całość jest ważniejsza niż część”21. Nie chodzi jednak o totalitaryzm myślenia, pochłaniający wszelką różnicę i tworzący całość ideologiczną. Przeciwnie, całość
w tym przypadku jest osnową miłości, która towarzyszy prawdzie. Myślenie teoretyczne,
pozbawione miłości i akceptacji inaczej myślących, zawsze prowadzi do prześladowania. Programem Franciszka jest myśleć i rozumieć z miłością, kochać i w ten sposób
inspirować do myślenia. Chodzi o to, żeby myśleć w atmosferze przekonania, że miłość
nas rozumie. Sama prawda jest niewystarczająca22. Jak podkreślał kard. Bergoglio, postmodernizm ze swoim słabym myśleniem jest produktem rozczarowania się rozumem,
który w okresie moderny był uważany za samowystarczalny. Wiek XX pokazał słabość
rozumu oddzielonego od źródła Objawienia23. Rozum pozbawiony głębokich powiązań z
„sercem” ogarniętym pięknem Boga i świata alienuje się i popada w zaślepienie. Wszystko to może doprowadzić do głębokiego zranienia człowieka w jego najbardziej intymnej
sferze. Człowiek, który zredukował swoje istnienie jedynie do rozumu traci kontakt z
samym sobą, pozbawia się niezwykłej przygody zafascynowania pięknem. Innymi słowy,
człowiek taki traci pasję do prawdy, chociaż wydaje mu się, iż posiadł jej pełnię. Dlatego
podstawą wychowania powinna być integracyjna siła miłości. Na tym właśnie wspiera
się integralna antropologia papieża Franciszka.
Drugim ważnym aspektem antropologii Franciszka jest pamięć. Ważne jest to, aby
zrozumieć znaczenie pamięci dla Franciszka. Nie chodzi bowiem o pamięć jako zdolność
zapamiętywania i przechowywania informacji. Chodzi raczej o żywą pamięć, to znaczy taką, która potrafi zgromadzone doświadczenie, nie tylko indywidualne, ale również
zbiorowe, wykorzystać do przekazywania aksjologicznego świadectwa następnym pokoleniom. Wokół pamięci tworzy się wspólnota, ponieważ świadectwo przyciąga wyznanie,
a wyznanie rodzi naśladownictwo. Kościół rodzi się właśnie ze świadectwa o słowach i
czynach Chrystusa. Można również powiedzieć, że nie tylko pamięć tworzy wspólnotę,
ale również wspólnota kształtuje pamięć. Stąd bierze się wielkie znaczenie papież Franciszka do dziedzictwa. Naśladowanie czynów Chrystusa jest bowiem sposobem kształtowania pamięci, rozwijania jej i dostosowywania do wymogów współczesności. Kardynał
Bergoglio pisał: „Kościół żyje pamięcią Zmartwychwstałego. Co więcej: opiera swoją historyczną drogę na pewności, że Zmartwychwstałym jest Ukrzyżowany. Pan, który żyje
jest tym samym, który ogłaszał Błogosławieństwa, który dzielił chleb z tłumami, leczył
chorych, przebaczał grzesznikom, który zasiadał do stołu z poborcami podatkowymi.
Wspominanie Jezusa z Nazaretu w wierze w Chrystusa Pana czyni nas zdolnymi do tego,
21
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by «czynić to, co On czynił», na Jego pamiątkę”24. Tak pojęta pamięć posiada ogromne znaczenie dla całego procesu wychowawczego, ponieważ łączy pokolenia i pozwala
przekazać wartości kolejnym grupom ludzi.
Trzecim aspektem w omawianym temacie jest bliskość Boga, z której wypływa bliskość wobec ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa. Bóg jest blisko jako Ojciec i
Zbawiciel. Ewangelie są zapisem pełnej czułości i bliskości obecności Boga w Jezusie
Chrystusie. Bóg jest tym, który wyrusza na poszukiwanie człowieka, poświęca samego
siebie po to, aby odnaleźć to, co zginęło. Chrystus przybliża postać Ojca troskliwego,
szukającego i oczekującego na powrót marnotrawnego syna. Jezus zasiada do stołu z
publicznymi grzesznikami, nie gardzi żadnym człowiekiem, a szczególnie kocha ubogich
i zagubionych. Papież Franciszek bardzo wyraźnie ukazuje ewangeliczną twarz Boga
chrześcijan, dla którego człowiek najmniej znaczący, pogardzany, staje się ważnym, wartym tego, żeby oddać za niego życie.
Współcześni świadkowie Chrystusa mają, zdaniem Franciszka, towarzyszyć współczesnym Hiobom, ludziom doświadczonym ponad miarę cierpieniem. W posłudze Ojca
Świętego Franciszka owo towarzyszenie przybiera postać priorytetu duszpasterskiego.
Bycie blisko ludzi okaleczonych stanowi dla niego szansę na zaniesienie Dobrej Nowiny
na peryferie życia społecznego25. Kościół jest, według niego, powołany do „bycia w drodze”26, do odważnego przenikania w głąb najtrudniejszych ludzkich problemów. Towarzyszenie oznacza bycie blisko człowieka, przełamując w ten sposób nie tylko odległości
geograficzne, ale przede wszystkim skracając dystans między cierpiącym a tym, który
przynosi mu Ewangelię27.
Wreszcie ostatnim wymienionym tutaj aspektem antropologii Franciszka jest nadzieja. Mówiliśmy już o pamięci i towarzyszeniu, a teraz konieczne jest poruszenie problemu przyszłości. Wspólna historia Boga i człowieka wymaga pełni czasu, ponieważ Bóg
przez znak sakramentalny staje się historią28. Jego bycie w historii otwiera drzwi dla
nowej nadziei. Jest to nadzieja chrześcijańska, to znaczy, ze jej umiejscowienie znajduje
się w historii ludzkiej, a jej umocnienie ma teologiczne znaczenie: „Nadzieja ujawnia swe
prawdziwe znaczenie właśnie wtedy, gdy ruszamy w drogę bez odrywania nóg od ziemi,
by nie zgubić kierunku nieba. Jeśli bowiem jej celem jest Bóg, jest nim w odniesieniu
do drogi człowieka ku Niemu. Stąd cnota nadziei przemierza z nami całą drogę”29. Być
w drodze to towarzyszyć i jednocześnie otwierać się na przyszłość. Chrześcijaństwo jest
drogą, która biegnie przez historię, ale się w niej nie wyczerpuje. Ta „nadwyżka” sensu,
całe to uposażenie aksjologiczne wiąże w jedną całość nadzieja. Zadaniem edukatorów
jest przekazywanie nadziei jako wartości, która nadaje ostateczne ukierunkowanie i sens
wszystkim innym wartościom. Tak rozumiana nadzieja zawieść nie może, ponieważ jej
gwarantem jest Bóg. Jej przekazywanie powinno się dokonywać w domu i w szkole, na
uniwersytecie i w pracy. Zawsze jednak z poszanowaniem wolności.
24
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Tamże, s. 86.
Znamienny jest fakt zaproszenia przez Franciszka na audiencję prywatną transseksualistę Diego Lejàrraga wraz z
jego partnerką. Por. A. Sporniak, Papież zaprosił transseksualistę, w: Tygodnik Powszechny, nr 6 (3422), s. 8.
Por. Franciszek, Adhortacja Evangelii Gaudium , nr 46.
Por. Tamże, nr 24.
Por. J. M. Bergoglio, Wymagania i pasja…, dz. Cyt., s. 48.
Tamże, s. 62.
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Miłość, pamięć, towarzyszenie, nadzieja, stanowią fundamenty antropologii papieża
Franciszka, który przedstawia swój model pedagogiczny i daje wskazówki współczesnym wychowawcom. Jest to program integralnego wychowania dostosowany do potrzeb
i oczekiwań współczesnych rodziców. Któż bowiem tak naprawdę chce, aby jego dziecko
minęło się z prawdziwą miłością, nadzieją i wolnością?
Zakończenie
Z tego, co zostało powiedziane można wyprowadzić kilka wniosków. Po pierwsze,
papież Franciszek przywiązuje wielką wagę do wychowania chrześcijańskiego. Po drugie, Ojciec Święty przedstawia szereg zasad, którymi powinna się kierować pedagogika
katolicka. Do tych zasad należą: prymat czasu nad przestrzenią, napominanie, cierpliwy
realizm, wolność, zdolność do oczekiwania. Po trzecie, same zasady wychowania nie wystarczają. Potrzeba solidnego fundamentu antropologicznego, na którym można oprzeć
zasady. Do najważniejszych aspektów antropologii papieża Franciszka należą: miłość
jako podstawa wychowania, pamięć jako własność wspólnoty, towarzyszenie jako wyraz
bliskości i czułości Boga, nadzieja jako wyraz oczekiwania na przyszłość ludzi z Bogiem.
Przeprowadzone analizy nie wyczerpują tematu wychowania w nauczaniu papieża
Franciszka. Dają jednak impuls do dalszych poszukiwań i wskazują pewne kierunki, w
których może rozwijać się refleksja nad tym zagadnieniem.
Streszczenie:
Prezentowany artykuł ukazuje proces wychowania w kontekście nauczania papieża
Franciszka. Proces ów należy widzieć w oparciu o antropologiczną myśl Ojca Świętego. Głównymi kierunkami tej myśli są: integralność antropologii, pamięć jako wyraz
rozumnego odwoływania się do przeszłości, nieustanny dialog człowieka z Bogiem w historii współczesnej (teraźniejszość), otwartość antropologii chrześcijańskiej na nadzieję
życia wiecznego (przyszłość). Oczywiście podstawą antropologii Franciszka jest godność
osobowa człowieka chcianego i kochanego przez Boga ze względu na niego samego.
Przedstawienie antropologii zbudowanej na chrześcijaństwie daje prymat czasu nad
przestrzenią, co stanowi dla papieża Franciszka główną zasadę wychowania. Do innych
zasad należą: napominanie, cierpliwy realizm, oraz dwumian wolność − oczekiwanie.
Reasumując, można powiedzieć, że artykuł stanowi studium nad zagadnieniem pedagogiki łaski prezentowanej przez papieża Franciszka.
Summary:
The article deals with the problem of education in the teaching of pope Francis. The
foundation of this problem is the anthropology of Francis. This is an integral anthropology
built on the memory, present, and future of men with God, because for the Pope the time
is more important than spice and this is the first principle of education according to him.
To the other rules of upbringing belong: admonition, realism and patience, and binomial freedom – expectation. The article also shows the delicate issue of sexual education
in the light of the teaching of the Catholic Church.
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W dniach od 7 do 9 maja 2017 roku w Stalowej Woli odbywały się Europejskie Dni Kultury
Studenckiej z udziałem reprezentantów Ukrainy, Słowacji, Węgier, Haiti, Rosji, Włoch, Polski i
Niemiec. W programie spotkania były rozgrywki sportowe, które odbyły się w dniu 8 maja br. w
kilku dyscyplinach sportowych. Szczęśliwcy za zdobycie premiowanych miejsc otrzymali dyplomy i medale. Tego typu rozgrywki odbywają się każdego roku w Stalowe Woli, a organizatorem
ich jest Katedra Pedagogiki Katolickiej, KUL, Fundacja CAMPUS w Stalowej Woli oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Znacznego wsparcia zawsze udziela Interdyscyplinarne
Koło Naukowe Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL w Stalowej Woli.
Na zdjęciu zdobywcy premiowanych miejsc w: piłce nożnej, piłce siatkowej, lekkoatletyce,
tenisie stołowym i w innych dyscyplinach.
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ODDZIAŁYWANIE DUSZPASTERSTWA
WIĘZIENNEGO – AUTORYTATYWNĄ FORMĄ
RESOCJALIZACJI OSÓB POZBAWIONYCH
WOLNOŚCI

mgr lic. Leszek Mysiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W roku 2012 ukończone studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, Wydział
Teologii. Obecnie student 3 roku studiów trzeciego stopnia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w
Olsztynie, Wydział Teologii, Katedra Nauk o Rodzinie. Zaintereowania: tematyka resocjalizacyjna, readaptacja
osób pozbawionych wolności, socjalizacja, duszpasterstwo więzienne osadzonych przebywających w jednostkach
penitencjarnych. Prywatnie i zawodowo, funkcjonariusz Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Olsztynie.

Wstęp
Egzystencja współczesnego świata stawia przed nami niejednokrotnie pytania, m.in.:
jaką drogą podążać? Z jakich wzorów należy czerpać żeby być w pełni szczęśliwym?
Jaki autorytet obrać sobie za cel, do osiągnięcia, którego będziemy nieustannie dążyć?
Pragnienie wzorowania się czy też naśladowania kogoś wyjątkowego, nadzwyczajnego
spotyka niemal każdego człowieka. Kreowanie się jakimś ideałem wyznacza nam pewne wzorce, według których postępujemy. W codziennym życiu dostosowujemy swoje
zachowania do tych reguł i postaw, aby jak najbardziej upodobnić się do naszego ideału.
Mogą stanowić go naprawdę różne sfery i postacie nas otaczające. Niektórym, wzór stanowić będą znane osoby z show – biznesu, innym politycy, jeszcze innym sportowcy itd.
Są również ludzie, którzy wzorce idealnego życia czerpią z moralności i nauki Kościoła,
a tym samym ze zwykłego, codziennego życia duchowieństwa. Zwłaszcza ci, którzy z
jakiegokolwiek powodu zboczyli z praworządnej drogi postępowania, szukają pomocy
duchowej właśnie w tej sferze. Mając na myśli osoby pozbawione wolności, osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych, aresztach śledczych lub zakładach karnych,
należy podkreślić, iż oni również mają swoje ideały i wzory do naśladowania. Pomijając
wkład i zaangażowanie kadry penitencjarnej w formowanie postaw moralno – społecznych u osadzonych, przyczyniając się tym samym do procesu readaptacji społecznej,
należy podkreślić oddziaływanie duszpasterstwa więziennego formowanego przez kapelanów więziennych. Pomagają oni osadzonym przezwyciężyć samotność i lęk. Sprawują
sakramenty święte po to, aby pomóc skazanym przybliżyć się do Boga. Ich obecność i
dialog sprawiają, że osoby pozbawione wolności mogą się otworzyć i szczerze porozmawiać. Autorytetem dla więźniów jest niewątpliwie osoba Ojca Świętego Jana Pawła
II. Stanowi on wzór do naśladowania w bólu, samotności i cierpieniu. Świadectwo jego
życia daje osadzonym moc i siłę do przezwyciężania problemów dnia codziennego.
Zagłębiając się w kontekst zmieniającego się świata, pojawia się pytanie – czy duszpasterstwo więzienne jest w ogóle potrzebne osobom pozbawionym wolności, w jaki
sposób postrzegane jest oczami osadzonych oddziaływanie kapelana? W poniższym
tekście odpowiedź na postawione pytanie.
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Autorytet - definicja
Zdefiniowanie pojęcia „autorytet” wiąże się niejako z określeniem pewnego wzorca postępowania, czy to moralnego czy społecznego a także kulturalno – oświatowego.
Pojęcie te niesie za sobą pewną wieloznaczność i różnorodność. Wprawdzie jest pojęciem niejednoznacznym, odwołuję się do tej samej natury. W swoim znaczeniu może
definiować rangę danej jednostki w określonym środowisku a także społeczne uznanie.
Odniesienie ma również do osób oraz zaufanych instytucji liczących się powszechnym
zaufaniem, profesjonalizmem czy też prawdomównością w świetle jakiegoś wydarzenia
lub zjawiska. Interpersonalnie charakteryzować może osobę o wysokim poziomie inteligencji, zdolnościach przywódczych czy charyzmie. Sięgając pierwszych prób podjęcia
się zdefiniowania tej definicji, należy niewątpliwie odnieść się do korzeni łacińskich.
Określają one pochodzenie autorytetu od „auctoritas” czyli przykładu, wzoru, znaczenia,
powagi, godności czy też wpływu bądź namowy1.
W Słowniku Języka Polskiego, definicją autorytetu określa się osobę, pismo, teorię,
urząd, budzącą „w jakiejś płaszczyźnie lub zdaniu określonych ludzi szczególne poważanie i uznanie”2.
Według M. Żebrowskiej pojęcie autorytetu utożsamiany jest z zachowaniem jakie zachodzi pomiędzy poszczególną osobą a grupą czy też pomiędzy osobami a grupami. W
przebiegu tej reakcji ”jedna ze stron nabywa tendencję do modelowania swojego sposobu myślenia lub ustosunkowania, lub zachowania zgodnie z wzorami myślenia ustosunkowania, zachowania reprezentowanymi przez drugą stronę”3. Przedstawione po krótce
definicję autorytetu, pozwolą na odniesienie i utożsamienie tego pojęcia z posługą duszpasterską kapelana więziennego.
Zarys duszpasterstwa więziennego
Na przestrzeni wieków sytuacja duszpasterstwa więziennego ulegała pewnym procesom, zmianom, rekonstrukcjom, ulepszeniom, które w coraz to pełniejszym świetle
odpowiadały zapotrzebowaniu duchowym osób pozbawionych wolności. „Zaledwie w
latach nowożytnych celem wywierania kary stała się osobowość przestępcy, jego indywidualność. Akt karania stał się zindywidualizowany i miał przede wszystkim wpływać
na świadomość i zachowania złoczyńcy, a współtowarzysząca temu zjawisku izolacja –
pobudzić w nim refleksję nad życiem doczesnym i wymusić wolę poprawy”4. W Polsce
na przestrzeni drugiej połowie XVI wieku, zarządzono na mocy dekretu wydanego przez
Kanclerza Koronnego Stanisława Osieckiego, aby: „nauki duchowe były więźniom dawane, by nad ich obyczajami mieć baczność”5. Polecenie te w sposób niezwykle postępowy wpłynęło na życie duchowe więźniów, zwłaszcza tych, którzy popełnili najgroźniejsze przestępstwa i przewinienia. Zapoczątkowało to pewnego rodzaju formę wsparcia dla
systemu penitencjarnego. Okres zaborów czy też okupacji niemieckiej i sowieckiej, były
niezwykle trudne zarówno dla osadzonych przebywających w izolacji więziennej czy też
miejscach odosobnienia jak i dla księży pełniących funkcję kapelanów, którzy sprawowali tam posługę duszpasterską. „Okres wojny, a ściśle okupacji (zarówno niemieckiej,
1
2

3
4
5

Por. Słownik – polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 59.
M. Lemper – Pychlau, Naturalny autorytet w wychowaniu, Kielce 2007, s. 33.
E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa 1981, s. 52 – 53.
W. Ambroziak, Pedagogika resocjalizacyjna, Gdańsk 2006, s. 282.
T. Czacki, O litewskich i polskich prawach. Warszawa 1800, s.100.
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jak i sowieckiej) to czas trudnych doświadczeń, zwłaszcza dla funkcjonującego w śladowej strukturze kapelaństwa więziennego oraz poszanowania wolności sumienia i religii
więźniów”6. „Generalnie całkowicie zakazano odprawiania nabożeństw i udzielania sakramentów przez księży – również będących więźniami. Stąd też życie religijne koncentrowało się wokół miejsc niewiele mających wspólnego ze świętością”7. W warunkach
konspiracyjnych dostarczano do więzień Komunię Św. za pomocą zaprzyjaźnionej kadry
więziennej. W sytuacji kiedy brakowało kapelanów więziennych spoza więzienia, funkcję tą sprawowali księża uwięzieni, a gdy ich zabrakło, funkcję tą powierzano osadzonym
o niewątpliwie najwyższym autorytecie moralnym8.
Sytuacja zmieniła się po wydarzeniach z sierpnia 1980r., na co wpłynęła sytuacja społeczno – polityczna, a także zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 1981
r. Dokument ministerialny umożliwił księżom spoza więzienia, wytypowanym przez ordynariusza danej diecezji, na sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentów a także
na przeprowadzanie rozmów duchowych z osobami pozbawionymi wolności. Zdaniem
Nikołajewa „umożliwiono osadzonym w sposób niezakłócający spokoju i ustalonego
porządku wykonywanie praktyk religijnych i posiadanie przedmiotów niezbędnych do
wykonywania tych praktyk religijnych, a zwłaszcza wysłuchiwanie nabożeństw transmitowanych przez Polskie Radio oraz za zgodą komendanta ośrodka wykonywania
praktyk religijnych. Regulamin obowiązujący w ośrodkach odosobnienia więźniów w
sposób wyraźny zapewniał internowanym prawo do wykonywania praktyk religijnych,
natomiast prawo do korzystania z tych posług uzależniał od administracyjnej, lecz niezaskarżalnej decyzji komendanta ośrodka”9. Jeszcze większa swoboda w praktykowaniu
dowolnej religii nastąpiła po zmianach ustrojowych w 1989r. Osadzeni mogli uczestniczyć w nabożeństwach, posiadać przedmioty pozwalające praktykowanie danej religii
a także umożliwiły swobodny kontakt z duchownym swojego wyznania. Kapelani więzienni natomiast, mogli kontaktować się z osadzonymi zarówno w celach mieszkalnych
jak i w innych pomieszczeniach przystosowanych do tego typu spotkań10. W 1990r. miało
miejsce Ogólnopolskie Seminarium Kapelanów Więziennych w Popowie, podczas którego Dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Paweł Moczydłowski, tymi o
to słowami podsumował działalność duszpasterstwa więziennego: „chcę stwierdzić, że
Kościół wchodzi na stałe i na trwale w mury więzień i do więziennictwa. To jest rzecz
nieodwracalna. I jeszcze jedno – tak naprawdę to nie Kościół potrzebuje więziennictwa,
ale my potrzebujemy Kościoła w naszej pracy. Oczekujemy waszej pomocy. A przede
wszystkim na tę pomoc liczą więźniowie, ale nie tylko oni, tej pomocy oczekują również
funkcjonariusze służby więziennej. W okresie, który minął nie raz wykazali, że ciągną do
kościoła jak dzieci do matki”11.
Duszpasterstwo więzienne, już na podstawie przytoczonych powyżej krótkich historii
z dziejów więziennictwa, można niewątpliwie uznać za potrzebne w procesie stymulacji i
6
7

8
9
10
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J. Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Lublin 2012, s. 30.
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readaptacji osób pozbawionych wolności. Widząc potrzebę współpracy i wsparcia w procesie resocjalizacji, wydano 1 września 1996 r. Ustawę o Służbie Więziennej, na mocy,
której wprowadzono duszpasterstwo więzienne w struktury organizacyjne jednostek penitencjarnych. Zarysowany powyżej schemat transformacji duszpasterstwa więziennego
odwołuję się przede wszystkim do praktykowania wolności religijnej osób pozbawionych
wolności, a zarazem wyznacza progresywny wzrost społeczno – kulturowy. Zdaniem Nikołajewa, pełna stabilizacja uprawnień religijnych więźniów była możliwa tylko wtedy,
gdy gwarantowały ją niebudzące wątpliwości przepisy ustawowe12. Sytuacja duszpasterstwa więziennego w Polsce, ukazuję na przestrzeni wieków zrewolucjonizowane tendencje. Zaczynając od okresu I Rzeczypospolitej po obumierający system komunistyczny,
niewątpliwie znaczącą rolę odegrał rok 1989. Dopiero po tym czasie, zauważyć można
wrażliwość uwzględniającą konieczność całkowitego poszanowania praw osadzonych w
aresztach śledczych i zakładach karnych, w zakresie ich niezależności, odrębności i wolności religijnej.
Założenia i cele duszpasterstwa więziennego w procesie resocjalizacji
W różnoraki sposób postrzegane są cele resocjalizacji. Zdaniem L. Pytki zabiegi
wpływające na proces resocjalizacji powinny: przekształcać zachowania, zmieniać przynależność społeczną, wpływać na wrastanie w kulturę zaspokajania potrzeb zgodnie z
prawidłowymi normami społecznymi, kształtować właściwe postawy społeczne oraz
autoresocjalizacyjne jako najważniejszą kategorie, rozumianą jako kierowanie własnym
rozwojem13. Według M. Kalinowskiego celem resocjalizacji nazywa się „odmienną procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie przystosowanej do wymogów życia
społecznego czyni jednostkę ponownie zsocjalizowaną, tzn. uspołecznioną, samodzielną
i twórczą”14. Cele całościowego procesu resocjalizacji zakładają przemianę osoby niedostosowanej społecznie w człowieka samodzielnego i uspołecznionego. Aby osiągnąć
zamierzony cel tego przedsięwzięcia niezbędna jest właściwa diagnoza, wykorzystanie
odpowiednich środków a także przyporządkowanie ich do zindywidualizowanych potrzeb poszczególnej osoby.
Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas swojej IV pielgrzymki do Polski w czerwcu 1991r.
odwiedził Zakład Karny w Płocku. Celem wizyty było spotkanie i rozmowa z odbywającymi tak karę osobami pozbawionymi wolności. Podczas audiencji, padały ważne i
wzniosłe słowa dające osadzonym otuchę oraz siłę do przezwyciężania samotności. Ale
jedno zdanie wypowiedziane przez papieża było kluczowe. Jan Paweł II powiedział do
osadzonych tamtejszej jednostki przepełnione miłością słowa: jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni”15.Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności, ma w pełni prawo
do tego, aby w pełni zaspokajać swoje potrzeby duchowe. Z punktu widzenia pedagogiki
penitencjarnej, konieczne jest ukazanie takich sposobów zachowań resocjalizacyjnych na
osobach pozbawionych wolności, a także warunków, w jakich powinien on przebiegać aby
był skuteczny. Aby było to możliwe, konieczny jest udział duszpasterstwa więziennego16.
12
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Ksiądz prałat Jan Sikorski uważa, że w celu dokładnego sprecyzowania duszpasterstwa
więziennego trzeba sprowadzić je do wytworzenia u osadzonego potrójnego pojednania,
polegającego na: pojednaniu z Bogiem, społeczeństwem i samym sobą17. Kapelani więzienni stanowią niejako „pomost” łączący zagubionych duchowo więźniów z Bogiem.
Zadaniem posługi i działalności kapelanów więziennych jest m. in. sprawowane na terenie jednostek penitencjarnych sakramentów takich jak: Eucharystia, chrzest, bierzmowanie, pokuta i pojednanie, oraz nabożeństwa: gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec,
majowe, ale również rozmowa duchowa kapelana z osadzonymi. Czas poświęcony więźniom podczas wspólnych rozmów, przyczynia się do realnej możliwości zrozumienia
sytuacji z jaką przyszło mu się zmierzyć w życiu. W książce Nikołajewa można zauważyć: „duszpasterstwo więźniów to posługa skierowana do osób, które podlegają karze
pozbawienia wolności. Obejmuję tych, którzy okresowo, podczas aresztowania lub po
orzeczeniu wyroku przebywają w miejscach odosobnienia. Duszpasterstwo więźniów
dotyczy zatem osób przebywających w areszcie, więźniów młodocianych, skazanych
po raz pierwszy [i] recydywistów (…)”18. Istotnym zadaniem duszpasterza więziennego
jest przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych przez szeroko pojętą katechizację, sprawowanie liturgii Eucharystii a także sakramentu pokuty i pojednania z Bogiem.
Ważną inicjatywą ze strony duchownych, jest organizowanie i formowanie ludzi świeckich. Angażowanie ich w działalność ewangelizacyjną, troskę o kaplicę więzienną, zaopatrywanie zasobów książkowych o tematyce religijnej w bibliotece, przeprowadzanie
rozmów z osadzonymi, organizowanie rekolekcji, utrzymywanie kontaktu z rodzicami
osadzonych, otaczanie opieką duszpasterską także funkcjonariuszy służby więziennej
oraz prowadzenie określonej dokumentacji swojej działalności”19. Całościowa działalność kapelana więziennego jest niezmiernie ważna i ceniona przez osadzonych. Jednakże
najważniejszym osiągnięciem duszpasterza jest niewątpliwie doprowadzenie osadzonego
do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania. Jest to zjawisko niezwykle
trudne. Stąd też potrzeba niekiedy dużo czasu i zaangażowania, aby pewnego rodzaju bariery i przeciwności pokonać i przezwyciężyć ramy nieufności. „Rozmowy te zazwyczaj
zaczynają się od opowieści o dzieciństwie, dotyczą nieraz bardzo przyziemnych spraw, aż
wreszcie kończą się spowiedzią. Trwają one niekiedy wiele godzin. Okazją do spowiedzi
są dla więźnia różne sytuacje życiowe: zbliżająca się rozprawa w sądzie, oczekiwanie na
przedterminowe warunkowe zwolnienie, transport do innego zakładu karnego, a także rekolekcje, zbliżające się święta i uroczystości, pierwsze piątki miesiąca, bierzmowanie”20.
„Nie wolno porównywać wielokrotnego mordercy z tym, który przyszedł do więzienia na
kilka lub kilkanaście dni, bo nie miał z czego zapłacić grzywny. Inaczej trzeba rozmawiać
z tym, który pierwszy raz odbywa karę pozbawienia wolności, a inaczej z recydywistą.
Każde przestępstwo miało również inny charakter, motyw i okoliczności, chociaż skutek
niekiedy jest taki sam”21. Czasami małe sytuację przyczyniają się do stworzenia ogniwa
17

18
19
20
21

110

J. Sikorski, Duszpasterstwo więzienne. Spojrzenie wstecz – rzeczywistość – perspektywy, „Ateneum Kapłańskie”,
1994, nr 509, s. 63.
D. J. Pol, Więzienna szansa, Warszawa 2008, s. 81.
L. Stręk, Duszpasterstwo więźniów, w: Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro, red. A. Michalik, Tarnów 1997, s. 155.
Tamże, s. 156.
Tamże, s. 157.

ARTYKUŁY
spajającego łańcuchem zaufania osób pozbawionych wolności do duszpasterza więziennego. Kapelani powinni ukazywać osadzonym potrzebę readaptacji społecznej, dawać
wzór do prawidłowego postępowania, zachęcać do poznania świata dobrych wartości,
pogodzenia się i utrzymywania kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym. Możliwość
swobodnego wyznawania i praktykowania religii, dowolnie obranej przez osobę pozbawioną wolności, reguluję obowiązujący obecnie Kodeks karny wykonawczy, odnoszący
się przede wszystkim do wykonywania kary pozbawienia wolności. Artykuł 102 § 3 Kkw
zapewnia więźniom prawo korzystania z wolności religijnej. Według tego dokumentu,
osoby pozbawione wolności mają prawo do: wykonywania praktyk religijnych np. odmawiania modlitw; korzystania z posług religijnych np. z sakramentów; bezpośredniego
uczestnictwa w nabożeństwach odprawianych w aresztach śledczych i zakładach karnych
w dni świąteczne; słuchania (oglądania) nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu; posiadania niezbędnych książek, pism i przedmiotów potrzebnych do
wykonywania praktyk religijnych np. modlitewnik, Pismo św., krzyż, obrazki religijne;
uczestnictwa w prowadzonym w areszcie śledczym i zakładzie karnym nauczaniu religii,
działalności charytatywnej lub społecznej a także kontaktów z duchownymi wyznania,
do którego skazany należy22.
Analiza oddziaływania duszpasterstwa więziennego w procesie resocjalizacji na
podstawie badań własnych
Na przełomie roku 2011/2012 jako student przeprowadziłem badania wśród osób pozbawionych wolności, odbywających karę w aresztach śledczych i zakładach karnych na
terenie Archidiecezji Warmińskiej. Jako metodę, wykorzystano sondaż diagnostyczny,
dzięki któremu przysposobiony został materiał empiryczny. Jako technikę zastosowano ankietę, świadectwo oraz wywiad. Natomiast narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, kwestionariusz ankiety, a także kwestionariusz wywiadu kapelanów.
Przedsięwzięcie to pokazało, jak trudno całkowicie zdiagnozować społeczność więzienną, przez osobę, która na co dzień nie ma styczności z tym niezwykle hermetycznym
środowiskiem. Poniżej przedstawionych zostanie kilka przykładów z badań własnych,
obrazujących potrzebę duszpasterstwa więziennego, a co za tym idzie jego pozytywnego
wkładu w proces readaptacji społecznej i socjalizacji. W podjętym badaniu przedstawiono zapotrzebowanie osadzonych na duszpasterstwo więzienne oraz chęć uczestniczenia
w nim przez osoby pozbawione wolności.
Przeszło połowa respondentów stanowiąca 70% ogółu osadzonych poddanych badaniu twierdzi, iż posługa kapelana więziennego, z której mają możliwość korzystać osadzeni to Msza Św. Nasuwają się w tym momencie słowa ojców Soboru Watykańskiego
II, które obrazują sakrament Eucharystii jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.
Dla osoby pozbawionej wolności, przebywającej w izolacji więziennej, Msza Św. jest
źródłem, z którego może czerpać aby zaspokoić pragnienie kontaktu z Bogiem. Jednocześnie stanowi szczyt, na który kolokwialnie mówiąc należy się nieustannie wspinać i
do którego trzeba dążyć. Znacznie mniej, bo tylko 20% uznaje i przybiera sobie za najwłaściwszą to rozmowa duchowa kapelana z osadzonymi. Dialog jest pewnego rodzaju
pomostem łączącym świat osadzonych z rzeczywistością. Poprzez rozmowę więźniowie mają możliwość wyrażenia swoich problemów i podzielenia się nimi z drugą osobą.
22

Tamże, s. 157.
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Rozmowy kapelana z osadzonymi nie zawsze są stricte nastawione na ewangelizację czy
nawrócenie. Mają one na celu ukazania potrzebującym potrzebę zmiany siebie samego
i świata na lepsze. Ważne jest, aby kapelan więzienny podszedł do rozmówcy w sposób
godny. Musi potraktować go jak równego sobie człowieka, a tym samym osadzony powinien czuć powagę rozmowy i szacunek ze strony duszpasterza. Najmniejszy odsetek
osadzonych, stanowiących 10 % ankietowanych, opowiedziała się za sakramentem pokuty i pojednania.

Źródło: badania własne
Z kolei dokonując analizy zebranych kwestionariuszy wywiadów, można stwierdzić,
iż jedynie 25% przebadanych kapelanów więziennych deklaruje podtrzymywanie kontaktu z osadzonymi, którzy zakończyli już odbywać karę pozbawienia wolności. Rozpatrując powyższą sytuację, można stwierdzić, że tylko ¼ duszpasterzy kontynuuje w jakiś
sposób dalszą działalność duszpastersko – resocjalizacyjną, którą rozpoczęli na terenach
aresztów śledczych czy zakładów karnych. Zastanawiający jest niewątpliwie procent
duszpasterzy, którzy jednak z różnych przyczyn nie podejmują dalszych działań związanych z duszpasterstwem więziennym już na „wolności”. Wpływać na to może szereg
przykładowych czynników m. in.:
- osadzeni, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności, mieszkają daleko od miejsca odbywania kary,
- osadzeni, nie wyrażają chęci utrzymywania kontaktu z kapelanem więziennym, gdyż
nie chcą wracać do chwil z czasów więzienia czy też, proces resocjalizacji nie wpłynął na
ich życie i wygląda ono zupełnie tak samo jak przed więzieniem,
- kapelani więzienni mają dużo obowiązków w duszpasterstwie parafii i nie mogą
sobie pozwolić na poświęcenie osadzonym odpowiedniej ilości czasu, której potrzebują,
- kapelani więzienni nie przejawiają chęci utrzymywania stałego kontaktu z osobami,
które zakończyły już odbywanie kary pozbawienia wolności.
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Źródło: badania własne
Sprawowanie funkcji duszpasterza więziennego jest specjalną formą powołania kapłańskiego. Księża kapelani, zobowiązani są do wypełniania swojej posługi w sposób
profesjonalny, rzetelny i przede wszystkim godny. Dlatego też nawiązując do poprzedniego wykresu, należy podkreślić rolę i znaczenie dialogu z osobami pozbawionymi wolności, którego bardzo potrzebują. Duszpasterze więzienni powinni w miarę możliwości,
więcej czasu poświęcić osadzonym na kierownictwo duchowe, które oddziałuję niejako
klucz w dalszej działalności duszpasterskiej, ewangelizacji i katechizacji.
Podsumowanie
Całościowy proces resocjalizacji prowadzony w jednostkach penitencjarnych przebiega w różnych formach. Zależny jest m.in. od typu czy też rodzaju zakładu karnego w jakim osadzony odbywa karę pozbawienia wolności. Czynnikiem jednak najważniejszym
w podjęciu prawidłowego toku procesu readaptacji społecznej i socjalizacji jest postawa
i chęć przemiany samych osadzonych. I chociaż kadra penitencjarna podejmuje w pełni
wyzwanie pomocy osadzonym w powrocie do praworządności, nie zawsze przebiega to
jak powinno. Zasadniczą przeszkodą może być stereotyp postrzegania funkcjonariusza
jako wroga, tego którego zadaniem jest tylko pilnowanie a nie niesienie pomocy. Dlatego
niezwykła pomocą są kapelani więzienni. W oczach osób pozbawionych wolności, stanowią oni osobę godną zaufania, tą niosącą pomoc, pochodzącą ze środowiska zewnętrznego. Zasadniczym zadaniem jest pomoc więźniom w walce i zwycięstwie nad samotnością
i lękiem. Poprzez sprawowanie sakramentów świętych, pomagają osadzonym otworzyć
się a tym samym przybliżyć do Boga. Będąc obecni wśród więźniów, rozmawiając z
nimi, przyczyniają się do zaufania i chęci szczerej rozmowy.
Summary:
The effect of prison chaplaincy - an authoritative form of socialization of persons
deprived of their liberty
The whole process of rehabilitation conducted in penitentiary units takes place in various forms. It depends on From the type or kind of penal institution The prisoner is
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imprisoned. But the most important factor In the correct process of social re-adaptation
and socialization is the attitude and the desire to transform the prisoners themselves. And
while the penitentiary is fully challenged by the help of the prisoners in the return to the
rule of law, it does not always do as it should. The stereotype of perceiving an officer as
an enemy is the main obstacle, whose duty is to guard only and not to help. That is why
the prison chaplains are extremely helpful. In the eyes of persons deprived of their liberty,
they are a trustworthy person, the one carrying help from outside. The primary task is
to help the prisoners in the battle and the victory over loneliness And fear. Through the
celebration of the sacraments of the saints, they help the prisoners to open themselves
and thus bring them closer to God. Being present among the prisoners, talking to them,
contributes to trust and willingness to talk honestly.
Keywords: authority, pastoral ministry, prison, prisoner, resocialization.
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Prawie wszyscy ludzie żyją w niewoli z tego powodu,
że nie umieją wymówić sylaby „nie „.
Umieć wypowiedzieć ta słowo i umieć żyć samemu –
to dwa jedyne sposoby zachowania swojej wolności
i odrębności.
Mikołaj Chamfort
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OJCIEC NA EMIGRACJI – NEGATYWNE SKUTKI
WYJAZDU DLA DZIECI I ICH RODZIN

mgr Jowita Berdzik - WSGE w Józefowie

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Autorka wielu publikacji, uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Pasjonatka nauki i kultury we współczesnym świecie. W wolnej chwili wolontariuszka programu „PROJEKTOR- wolontariat
studencki, którego głównym celem jest zmiana na lepsze przyszłości dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach.

Wstęp
We współczesnych czasach liczna grupa rodziców doświadcza samotnego rodzicielstwa. Są to rodziny stałe, niepełne spowodowane śmiercią jednego z rodziców, separacją,
rozwodem lub biologiczną niepełnosprawnością. Są to również rodziny niepełne czasowo, spowodowane długotrwałym pobytem rodzica poza miejscem zamieszkanie rodziny.
Mowa tu o pracy na terenie Polski oraz za granicą, również w celach zarobkowych. Decyzje odnośnie wyjazdu migracyjnego zwykle podejmowane są pod wpływem sytuacji materialnej rodziny. Najczęstszymi przyczynami wyjazdów migracyjnych są niskie płace,
wysokie koszty utrzymania, bezrobocie, a co za nim idzie brak stabilizacji oraz brak poczucia bezpieczeństwa materialnego i socjalnego. Zdarza się, że migracja w celach zarobkowych uważana jest za najszybszy i najbardziej dostępny sposób rozwiązywania problemów ekonomicznych rodziny. We współczesnym świecie wyjazd migracyjny przyjmuje
charakter migracji przetrwania. Często stanowią jedyne źródło dochodów rodziny1.
Migracje w liczbach
W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko wzmożonych wyjazdów z Polski
za granicę w celu podjęcia pracy. Dzieje się tak, w szczególności po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej, a co za tym idzie zniesieniu wielu barier prawnych ułatwiających
podejmowanie tam legalnego zatrudnienia. Skala i tendencje owego zjawiska społecznoekonomicznego przedstawione są za pomocą poniższych informacji. Dane określają szacunkową liczbę mieszkańców Polski, którzy czasowo przebywali w końcu danego roku
poza granicami Ojczyzny. Definicja Głównego Urzędu Statystycznego obrazuje wielkość
tak zwanych zasobów imigracyjnych Polaków na terenie innych krajów w końcu każdego
roku, a nie liczby wyjazdów. W końcu 2004 roku poza granicami Polski przebywało około 1 miliona ludzi; w 2005 r. – 1,45 mln, w 2006r. – 1,95 mln, w 2007 r. – 2,27 mln, a w
2014 r. 2,32 mln. Spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej nieustannie najwięcej
osób przebywa w:
1

W. Danilewicz, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana,
Białystok 2006, s. 8
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- Wielkiej Brytanii (685 tys.)
- Niemczech (614 tys.)
- Irlandii (113 tys.)
- Holandii (109 tys.)
- we Włoszech (96 tys.).
Uznaje się, że około 80 % Polskich, czasowych emigrantów przebywa za granicą co
najmniej 12 miesięcy. Zważywszy na złożoność migracji , w szczególności czasowych,
podejmując analizę i skalę tego rodzaju emigracji, zaleca się rozwijanie, weryfikowanie i
aktualizację przedstawionej powyżej wiedzy fragmentarycznej2.
Przyczyny migracji
Literatura przedmiotu z zakresu demografii, antropologii, socjologii, psychologii, kultury ekonomii i statystyki wyróżnia przyczyny wyjazdów dzieląc je na: ekonomiczne,
polityczne, religijne i wojenne.
Przyczyny ekonomiczne mają związek z poszukiwaniami lepszego życia, tak zwana
podróż za granicę za chlebem. Ponadto przyczyny ekonomiczne związane są z zagospodarowaniem nowych obszarów: migracja z Europy na teren Ameryki Północnej i Południowej oraz z byłych terenów ZSRR na Syberię celem jej zagospodarowania. Mowa o
ok. 50 mln ludzi.
Przyczyny polityczne mają związek z prześladowaniami opozycji politycznej. prześladowane ofiary decydują się na opuszczenie swego niedemokratycznego kraju jako
uchodźcy polityczni i na zamieszkanie w krajach wolnego świata. W owych krajach panuje zasada: każdy kto udowodni prześladowanie zasługuje na prawo azylu, a co za tym
idzie zgodę na stały pobyt oraz na opiekę ze strony Państwa. Przykładem są wyjazdy migracyjne z Kuby do Stanów Zjednoczonych, z Turcji, Iranu, Afganistanu, Chin, z ZSRR
oraz byłych krajów realnego socjalizmu. Masowo uciekającymi są Kurdowie, czy też
mieszkańcy bliskiego Wschodu i Afryki.
Przyczyny religijne: są to migracje występujące na terenach objętych owymi problemami do krajów, gdzie panuje wszechobecna tolerancja religijna, lub do krajów, gdzie
dominuje dane wyznanie. W obecnych czasach aspektów religijnych można w szczególności szukać w konflikcie na Bliskim Wschodzie.
Przyczyny wojenne: mają bliski związek z obawa przed utratą życia, wynikającą z konfliktów zbrojnych. Jako przykład można podać wojnę pakistańsko- indyjsko ( 10mln ludzi).
Przyczyny emigracji ludzi z Polski, w szczególności osób mieszkających na Śląsku,
głównie z z wykształceniem zawodowym wiążą się z zamykaniem przedsiębiorstw i likwidowaniem fabryk. Bezrobocie czyni z nich potencjalnych emigrantów. Kto w szczególności opuszcza swój rodzimy kraj? Osoby będące głową rodziny, które utraciły pracę.
Brak pomocy z instytucji społecznych wpływa na podjęcie decyzji o opuszczenie rodziny
nawet na okres kilku lat. Osoby wyjeżdżające za granicę jako główny powód podają chęć
znalezienie pracy, awans społecznych, poprawa sytuacji finansowej rodziny oraz przeznaczenie środków pieniężnych na edukację i rozwój swoich dzieci3.

2
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Małżeństwa na odległość
Zgodnie z informacjami z raportu „Polskie pary z dala od siebie” małżeństwa żyjące „na odległość” narażone są znacznie na rozpad. W Polsce przebywa ok. 300 tysięcy
par , które na co dzień mieszkają osobno. Według psychologów społecznych, ta liczba
podwoi się lub potroi w ciągu najbliższych lat. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu
Jagiellońskiego co trzecie małżeństwo żyjące na odległość rozwodzi się. Rodzaje rodzin
migrujących z Polski:
a) całe rodziny opuszczają swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, przenosząc
się do innego kraju, pozostawiając w Polsce dalszą rodzinę i znajomych;
b) pojedyncza osoba przebywa poza granicami kraju ojczystego;
c) osoby określane mianem „shuttle emigrants” (osoba pracująca za granicą swojej
Ojczyzny w okresie sezonowym, pracując np. w rolnictwie, leśnictwie).
Powyższe rodzaje rodzin odnoszą się do imigracji, a dokonywać się mogą na kilka
sposobów:
a) wyjeżdżają całe rodziny (małżonkowie),
b) migrują tylko rodzice ( jeden rodzic lub oboje),
c) wyjeżdżają same dzieci (np. studenci).
Rozłąka spowodowana wyjazdem wpływa negatywnie na relacje mąż – żona. Małżonkowie oddalają się od siebie zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
skłaniając ich do rozpoczęcia nowego życia, szczególnie dla osoby, która opuściła dom
rodzinny. Nowa sytuacja i brak dotychczasowych obowiązków rodzinnych pozwala migrantowi przypomnieć życie kawalerskie. Przyczynia się do tego nawiązywanie nowych
znajomości oraz odnawianie dawnych. Konsekwencją takich zachowań często jest zdrada, a co za tym idzie rozpad rodziny, separacja lub rozwód. Owe zjawisko niestety występuje bardzo często4.
Rola ojca w rodzinie
W odległych latach, szacunkowo do 2000 roku, socjologowie i psychologowie w
swych badaniach większa uwagę skupiali na matce i jej relacja z pozostałymi członkami
rodziny. Współcześnie znaczenie roli ojca oraz rola, jaką przyjmuje w strukturze rodziny
podlega gwałtownym i brzemiennym w skutkach zmianom.
Przyjmując różnorodne kryteria, można wyróżnić następujące formy bycia ojcem:
- ojciec biologiczny,
- ojciec adopcyjny,
- wychowujący dziecko swojej żony lub partnerki,
- pozostający w związku formalnym lub nieformalnym z matka dziecka,
- wychowujący dziecko w związku formalnym lub nieformalnym z kobietą, która nie
jest matką dziecka,
- ojciec samotnie pełniący opiekę na dzieckiem,
- rozwiedziony, utrzymujący kontakt z dzieckiem,
- rozwiedziony, który nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem.
Należy podkreślić, iż zauważa się znaczącą różnicę w pełnieniu funkcji ojca odnośnie
4

S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2010, 96-98
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córek, a inną odnośnie synów. Niepodważalnym stwierdzeniem jest fakt, iż każdy ojciec
odgrywa istotną rolę w życiu swoich dzieci. Jest to wynikiem dwóch prawidłowości, dowiedzionych we współczesnych latach przez psychologów i socjologów. Pierwsza prawidłowość przedstawia się następująco: każdy człowiek znacznie szybciej przyswaja dane
cechy zachowań przejawiane przez jednostkę tej samej płci, niż płci przeciwnej. Owa
prawidłowość uwidacznia się w szczególności u dzieci, które pozbawione doświadczeń
w wielu dziedzinach życia, wzorują się na zachowaniach dorosłych. Jest to bardzo zauważalne szczególnie w internalizacji ról społecznych, mających związek z płcią człowieka.
Są one lepiej przyswajane przez dzieci, które mają możliwość obserwowania rodzica tej
samej płci w wielorakich sytuacjach życia codziennego. Najlepszą ma ku temu okazję ,
gdy owa osoba uczestniczy czynnie w jego wychowaniu i życiu codziennym. Jak podaje
J. Rembowski druga psychospołeczna prawidłowość przedstawia się następująco: chłopiec nie mając w rodzinie właściwego wzorca męskiego, którego zachowania mógłby
odwzorować, zazwyczaj tworzy sobie wypaczony obraz tzw. prawdziwego mężczyzny,
który nacechowany jest nadmierną ilością zachowań agresywnych. Mass media i kreowane w nich nieprawdziwe wizerunki cele brytów niejako same podpowiadają dziecku,
ze taki obraz jest właściwy. To w szczególności mężczyźni podejmują się pełnienia roli
żołnierza, gdzie do ich głównych zadań należy walka, uprawianie sportów o dużym ładunku agresji. Z tego powodu wielu chłopców bycie wartościowym mężczyzną upatruje
w demonstrowaniu postawy agresywnej. Zdaniem badaczy, chłopcy wychowywani przez
same matki, są znacznie bardziej agresywni i bardziej podatni na dewiacje, niż chłopcy
wychowywani w rodzinach pełnych, gdzie czynna rolę w wychowaniu pełni również
ojciec dziecka. Zjawisko to zyskało miano „protestu męskiego”. Chłopiec, wychowywany wyłącznie przez matkę , tworzy wyimaginowany, nieprawdziwy obraz prawdziwego
mężczyzny , upodabniając się do niego i odrzucając jakiekolwiek naśladowanie zachowań matki. Z tego powodu kategorycznie odrzuca wszelakie zasady propagowane przez
matkę. Ponadto przyjmuje postawę wroga i agresywną5. Obecność ojca w wychowaniu
dziecka ma również kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziewczynek. Daje
to im możliwość obserwacji u ojców konkretnych, typowo męskich cech zachowania się.
Wynikiem tego jest możliwość w późniejszym życiu dziecka na lepsze zrozumienie własnych mężów i synów. Dziewczynki pozbawione takich kontaktów mają mniejsze szanse
na pomyślne wywiązywanie się z pełnienia roli matki oraz żony. Dzieci płci żeńskiej,
pomimo opisanej wcześniej prawidłowości, przejmują również wiele cech od swych ojców. Zachowanie ojca względem córek ma ogromne znaczenie, w szczególności dlatego,
iż jest on najczęściej pierwszym mężczyzną obecnym w ich życiu. Obcowanie z ojcem
umożliwia dziecku poznanie psychiki przedstawiciela płci przeciwnej co rzutuje na późniejsze kontakty z mężczyznami6.
Dojrzałe ojcostwo
Wychowanie dziecka jest niezwykle trudnym i skomplikowanym procesem. Warto
jednak przyjrzeć się temu zjawisku z innej strony. Jak mówi M. Kozakiewicz: „wychowujesz swoje dziecko także wtedy, a nawet przede wszystkim wtedy, kiedy nic nie robisz
5
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„pedagogicznego” i w ogóle nie zdajesz sobie sprawy, że je wychowujesz. Nie tylko
wtedy, gdy je słownie pouczasz o potrzebie opieki nad zwierzętami, ale również wtedy,
kiedy sam nogą kopniesz kundla, który się do nas przyczepił na spacerze. Wychowujesz
dziecko nie tylko wtedy, kiedy wygłaszasz wzniosłą mowę o potrzebie prawdomówności
i o szpetocie kłamstwa, lecz wtedy i przede wszystkim wtedy, kiedy na dźwięk telefonu
mówisz do syna lub córki: „To na pewno ten nudziarz Jankowski, powiedz mu, że mnie
nie ma w domu” itp. W wychowaniu, bowiem każdy krok ma znaczenie, do każdego działania w życiu rodzinnym i każdej sytuacji należy przywiązać dużą wagę, gdyż stanowią
one dla dzieci wzór życia, składają się na zasób doświadczeń, umożliwiających im ocenę
i świadomy wybór własnych zachowań celem osiągnięcia własnej roli społecznej”.7Rola
ojca niesie ze sobą wiele wyzwań i odpowiedzialności. Jednym z ważniejszych zjawisk,
które wynikają z roli ojca jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa. Dziecko jest
istotą kruchą fizycznie, psychicznie. Skutkuje to tym, iż łatwo w nim wzbudzić poczucie
zagrożenia. Warto zauważyć, że strach u dzieci nasila się, im słabszy jest kontakt emocjonalny z ojcem. Dzieci pragną poczucia bliskości i bezpieczeństwa. Lęk przed ciemnością,
przed obcymi ludźmi, przed ośmieszeniem i kompromitacją, przed przemocą ze strony
innych, przed niepowodzeniami w szkole – to znamiona dziecięcej wrażliwości. Są one
oznaką, że maluch nie czuje się bezpiecznie i dlatego, w żadnym wypadku nie można
ich lekceważyć. Takie sytuacje są prawdziwym wyzwaniem dla ojca, by zbliżyć się do
dziecka, pokazać mu, że może czuć się bezpieczne. Pierwszym krokiem w takich sytuacjach powinna być zwiększona dawka opiekuńczości i miłości ojcowskiej. W szczerej
i otwartej rozmowie tata może uodparniać dziecko na różnorodne zagrożenia ze strony
społeczeństwa, z jakimi przyjdzie mu się w życiu zmierzyć. Odpowiedni, mocny kontakt
emocjonalny łączący ojca z dzieckiem sprawia, że jest ono pewne siebie, czuje się kochane i bezpieczne. Dzieje się tak, ponieważ dziecko ma świadomość oparcia w ojcu. Wie,
że może się do niego udać z każdym problemem. Jeśli nie posiada odpowiedniej, pozytywnej więzi uczuciowej z tatą i nie czuje się przez niego chronione, zetknąwszy się z
krzywdą ze strony innych doświadcza poczucia bezbronności i bezradności.8Na dojrzałe
ojcostwo składa się wiele elementów. Zadaniem każdego taty jest posiadanie świadomości odnośnie frustracji jakie przeżywa dziecko w zetknięciu ze światem zewnętrznym,
głównie ze światem rówieśników. Ojciec powinien więc stanąć u boku dziecka i wspierać
je w trudnych dla niego chwilach, być dla niego wzorem i źródłem życiowej odwagi.
Musi pokazać mu granicę pomiędzy dobrem, a złem. Powinien pomagać swojemu dziecku, aby stawało się bardziej samodzielne, coraz bardziej odpowiedzialne i samo mogło
być oparciem dla innych ludzi, w szczególności słabszych od siebie. Pełnienie roli ojca
jest, a przynajmniej powinno być, powodem do dumy, zaszczytem. Każdy ojciec powinien być świadomy tego, że wywiera ogromny wpływ na rozwój swojego dziecka. Istotne
jest, aby pamiętał o tym przez cały okres wychowawczy. Powinien także wiedzieć, że jest
ciągle obserwowany przez swoje pociechy, które potem odzwierciedlają pewne jego zachowania, kształtują poglądy na różne dziedziny życia społecznego i moralnego. Z tego
powodu tak ważny jest stosunek ojca do matki i dzieci, jego zachowania i reakcje na okoliczności życia rodzinnego. Młody człowiek staje się bezkrytycznym naśladowcą zachowań i postaw ojca, wcielając je potem w swoim dorosłym życiu. To właśnie tata dostarcza
7
8
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swojej latorośli bodźców w rozwoju społecznym, których matka nie może zaoferować,
gdyż nie posiada ona tych cech osobowości, które ma ojciec. Są one niezbędne dziecku,
jako wzorzec zachowań. Chłopiec spędzając czas z ojcem uczy się męskich zachowań,
identyfikując się z własną płcią. Dziewczynka natomiast na podstawie obserwacji ojca,
jego zachowania wobec innych kobiet, a w szczególności matki, kształtuje swój stosunek
do płci odmiennej. Z tego powodu tak bardzo ważny jest kontakt z dzieckiem. Stanowi on
ważny element relacji ojca z dzieckiem. Jest on symbolem, znakiem, z pomocą którego
przekazywane jest dziecku całe bogactwo więzi emocjonalnej łączącej je z ojcem9.
Autorytet ojcowski
We współczesnym świecie posiadanie świadomości bycia autorytetem dla kogoś to
największy rodzaj wychowawczego wtajemniczenia. Autorytetem jest bowiem jednostka
poważana ze względu na posiadane przymioty moralne. Człowiek obdarzony autorytetem jest wiarygodna, znacząca, godna zaufania. Jednakże autorytet nie jest automatycznie przypisany roli matki, ojca czy wychowawcy. Aby się nim stać powinno się rozwijać w sobie cechy konstytuujące autorytet. Fundament autorytetu tworzy poszanowanie
godności dziecka i jego wewnętrznych odczuć. Dzieci są niezwykle wrażliwe na tym
punkcie i cierpią, gdy narusza się ich poczucie własnej godności. Autorytet powinien być
również wiarygodny. Dotrzymywanie danych słów i obietnic to priorytetowa sprawa.
Postawa godna naśladowania musi charakteryzować się szacunkiem dla prawdy. Istotne
jest przestrzeganie zasady szczerości i uczciwości wobec innych. Młodzież żyjąca we
współczesnym świecie ma dostęp do wielu źródeł wiedzy, w tym do globalnej sieci, jaką
jest Internet. W związku z tym dziś nie wystarczy skończyć studiów, tylko trzeba aktualizować wiedzę i dążyć do jej poszerzenia. Autorytet to osoba posiadająca entuzjazm,
podchodzący do tego, co robi. Taka osoba powinna być obdarzona poczuciem własnej
wartości i zdolnością do pozytywnego myślenia. Autorytetem jest zazwyczaj człowiek,
który tworzy dystans, niezbyt duży, tak by wciąż byłą obecna, ale też nie za mały, bo z
bliska zatraca się perspektywę i można koncentrować się na sprawach, które są mało
ważne10. Autorytet jest zjawiskiem społecznym towarzyszącym wszystkim społeczeństwom bez względu na czas i miejsce ich istnienia. Spełnianie jego różnorodnych funkcji
uzależnione jest od wartości, które posiada. Jeżeli są to wartości, które akceptuje całe
społeczeństwo to wtedy autorytet pełni funkcję integracyjną. Jednoczy on całe społeczeństwo skupiając jego uwagę w jednym, wspólnym dla całego społeczeństwa centrum.
W przypadku, gdy autorytet oparty jest na wartościach, które uznaje tylko część społeczeństwa pełni on funkcję dezintegracyjną. Skutkuje to tym, że pozostała część społeczeństwa uznaje inny autorytet, oparty na odmiennych wartościach lub pozostała część
społeczeństwa jest zróżnicowana ze względu na uznawane różnorodne autorytety. Kolejną funkcją jaką pełni autorytet jest funkcja selekcyjna. Polega ona na manifestowaniu
i propagowaniu określonych wartości. Mogą to być: zarówno wartości postępowe, jak i
regresywne. Proporcjonalnie do wzrostu znaczenia stosunków humanitarnych i demokratycznych w danej społeczności spada znaczenie zasad podrzędności i nadrzędności
w postępowaniu autorytetu. Skutkiem tego jest wyeksponowanie funkcji autorytetu, po9
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legającej na wyzwalaniu samodzielności działania, myślenia i twórczej inicjatywy. Autorytet pełni również inną funkcje, a mianowicie stanowi on kryterium prawdziwości.
Jest ono wynikiem ujmowania obiektywnej rzeczywistości na podstawi martwej natury,
z konformizmu, który jest skutkiem sytuacji, gdzie nie popłaca samodzielność myślenia
oraz z konieczności życiowej spowodowanej daleko posuniętą specjalizacją - wiara w
fachowców, ekspertów11.
Znaczenie roli ojca w rozwoju moralnym dziecka
Rozwój moralny jest procesem długotrwałym i niejednoznacznym. Różnorodne koncepcje i teorie psychologiczne podkreślają wielkie znaczenie tego procesu dla jakości
życia jednostki oraz społeczności, w której żyje. Brak fundamentalnych zasad moralnych
uniemożliwia zgodne współżycie w społeczeństwie oraz tworzenie satysfakcjonujących
relacji, mających istotny wpływ na jakość życia. W literaturze odnajdujemy wiele istotnych czynników rozwoju moralnego, wśród których w pierwszej kolejności należałoby
wymienić : środowisko rodzinne i rolę ojca. Miłość ojcowska jest warunkowa, każdy
młody człowiek powinien porzucić swój egocentryzm, przyjąć zachowania akceptowane
przez ojca, czyli zgodne z uznawanymi przez niego wartościami i zasadami. Właściwe podejścia do dziecka i otwarta komunikacja umożliwiają ojcu budowanie ciepłego i
życzliwego klimatu, który sprzyjają kształtowaniu moralności u dziecka. Dla osiągnięcia
prawidłowego rozwoju dziecka istotna jest zarówno fizyczna obecność ojca jak i w szczególności obecność psychiczna oraz stopień zaangażowania w proces wychowawczy. Zdaniem Z. Freuda ojciec odgrywa bardzo ważna rolę w kształtowaniu moralności dziecka.
Jak twierdzi austriacki psycholog o skuteczności i poprawności przystosowania społecznego decyduje właściwe ukształtowanie dwóch, wyższych warstw osobowości. Mowa
tu o ego i superego, które dokonują się pod wpływem oddziaływań społecznych. Największą rolę odgrywają pierwsze 5-6 lat życia. Rozwój moralny zależny jest od procesu identyfikacji, który ma miejsce w wieku przedszkolnym, będącym czasem fascynacji
dziecka rodzicami: podziwia i pragnie naśladować ich zachowania i zdolności. Proces ten
charakteryzuje się całościowym upodabnianiem się dziecka do autorytetu, jakim jest da
niego opiekun, rodzic. W pierwszej kolejności dziecko odwzorowuje zachowania rodzica
o takiej samej płci, dlatego też rola ojca jest bardziej znacząca w przypadku chłopców.
Fundamentalnym warunkiem identyfikacji dziecka z rodzicem jest jego obecność. Im
dłuższa obecność ojca w domu, tym lepsze są warunki do naśladownictwa. Ograniczenie
obecności ojca w domu, spowodowane np. wyjazdem za granicę, utrudnia lub w niektórych przypadkach uniemożliwia proces identyfikacji. Ojciec jako pierwszy autorytet
dziecka jest jego wzorem do naśladowania I życiowym drogowskazem z tego też powodu
jego poziom moralności ma istotne znaczenie w procesie wychowania dzieci12.
Zakończenie
We współczesnych czasach sytuacja życiowa dzieci, dorastających w rodzinach migracyjnych, jest zróżnicowana. Znaczna świadomość wychowawcza rodziców, dostrze11
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ganie i odczuwanie wartości dzieci, dbanie o ich samokształcenie i rozwój, pomoc wychowawcza wielu placówek opiekuńczych, mediów i multimediów świadczą o trosce o
najmłodszych. Jednakże powiększeniu ulega także liczba dzieci narażonych na nieszczęśliwe, trudne i osamotnione dzieciństwo. Rosnąca podatność na kryzysy indywidualnych
sytuacji w poszczególnych rodzinach skutkuje zagrożeniem doświadczanego dzieciństwa. Analizując sytuację życiową dzieci dorastających w rodzinach migracyjnych należy szczególną uwagę zwrócić na życie rodzinne, które jest jej źródłem. Opiera się ono
głównie na relacjach występujących pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, na
dialogu, wymianie myśli, uczuć i gestów. Niemożliwe jest więc wycofanie dzieci z codzienności w świecie dorosłych. Biorąc udział w życiu rodzinnym doświadczają podobnych uczuć do rodziców , odczuwają atmosferę panującą między nimi, są też odbiorcami
konsekwencji sytuacji życiowych, w jakich znaleźli się ich rodzice. Przestrzeń życiowa
dziecka uzależniona jest i determinowana poprzez doświadczenia rodziców. Takie spojrzenie tworzy element teorii de pedagogizacji, której fundamentalnym założeniem jest
uwikłanie dzieci w problemy dorosłych13.
Streszczenie:
W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko wzmożonych wyjazdów z Polski
za granicę w celu podjęcia pracy. Dzieje się tak, w szczególności po wstąpieniu Polski do
Unii Europejskiej, a co za tym idzie zniesieniu wielu barier prawnych ułatwiających podejmowanie tam legalnego zatrudnienia. W odległych latach, szacunkowo do 2000 roku,
socjologowie i psychologowie w swych badaniach większa uwagę skupiali na matce i
jej relacja z pozostałymi członkami rodziny. Współcześnie znaczenie roli ojca oraz rola,
jaką przyjmuje w strukturze rodziny podlega gwałtownym i brzemiennym w skutkach
zmianom. Rozłąka spowodowana wyjazdem wpływa negatywnie na relacje mąż – żona.
Małżonkowie oddalają się od siebie zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, skłaniając ich do rozpoczęcia nowego życia, szczególnie dla osoby, która opuściła
dom rodzinny. We współczesnych czasach liczna grupa rodziców doświadcza samotnego
rodzicielstwa. Negatywne skutki takiej sytuacji odczuwają nie tylko małżonkowie, ale w
szczególności dzieci.
Summary:
Father on emigration - negative effects of departure for children and their families
In recent years we can observe the phenomenon of increased trips from Poland abroad
in order to get a job. This is especially true after Poland’s accession to the European Union,
and consequently the abolition of many legal barriers facilitating legal employment there.
In distant years, estimated to 2000, sociologists and psychologists in their studies focused
more on the mother and her relationship with the other members of the family. Nowadays,
the role of father and the role it plays in the structure of the family is subject to violent and
abusive changes. Separation caused by the departure negatively affects the relationship
husband - wife. Spouses move away physically and mentally from each other, prompting
them to start a new life, especially for a person who has left the family home. In modern
times a large group of parents experience single parenthood. The negative effects of this
situation are felt not only by the spouses, but especially by the children.
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W dniu 20 czerwca 2017 roku w Szczecinie dokonano poświęcenia
i oddania do użytku pierwszego w Polsce Diecezjalnego Specjalistycznego Szpitala
Rehabilitacyjnego, który bedzie prowadzony przez Instytut Medyczny
im. jana Pawła II w Szczecinie
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ROLA OJCA I MATKI W
POWSTAWANIU NIEŚWIADOMYCH
OBRAZÓW BOGA

Rafał Borkowski – KUL JPII w Lublinie

Ur. w 1993 roku w Lublinie. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie (klasa o profilu humanistycznym). Obecnie student 3. roku psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja
z psychologii klinicznej i osobowości). Wygłosił kilka referatów o tematyce psychologicznej na konferencjach naukowych w Bydgoszczy i Lublinie. Interesuje się psychologią osobowości, duchowością chrześcijańską oraz problematyką tożsamości u młodzieży.

Komunikacja neurohormonalna matki z dzieckiem
Już od pierwszych dni życia, jeszcze w okresie prenatalnym, dziecko nabiera wewnętrznego przekonania, czy świat, który je otacza, jest środowiskiem przyjaznym i bezpiecznym, czy wrogim i napawającym lękiem. Bardzo wiele zależy od postawy, jaką matka przejawia w stosunku do swojego nienarodzonego dziecka. Generalnie rzecz ujmując
możemy wyróżnić dwie sytuacje. W pierwszej, matka jest osobą dojrzałą emocjonalnie
i dziecko jest przez nią oczekiwane i chciane. Taka postawa będzie skutkować zachowaniami matki sprzyjającymi rozwojowi dziecka, wyrażającymi się w różnych formach troski o jego zdrowie (np. w stosowaniu odpowiedniej diety, zachowywaniu higieny, opiece
lekarskiej i ćwiczeniach z zakresu psychoprofilaktyki itd.). W drugiej sytuacji, mamy do
czynienia z matką, która generalnie nie jest zadowolona z faktu, że nosi pod sercem nowe
życie. Oczywiście, powodów takiej postawy może być wiele – tzw. „wpadka”, ciąża powstała w wyniku gwałtu, niedojrzałość emocjonalna, brak aprobaty ze strony najbliższego otoczenia. Efektem negatywnej postawy wobec dziecka mogą być zachowania matki
mające formę tzw. przemocy prenatalnej. Przykładem takich zachowań mogą być czyny
zagrażające zdrowiu, a nawet życiu matki: nadużywanie alkoholu, palenie papierosów,
niedożywienie, brak opieki lekarskiej, przeciążenie pracą (Kornas-Biela, 2012)1.
Oczywiście w życiu nieczęsto mamy do czynienia z sytuacjami czarno-białymi. W
dzisiejszym świecie łatwo sobie wyobrazić matkę, która, pomimo tego, że szczerze kocha
swoje dziecko, nieświadomie naraża je na szkodliwe czynniki. Mam tu na myśli przede
wszystkim długotrwały stres i niepokój. Według niektórych autorów (Coe, Lubach, 2008,
za: Kornas-Biela, 2012)2 to właśnie te czynniki, połączone z poczuciem bezradności i
braku wparcia społecznego, są szczególnie niebezpieczne dla rozwoju dziecka. Dzieje się
tak dlatego, że między matką, a nienarodzonym dzieckiem zachodzi nieustanna komunikacja na poziomie neurohormonalnym. Przykładowo, gdy matka przeżywa silny stres, jej
organizm wydziela kortyzol, który dociera następnie do organizmu dziecka, oddziałując
1
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niekorzystnie na jego centralny układ nerwowy. Gdy taka sytuacja ma miejsce często,
ogólna „orientacja emocjonalna” dziecka może zostać utrwalona w postaci predyspozycji do trwania w stanie napięcia, poczucia braku bezpieczeństwa. Oczywiście, również
emocje pozytywne matki udzielają się także i dziecku. Dla naszych dalszych rozważań
najważniejsze będzie to, że hormonalna „pamięć ciała” ma cechę względnej trwałości. W
zależności od tego, jakie emocje przeważały u matki w okresie ciąży, taka będzie predyspozycja nowo narodzonego dziecka do doświadczania określonych stanów emocjonalnych (lęku, agresji czy raczej spokoju i radości) (Kornas-Biela, 2012)3.
Kształtowanie się wewnętrznego systemu norm i wartości, a obraz Boga u dziecka.
Wraz z wiekiem dziecka, generalnie rzecz ujmując, rola matki maleje (choć nadal jest
fundamentalna), a rośnie rola ojca (szczególnie u chłopców). Zachowania, które są w
domu aprobowane, dziecko zaczyna postrzegać jako „dobre”, a te, które nie są aprobowane, jako „złe”. Tak więc postawa rodziców wobec dziecka bezpośrednio przekłada się
na jego system norm i wartości. System, norm i wartości, który, dodajmy, do okresu dojrzewania ma charakter głównie nieświadomy. Odwołując się do teorii zaproponowanej
przez Zygmunta Freuda, mówimy tu o super-ego czyli tej części osobowości, która stoi
na straży uwewnętrznionych zasad moralnych. Gdy zachowanie osoby jest niezgodne z
normami zawartymi w super-ego, osoba odczuwa wstyd i poczucie winy (Oleś, 2009)4.
Badania zagadnień religijno-psychologicznych dowiodły, że wyobrażenia o Bogu powstają u dzieci już od pierwszych lat życia. Jak dowodzi Frielingsdorf (1997)5, oprócz
łaski Bożej, kluczową rolę odgrywa tu środowisko, w jakim wychowuje się dziecko.
Przede wszystkim należy podkreślić, że dziecko jest twórcą swojego wyobrażenia o
Bogu. W języku psychologii poznawczej nazwalibyśmy taki obraz schematem poznawczym. Takie wyobrażenie może być bardziej, lub mniej podobne do tego, jaki Bóg jest w
rzeczywistości.
Niektórzy badacze, nawiązujący do psychologii analitycznej Gustava Junga, akcentują
rolę archetypów i nieświadomości kolektywnej (Fraas 1978, za: Frielingsdorf, 1997)6 w
powstawaniu nieświadomych obrazów Boga. Nieświadomość kolektywną można zdefiniować jako zbiór wewnętrznych odczuć, wyobrażeń, dotyczących jakiejś ważnej dla
danej społeczności postaci. To, co znajduje się w tego rodzaju świadomości, jest wspólne
dla wszystkich członków należących do określonego kręgu kulturowego. Frielingsdorf,
na którego monografię (1997) będę się powoływał w dalszej części mojej pracy, podaje
przykład 48 letniej siostry zakonnej. W wyniku psychoterapii ujawniła ona głęboką nienawiść do ojca, którego nigdy nie miała okazji poznać (zaginął w czasie wojny). Przed
tym odkryciem miała zapewne, tkwiący głęboko w nieświadomości kolektywnej, obraz
idealnego, troskliwego ojca. Taka sprzeczność mogła być źródłem przeżywanych przez
kobietę problemów natury psychicznej.
Oczywiście nie można pominąć roli dalszej rodziny i znajomych dziecka w powstawaniu wyobrażeń o Bogu (dziadków, krewnych, nauczycieli, księży). Nabiera ona większego znaczenia, gdy rodzice dziecka są osobami niewierzącymi. Także kultura i massmedia
3
4
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mają tu nie mniejszy wpływ. Sugestywne i żywe obrazy mocno oddziaływają na niedojrzałą jeszcze psychikę dziecka. Frielingsdorf podaje przykład chłopca, który po obejrzeniu pewnego programu telewizyjnego został poproszony o narysowanie, jak wyobraża
sobie Pana Boga. Dziecko przedstawiło Boga jako ducha, który niczym dżin wyłania się
z magicznej lampy. Skomentowało ono swój rysunek w następujących słowach „Boga
należy się bać, bo Bóg jest przecież duchem. Przy rysowaniu, nie mogłem sobie wyobrazić żadnego innego ducha” (Lang, 1978, obraz 3, za: Frielingsdorf, 1997)7. Jednym
z możliwych wyjaśnień takiej, a nie innej odpowiedzi dziecka może być hipoteza, że w
domu usłyszało ono, że Bóg jest duchem. W oglądanej przez niego bajce telewizyjnej
mógł pojawić się duch jako istota groźna i niebezpieczna. Widzimy więc, że przekonania
dziecka na temat Boga mogą się kształtować pod wpływem informacji z różnych źródeł.
Stoję na stanowisku, że spośród wszystkich tu wymienionych czynników mających
wpływ na kształtowanie się u dziecka wyobrażeń o Bogu, największy z nich to postawa
rodziców wobec dziecka. Ojciec i matka, jako najważniejsze „instancje moralne”, kształtują najgłębsze wymiary osobowości dziecka. Te, uwewnętrznione już, zasady moralne,
które Freud nazwałby super-ego, w toku rozwoju mogą stać się treścią obrazu Boga.
Treścią, która, co warto z całą mocą podkreślić, może (często w sposób nieświadomy)
kierować życiem człowieka (wszak wartości i zasady moralne są dla wielu osób drogowskazem, jak żyć).
Sprzeczne wyobrażenia o Bogu
Chrześcijanie (można zaryzykować stwierdzenie, że ogólnie – monoteiści) wierzą, że
Bóg jest istotą doskonałą, ale również nieogarnioną i nie dającą się całkowicie poznać
przez ludzki umysł. Jest więc naturalne, że człowiek, myśląc o Bogu, akcentuje różne
jego cechy. Niekiedy te cechy mogą stać ze sobą w sprzeczności. Bóg sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze, nie może być jednocześnie (na pierwszy rzut oka)
miłosierny – z miłością odpuszczający człowiekowi jego winy. Jednak Bóg (w ujęciu
katolickim) taki właśnie jest – w przedziwny i niepojęty ludzkim umysłem sposób łączy
w sobie te dwie cechy: sprawiedliwość i miłosierdzie.
Sprzeczne wyobrażenia o Bogu, które posiada niekiedy w sobie człowiek, nie muszą,
oczywiście, wynikać z autentycznego doświadczenia realnego Boga. Mogą, jak starałem
się dowieźć w poprzedniej części pracy, wynikać wprost z relacji z najbliższymi osobami. Ten typ wyobrażeń o Bogu będzie miał charakter najczęściej nieświadomy. Obok
tego mogą rozwijać się w człowieku, względnie niezależnie, świadome przekonania na
temat Boga. Ich źródłem mogą być przeczytane książki, wysłuchane kazania czy obejrzane programy telewizyjne. Frielingsdorf w swojej pracy (1997)8 przywołuje przykład
pewnego księdza który „głosił w swych kazaniach i w rozmowach z wiernymi istnienie
Boga dobrotliwego i miłosiernego, który jest naszym Dobrym Pasterzem i kocha ludzi. A
jednak w sposób nieświadomy wykluczył siebie z boskiej miłości i dobroci. Głęboko w
swym wnętrzu wierzył: «To wszystko dotyczy innych ludzi, ale nie mnie». Jego obawy i
koszmary nocne ukazywały inne, negatywne wyobrażenie Boga, który jawił mu się jako
panujący nad nim i dręczący go buchalter.” Rudin (1964, za: Frielingsdorf, 1997, s.35)9
7
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wskazuje na konsekwencje obserwowanego w domu stosunku matki i ojca do kwestii
wiary: „Bardzo często dzieci zamiast przekazywanego im świadomie wizerunku Boga,
odbierają istniejące w rodzicach czy w wychowawcach Jego nieświadome, «wypierane» wyobrażenia. Wynikający z tego faktu strach czy poczucie winy współtworzą u nich
negatywne wyobrażenie Boga, które w sposób niekontrolowany określa ich uczuciowy
stosunek do Niego. Łatwo więc zrozumieć dlaczego tak często zdarza się, że dzieci boją
się Boga, a młodzież odwraca się od religii, mimo, a może właśnie dlatego, że ich rodzice rozwinęli bardzo silną aktywność religijną. Zdarza się także i na odwrót, że drogi
do Boga szuka ta młodzież, której rodzice wypędzili ze swego prywatnego i rodzinnego
życia wszystko to, co ma jakiś związek z religią”. Widzimy zatem, że stosunek młodego
człowieka do wiary może rozwijać się na zasadzie przeciwieństwa do obserwowanego
zachowania rodziców, przy czym zachowanie to musi być postrzegane przez adolescenta
jako negatywne. Wydaje się, że ten mechanizm ma zastosowanie ogólnie w tworzeniu się
tożsamości młodego człowieka, której mniej lub bardziej istotnym elementem jest obszar
stosunku do Boga. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kształtowanie się tożsamości
jest głównym zadaniem człowieka będącego w okresie dojrzewania (Erikson, 1968, za:
Liberska, 2012)10.
Badania na temat nieświadomych obrazów Boga
W tym miejscu chciałbym przytoczyć badania niemieckiego badacza, o. Karla Frielingsdorfa SJ, dotyczące poruszanego przeze mnie tematu. Podstawą do dalszej części artykułu będzie monografia ww. autora: Demoniczne obrazy Boga. Nieprawdziwe wyobrażenia Boga, ich powstawanie, rozpoznawanie i przezwyciężanie.(Frielingsdorf, 1997)11.
Badania miały charakter fenomenologiczno-opisowy. Wydaje się, że takie podejście
było zasadne, zważywszy na fakt, że przedmiotem były tu doświadczenia nieświadome,
trudno dostrzegalne zarówno przez psychologa, jak i osobę badaną. W badaniach wzięło
udział 591 osób, które na przestrzeni 15 lat zgłaszały się do Frielingsdorfa z problemami
natury psychologicznej i duchowej. Badani byli w wieku między 28 a 61 lat, w tym 309
mężczyzn i 282 kobiety. 581 uczestników badań, czyli zdecydowana większość, pochodziło z terenów niemieckojęzycznych. Wszyscy uczestnicy badań byli katolikami, można
ich określić jako „wierzący i praktykujący”. Prawie wszyscy byli aktywnie zaangażowani
w kościele; z 309 mężczyzn, 225 było księżmi (z tego 109 kapłanami zakonnymi, a 4
braćmi zakonnymi). Z pozostałych 84 – 65 pracuje zawodowo w parafiach kościelnych
(z czego 52 jest żonatych) a 16 pracuje społecznie (14 żonatych). Z 282 kobiet – 178 jest
zakonnicami, 80 pracuje zawodowo w parafiach (51 zamężnych); 22 kobiety (6 zamężnych) pracuje w parafiach społecznie.
Osoby badane zostały poproszone o spisanie swojego życiorysu, który miał zawierać
odpowiedzi na pytania dotyczące wyobrażenia o Bogu. Autobiografie były następnie analizowane podczas indywidualnych lub grupowych sesji terapeutycznych. Wykorzystywane były również takie techniki, jak praca z ciałem czy ćwiczenia imaginacyjne. Celem
tego wszystkiego było odkrycie tzw. kluczowych wzorców zachowań i pojęć kluczowych.
Są to terminy zaczerpnięte z autorskiej metody kluczowej Frielingsdorfa. Kluczowe pojęcia to wewnętrzne przekonania o sobie, które są rdzeniem nastawienia do życia (Przy10
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kładowo: „nic-nie-wart”). Wynikają z nich kluczowe wzorce zachowań, czyli głęboko
zakorzenione w człowieku sposoby radzenia sobie z wewnętrznymi przekonaniami na
swój temat (np. odruchowe spełnianie oczekiwań ludzi wokół). Zarówno kluczowe pojęcia, jak i kluczowe wzorce zachowań mogą być konstruktywne i rozwojowe, jak i destrukcyjne i hamujące rozwój. Strategia terapeutyczna polegała więc (w dużym skrócie)
na uświadomieniu sobie negatywnych doświadczeń kluczowych, by później zastąpić je
pozytywnymi.
W swojej pracy z pacjentami Frielingsdorf zauważył, że kluczowe doświadczenia
przekładają się bezpośrednio na nieświadome obrazy Boga, jakie miały osoby badane. W
dalszej części artykułu postaram się, w dość syntetyczny sposób, omówić jakie najczęściej wyobrażenia o Bogu posiadali pacjenci Frielingsdorfa.
Najczęstsze fałszywe wyobrażenia Boga
W wyniku analizy wyodrębniono cztery główne typy obrazów Boga. Są to: „Karzący
Bóg Sędzia”, „Bóg Śmierci”, „Bóg Buchalter” oraz „Bóg Zmuszający do Sukcesów”.
1. „Karzący Bóg Sędzia”. Jest to najczęściej wybierany wizerunek Boga, wystąpił
u 94% badanych. Jest to napawający strachem i bojaźnią Super-Bóg. Jest on niebezpiecznym, budzącym strach sędzią, który, nawet nie starając się zrozumieć motywów
działania osoby, karze w sposób bezwzględny i okrutny. „Karzący Bóg Sędzia” staje się
jeszcze bardziej niebezpieczny, gdy jest nieprzewidywalny; nie wiadomo kiedy nagradza,
a kiedy karze. Osoba wierząca w „Karzącego Boga Sędziego” myśli sobie: Jeśli niczym
nie zawinię, jeśli będę przestrzegał Jego przykazań, wówczas Bóg nie będzie się mógł
na mnie gniewać, nie będzie mnie mógł oskarżyć ani skazać, a ja będę w miarę pewny
mego życia. I będę mógł spokojnie oczekiwać ułaskawienia podczas Sądu Ostatecznego.
A jednak tego typu rzekome zabezpieczenia są pewne tylko o tyle, o ile w ogóle można
mieć zaufanie do tak rozumianego, nieobliczalnego Boga.
Frielingsdorf (s.116)12 cytuje tu poruszający list pewnego księdza, który, w trakcie
terapii, postanowił napisać list do Boga-Sędziego. Myślę, że zasadne będzie przytoczenie
go tutaj w całości – zawarta w nim historia życia dobrze obrazuje mechanizm powstawania „demonicznych” obrazów Boga.
Byłem tylko jednym spośród siedmiorga rodzeństwa i to zapewne jest także moje pojęcie kluczowe «jeden z wielu». To oznacza, że jako X jestem nic nie wart, i można mnie dobrowolnie wymienić na kogoś innego, jestem bezimienny, chociaż podobno to mnie właśnie miałeś na myśli, gdy wołałeś mnie po imieniu. Tak samo, jak moje rodzeństwo byłem
traktowany przez ojca wyłącznie jako potwierdzenie Jego potencji oraz coś, co podnosiło
jego własne poczucie wartości. Pomimo autorytatywnego zachowania oraz pracowitości,
był tchórzem i mięczakiem, który lubił się przechwalać. Swą ojcowską autorytatywnością
kneblował nas i łamał nam kręgosłup. Każda metoda była dla niego odpowiednia, a czynił to wszystko – jak mówił – «w imię Boga», dla naszego dobra. Cóż za obłęd! Wbijał
w nas za pomocą razów Boga, i wybijał z nas grzech. Jakiż śmiertelny strach ogarniał
mnie, gdy zbliżał się wieczór i gdy ja, który miałem zostać księdzem, musiałem przed nim
uklęknąć, by przyznać się do złych uczynków, popełnionych w ciągu dnia.
Otrzymywałem zasłużone lanie kijem po schylonych plecach lub po rękach. Uważałem,
że kara ta jest samowolna i niesprawiedliwa, uzależniona często od zmiennych humorów
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matki, która informowała ojca o moich postępkach. Bezsilny i bezradny pozwalałem na to
wszystko. Ty, Boże pejcza i knebla, przyglądałeś się zapewne temu, co działo się u mnie w
domu z sadystycznym uśmiechem – kiedyś miał wyrosnąć ze mnie dobry, posłuszny ksiądz.
Jako siódme dziecko miałem dopełnić «świętą liczbę dzieci». Do tej pory zawsze wierzyłem, że jesteś «dobrym Bogiem», który rozumie moje potrzeby, któremu mogę zwierzyć
się z mych cierpień , który przyjmie mnie dobrotliwie, który zawoła mnie mym własnym
imieniem, który zaakceptuje mnie takim, jakim jestem – z mymi zaletami i wadami. Lecz
teraz przejrzałem Cię. Jesteś o wiele gorszy niż mój ojciec, który przynajmniej szczerze przyznawał się do swej okrutnej tyranii. Ty jednak w nikczemny i podstępny sposób
oszukałeś mnie, wmawiając mi, że jesteś dla mnie dobrym i miłosiernym Bogiem Ojcem.
W rzeczywistości złamałeś mnie i zniszczyłeś, bo przecież mój ojciec karał mnie na Twe
zlecenie. Sfuszerowaną przez Ciebie część mojego życia rzucam Ci pod nogi, resztę lat,
które mi pozostały wezmę sam w swe ręce. Szkoda tego czasu, w którym służyłem Tobie –
niemiłosiernemu tyranowi. W mym strachu i niepewności głosiłem Ciebie jako Dobrego
Pasterza. Ty nie jesteś Dobrym Pasterzem – już wtedy, gdy byłem dzieckiem, porzuciłeś
mnie u Ojca-szakala, który omal mnie nie zniszczył. A jednak przeżyłem. Teraz zacznę
żyć mym własnym życiem, najlepiej bez Ciebie, Ty samowolny niszczycielu ludzi. Dzięki
Bogu, otworzyły mi się w porę oczy.
2. Następny typ wyobrażenia o Bogu to „Bóg Śmierci”. Jest to Bóg, dla którego życie
człowieka nie stanowi wartości. Jest on obojętny na ludzi. Osoby tak odczuwający Boga
często panicznie boją się śmierci, co najwyraźniej ujawnia się w snach. Takie wewnętrzne
odczuwanie Boga przejawiało niemal 90% badanych osób. Frielingsdorf zaznacza, że to,
że tak wiele osób postrzega Boga właśnie jako „Boga Śmierci” nie powinno dziwić, skoro ponad dwie trzecie badanych określiło siebie jako dzieci niechciane w rodzinie. Skoro
ich życie nie było mile widziane przez najbliższych, tak samo nie jest mile widziane przez
Boga Śmierci.
3. Kolejny typ wyobrażenia o Bogu to „Bóg Buchalter”. Jest to pozbawiony serca i
uczuć Bóg-robot, którego głównym zadaniem jest skrupulatne rejestrowanie najdrobniejszych uczynków człowieka, by potem móc jej przypomnieć podczas Sądu Ostatecznego.
Typ „Boga Buchaltera” lub inaczej, „Boga Księgowego” opisało u siebie 52% badanych.
Źródłem takiego wewnętrznego obrazu Boga są zachowania rodziców, którzy bezwzględnie rozliczali swoje dzieci z przestrzegania zasad i norm.
4. Ostatni typ wyobrażenia o Bogu, który chcę tutaj umówić to „Bóg Osiągnięć”. Taki
Bóg zdaje się mówić: Jesteś dobrym człowiekiem o tyle, o ile osiągasz sukces lub: Dopiero jak osiągniesz coś, to będziesz kimś. Praca sama w sobie oczywiście nie jest niczym
złym, złe natomiast jest, według Frielingsdorfa, przewartościowanie pracy i ciągły pęd
ku coraz to nowym aktywnościom, co prowadzi ostatecznie do autodestrukcji. Takie wyobrażenie o Bogu ukształtowało się w rodzinach, gdzie na pierwszym miejscu stała praca
i obowiązki. Ceną, jaką płacą dzieci z takich rodzin, jest lęk, perfekcjonizm i różnego
rodzaju natręctwa.
Należy również wspomnieć, że nie małą rolę w kształtowaniu i utwierdzaniu demonicznych obrazów Boga miało przedsoborowe myślenie o Bogu, przewartościowując
jego sprawiedliwy, a co za tym idzie surowy wizerunek.
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Przezwyciężanie „demonicznych” obrazów Boga
Co robić, jeśli zauważymy u siebie któryś z wymienionych wyżej „demonicznych obrazów Boga”? Frielingsdorf zaznacza, że przede wszystkim należy sobie uświadomić, że
takie przekonanie o Bogu jest fałszywe. Ważne jest również podjęcie refleksji nad samym
sobą i zastanowienie się, jakie są źródła mojego obrazu Boga (tu może być potrzebna
pomoc psychoterapeuty). Następnie należy zastąpić fałszywe przekonania prawdziwymi,
uzdrawiającymi obrazami Boga, wynikającymi z Biblijnego Objawienia. Uzdrawiające
obrazy Boga to:
1. Bóg, który jako Dobry Pasterz towarzyszy ludzkiemu życiu i je chroni.
2. Bóg, który opiekuje się ludźmi jako ich „matczyny” Ojciec.
3. Bóg, który cierpi wraz z człowiekiem i poprzez cierpienie oraz śmierć powołuje go
do życia.
Streszczenie:
Komunikacja matki z dzieckiem rozpoczyna się już od chwili poczęcia – nastrój emocjonalny kobiety udziela się dziecku poprzez transmisje właściwych hormonów. To, jakie
głównie emocje towarzyszyły matce podczas ciąży, decyduje o tym, jaka będzie predyspozycja dziecka do przeżywania określonych stanów emocjonalnych.
Wewnętrzny system norm i wartości dziecka powstaje w wyniku interakcji z osobami znaczącymi – najczęściej są to ojciec i matka. Wieloletnia praktyka terapeutyczna i
badania prowadzone przez Frielingsdorfa pokazują, że głównie pod wpływem tzw. kluczowych doświadczeń kształtuje się w młodym człowieku wyobrażenie o Bogu (mające
głównie charakter nieuświadomiony). Tzw. negatywne kluczowe pojęcia i powstałe na
ich bazie „demoniczne” obrazy Boga mogą prowadzić do zaburzeń osobowości i problemów adaptacyjnych. W celu przezwyciężenia negatywnych obrazów Boga czasami
niezbędna okaże się psychoterapia.
Słowa kluczowe: rozwój prenatalny, super-ego, Frielingsdorf, Bóg, religia, zaburzenia
osobowości, psychoterapia
Abstract:
The role of father and mother in the creation of unconscious images of God
Communication between mother and child begins at the moment of conception - the
emotional mood of a woman is given to the child by transmitting proper hormones. The
main emotion that accompanies a mother during pregnancy determines the child’s predisposition to experiencing certain emotional states.
The internal system of norms and values of children arises as a result of interaction
with significant persons - most often father and mother. Many years of therapeutic practice and research conducted by Frielingsdorf show that mainly under the influence of the
so-called key experience is as a young man in the image of God (having predominantly
unconscious). The so-called negative key concepts and created on their basis “demonic”
images of God can lead to personality disorders and adaptive problems In order to overcome the negative images of God, psychotherapy is sometimes necessary.
Keywords: prenatal development, super-ego, Frielingsdorf, God, religion, personality
disorders, psychotherapy
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Wstęp
Współczesna rodzina podlega licznym przemianom. Zauważa się je zarówno w strukturze, formach jej życia, relacjach między poszczególnymi członkami, jak i w funkcjach
przez nią pełnionych1. Przeobrażenia te spowodowały zmiany w rozumieniu matki i ojca
w życiu dziecka.
Zagadnienia predyspozycji kobiet do wychowania i opieki nad dzieckiem zajmuje w
literaturze przedmiotu bardzo znaczące miejsce. Jednakże zmiana pozycji matki spowodowana oddziaływaniem czynników zawodowych i społecznych sprawia, iż istotna staje
się również rola ojca jako opiekuna swoich dzieci2. W licznych opracowaniach nie mówi
się już tyle o funkcji i roli ojcowskiej ale bardziej o powołaniu i misji, które wymagają
zaangażowania oraz męskiej i twórczej postawy ze strony ojca. Dlatego też współcześnie
ojcostwo jawi się jako służba dzieciom3.
1. Pojęcie ojca.
W literaturze przedmiotu występują liczne definicje terminu ojciec. Dla niektórych
badaczy pojęcie to jest trudne do zdefiniowania, ponieważ zawiera w sobie ,,wiele złożonych aspektów”4. Zdaniem B. Walczak ojciec to kochający i troskliwy opiekun, dawca
życia. To mądry i doświadczony mężczyzna, który ,,lepiej od dziecka wie, gdzie leży
jego dobro, i który w swoim skutecznym oddziaływaniu wychowawczym musi się nieraz
1
2
3
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dla dobra dzieci uciekać do surowości i kar, któremu wreszcie ze strony dzieci należy
się posłuszeństwo, szacunek, wzajemna miłość i opieka w starości”5. Autor podkreśla, iż
winien on całym swym sercem oddać się swoim dzieciom. Bowiem to dzieci powinny
zobaczyć w nim troskliwego i kochającego opiekuna.
B. Dunaj mówi, iż ojciec jest określany jako ,,mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci i podejmuje rzeczywiste role, które ma do spełnienia w rodzinie”6. Zaś w
znaczeniu prawnym ojciec ,,staje się mężczyzną, gdy rodzi się jego dziecko w związku
małżeńskim, pozamałżeńskim lub wchodzi do rodziny w wyniku adopcji”7.
Według M. Braun – Gałkowskiej być ojcem to ,,od początku umieszczać dziecko w
kontekście społecznym (…). Być ojcem to umożliwić dziecku określenie swojej płci i
roli w życiu (…). Być ojcem więc, to może stawiać wymagania, podprowadzać pod zadania coraz trudniejsze, ale jednocześnie umożliwiać ich realizację przez stałą życzliwą
bliskość. Ta bliskość ojca daje odwagę do podejmowania prób coraz trudniejszych, do
odejść coraz dalszych, aż wreszcie opuści człowiek ojca i matkę”8.Stąd też zdaniem autorki ojciec towarzyszy dziecku od początku, a wiec od momentu narodzin aż do opuszczenia przez niego domu i usamodzielnienia się.
2. Pojęcie opiekuńczości
Opiekuńczość to ,,czwarta ściana naszego domu, która musi stać na swoim miejscu”9.
To ona daje mocne wsparcie całej konstrukcji. A więc można stwierdzić, iż opiekuńczość
zamyka całą strukturę, którą tworzą. Sprawia, że cztery ściany stają się domem10.
Opiekuńczość jest ,,środkiem, dzięki któremu tworzymy intymne więzi z naszymi
dziećmi”11. Jest ona również sposobem, w jakim odpowiadamy na emocjonalne potrzeby
dzieci. Już w wieku trzech miesięcy niemowlęta rozpoznają różnicę między matką, a
ojcem. Rodziców potrafią rozpoznać dzięki ,,sposobowi, w jaki rodzice do nich mówią,
trzymają na rękach oraz dzięki różnicy w zapachu”12. Zatem nasza opiekuńczość wyraża
się w tym, jak zachęcamy nasze dzieci, jak pocieszamy, afirmujemy i ich słuchamy.
3. Opiekuńczość – sposoby
Pierwszym sposobem wyrażania opiekuńczość jest dotyk. Zwykle opieka nad dzieckiem rozpoczyna się od dotyku. Badania UCLA udowodniły, że ,,ludzie, by zachować
zdrową emocjonalność, potrzebują od 8 do 10 dotyków dziennie”13. Dotyk w opiece jest
kwestią ważną bowiem kwestię życia i śmierci. K. Canfield w swojej książce pt.: ,,Serce
ojca” podaje przykład cesarza z XIII wieku – Fryderyka II, który to przeprowadził eksperyment. Jego celem było sprawdzenie w jakim języku wypowie pierwsze słowa jeśli nie
będzie miał ze swoimi rodzicami kontaktu. I tak grupa matek zajmowała się swoimi pociechami ale nie mówiła do nich i nie wydawała jakichkolwiek dźwięków. Cesarz jednak
5
6
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nie znalazł odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie, ponieważ wszystkie te dzieci
zmarły. Ten tragiczny eksperyment pokazał siłę słowa i dotyku rodziców. Kolejny badacz
z Kansas State University doszedł do wniosku, że ,,dzieci, których ojciec jest opiekuńczy,
gdy dorosną, będą obdarzone większą empatią, będą potrafiły troszczyć się o innych i
dzielić się swoimi uczuciami. Dzieci, które mają ciepłą, bliską relację ze swoim ojcem,
będą się czuły bardziej bezpieczne w świecie, chętniej będą wyrażały swoje myśli i chętniej będą się bawiły niż dzieci, które nie mają takiej ciepłej relacji”14.
Wszystko to co łączy się z dotykiem fizycznym, sprawia, iż nasz organizm funkcjonuje lepiej nie tylko na poziomie fizjologicznym ale również na poziomie psychicznym. Interesujące wyniki badań przedstawił również wykładowca pielęgniarstwa z Uniwersytetu
w Nowym Jorku. Odkrył, że ,,kiedy dotykamy drugiego człowieka dłonią, poziom hemoglobiny u oby osób wzrasta”15. Co oznacza, że ,,tkanki naszego ciała przyjmują więcej
tlenu, dzięki czemu czujemy w sobie napływ energii, a jeśli jesteśmy chorzy, przyczynia
się to do poprawy naszego zdrowia”16.
Pomimo ogromnej siły, jaką wywiera dotyk na nas samych, wiele badań wskazuje, że
niewielki procent rodziców czyni to w sposób stały. Bowiem większość rodziców dotyka
swoje pociechy tylko wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja a więc podczas ubierania się,
wsiadania do samochodu.
Dla wielu ojców czułość fizyczna jest zdecydowanie łatwiejsza, kiedy wiąże się z zabawą. W miarę dojrzewania dziecka zabawa ta ulega przeobrażeniu, przechodzi na inny
etap. Dzięki niej uczą się podejmować ryzyka rozwiązywać problemy i grać fair play.
Dzieci w późniejszym czasie stają się śmielsi, odkrywczy i bardziej otwarci na kontakty
z innymi. Codzienne gesty czułości występujące w trakcie zabawy są naturalnym sposobem okazywania opiekuńczości. Nawet podczas wspólnej zabawy z przyjaciółmi po
strzelonej bramce klepiemy ich po plecach, obejmujemy ramionami, czy też mierzwimy
po włosach. Takie przejawy czułości dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, komfortu i
bliskości17.
Drugim sposobem wyrażania opiekuńczości jest słowo. Słowo dla mężczyzny jest małym stworzonkiem, które waży mniej niż powietrze i szybko znika. Jeśli chodzi jednak o
opiekę nad dzieckiem, rodzica słowa mają wielką moc. Ojcowie powinni zwracać szczególną uwagę na wypowiedziane słowa. Ważne jest to, by dziecko wiedziało, że dorosły
go kocha. Dzieciom należy często mówić słowa ,,kocham cię” by na nabrały pewności, że
są dla rodziców kimś wyjątkowym. Przeprowadzone badania przez K. Canfielda mówią
o ogromnym znaczeniu słów wypowiedzianych przez ojców. Badania zrealizował przypadkowo na urodzinach swojej 12 – letniej córki. Młodym nastolatkom rozdał karteczki
z jednym pytaniem – ,,co twój tato robi, byś czuła się osobą wyjątkową?”18. Dziewczynki
odpowiadały, że czują się wyjątkowo gdy tato pochwali kiedy zrobią coś dobrze, gdy
mówi, że je docenia, czy też że są piękne. Odpowiedzi dziewczynek wskazują konieczność podkreślenia wartości córek/synów przy użyciu prostych słów. Dziecko nie potrafi
domyśleć się co czują rodzice. Trzeba pokazać to słowem, wypowiedzieć. Dla chłopców
14
15
16
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taka wymiana słów jest często ważniejsza, niż dla dziewczynek. Chłopcom trudniej jest
werbalizować swoje odczucia. Dlatego też od najmłodszych lat ojcowie powinni nauczyć
synów przezwyciężać przeszkody by oni mogli być później wzorem i opiekunem dla
swoich dzieci.
Słowa ojca często zawierają dodatkowe warunki. Przykładem jest chociażby jedna z
wypowiedzi rodzica do dziecka: ,,Jeśli będziesz ćwiczył, może w przyszłym roku wgrasz
zawody”19. Zamiast powiedzieć: ,,Dobra robota. Te rozgrywki były trudne i wiem, że
ciężko pracowałeś na to drugie miejsce”20. Ojcowie zazwyczaj są bardzo dumni ze swoich dzieci lecz nie potrafią tego wyrazić.
Dziecko niedoceniane przez rodzica nie czuje się dostatecznie dobre, jest złe na siebie,
obwinia się, że nie jest w stanie zadowolić ambicji swojego ojca. Ojciec powinien dążyć
więc do pełnej afirmacji swoich dzieci, nawet wtedy, gdy nie odnoszą sukcesów. Bowiem
,,to, jak reagujemy na niepowodzenia naszych dzieci, często ukazuje nasze prawdziwe
ojcowskie motywacje”21. W oczach dziecka niezadowolenie ojca wyraża się mniej więcej tak: ,,wstydzę się, że jestem twoim ojcem”22. Powyższej omówione sytuacje są wymiarem warunkowej miłości. Z kolei w bezwarunkowej miłości ojciec pokazuje dziecku
swoje uczucie. Po przegranych zawodach nie krytykuje syna za złe wyniki lecz mówi: no
cóż, kocham cię takim, jakim jesteś. ,,Kocham cię, kiedy jesteś bohaterem futbolu i kiedy grasz okropnie. Kocham cię, ponieważ jesteś (…), a nie dlatego, że na plecach masz
numer 10 w swojej drużynie”23.
Trzecim sposobem wyrażania opiekuńczości jest słuchanie. Słowa pełnią funkcje pielęgnacyjną, wypowiadają je zarówno rodzice i dzieci. Ojcowie pragną by ich córki/ synowie słuchali je zapominając o tym, że dzieci również oczekują tego samego. One chcę by
rodzic wiedział, kim są. Chcą opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, by im pomóc i pocieszyć. Chcą porozmawiać o czymś ważnym, aby ich zrozumieć. Ociec powinien znaleźć
czas dla dziecka, by wysłuchać, doradzić, pomóc. Czas poświęcony na ich wysłuchanie
jest czasem poświęconym na wspólne słowo. Czasami słowa wypowiedziane przez dzieci
są mniej wartościowe ale istotny jest fakt wypowiedzi. Błache sprawy powinny też być
przez nas wysłuchane. Dzieci są na tyle wyjątkowe, że zasługują na uwagę, kiedy mówią.
Są również na tyle wartościowe, że należy je poznać i zrozumieć24.Dzieci szybko rozpoznają intencje ojca, widzą i czują czy jest on gotowy do wysłuchania. Dlatego też jeśli
ciągle będą je odpychać z mało ważnymi sprawami to przyjdzie taki czas, że nie przyjdą
do ojca z tymi ważniejszymi.
4. Opiekuńcza funkcja rodziny
Zdaniem Z. Mysłakowskiego rodzina jest instytucją i grupą społeczną, która pełni wiele
rozmaitych funkcji25. Spełnia ona nie tylko funkcje dla utrzymania ciągłości biologicznej,
ale również dla normalnego rozwoju psychospołecznego jednostki i społeczeństwa26.
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Funkcje jakie przypisujemy rodzinie tworzą pewną jej ograniczoną całość. Są więc
jednolite i złożone. Nie możemy ich realizować oddzielnie ale integralnie i łącznie. Jeśli
jednak zostanie zaburzona realizacja choćby jednej z podstawowych funkcji to w konsekwencji będziemy mówić o zaburzeniach, niezdolnościach rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu27.
Jedną z podstawowych funkcji rodziny jest funkcja opiekuńcza. Z. Tyszka wpisuje
ją w funkcje ekonomiczne. Mówi, że funkcja opiekuńczo – zabezpieczająca obok funkcji materialno – ekonomicznej jest wypełnieniem funkcji ekonomicznej rodziny28.Dzięki
możliwości zarabiania rodzina zapewnia swoim członkom odpowiedni poziom zasobów
materialnych i ekonomicznych, jak również zaspakaja potrzebę troszczenia się o najbliższych i zaspakaja potrzebę doznania opieki.
M. Ziemska z kolei wymienia pięć funkcji rodziny. Jest nimi funkcja: prokreacyjna,
produkcyjna, usługowo-opiekuńcza, socjalizacyjna i psychohigieniczna29. Zatem autorka
opiekę łączy z usługą jaką świadczą rodzice w stosunku do swoich podopiecznych.
Kolejny podział przedstawia F. Adamski, który wpisuje opiekę dwukrotnie w klasyfikacji funkcji rodziny. W pierwszym podziale jest obok takich funkcji jak: prokreacyjnej,
socjalizacyjnej, ekonomicznej i stratyfikacyjnej funkcją rodziny instytucjonalnej. Z kolei
w drugim podziale mówiącym o jej trwałości i zmienności autor traktują ją jako funkcję
drugorzędną. Opieka wpisuje się obok takich funkcji jak: religia, ekonomia, integracja30.
Mówiąc o funkcji opiekuńczej rodziny mamy na uwadze jej intencjonalny charakter.
Jej działania są świadomie kierowane zarówno na osoby starsze, młodzież, jak i dzieci31.
Rodzina od początku swojego istnienia sprawowała opiekę nad dzieckiem, zaspakajała
jej podstawowe potrzeby, przygotowywała do samodzielności. Najważniejszą wartością
w opiece rodzinnej jest dziecko i jego szczęście. A charakterystyczną cechą jest ,,naturalny, bardzo intymny, bezpośredni, nieformalny charakter oddziaływań, oparty na wzajemnej miłości, silnej więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicami, zaangażowanie
rodziców w ten proces”32. Opieka realizowana w środowisku rodzinnym odgrywa istotną role w życiu ludzkim. Odpowiada ona za utrzymanie równowagi biopsychologicznej
jednostki. Zdaniem Z. Dąbrowskim opieka rodziny staje się ,,niezbędnym warunkiem
zachowania życia, zdrowia, wielostronnego rozwoju, normalnego funkcjonowania oraz
pomyślnego przebiegu wychowania i socjalizacji”33. Opieka nad dzieckiem oznacza więc
pewne czynności mające na celu ,,dostarczenie pożywienia, ubrania, mieszkania, ochrony życia i zdrowia”34 jak również ,,zapewnienie dzieciom rozrywki, dostępu do różnych
dóbr, przedmiotów, warunkujących zaspokojenie potrzeb dziecka”35. Co ważne, działalność opiekuńcza ze strony rodziców skierowana jest tylko na niektóre potrzeby podopiecznego. Według Z. Dąbrowskiego36 formy opieki międzyludzkiej zawsze skupiają
27
28
29
30
31

32
33
34

136

35
36

Tamże, s. 273.
M. Majorczyk, Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze, ,,ScriptaComenianaLesnensia” 2010, nr 8, s. 26.
T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Warszawa 2006, s. 313.
Tamże.
B. Krzesińska–Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok
1995, s. 13.
Tamże, s. 18.
T. Pilch (red.), jw. s. 322.
B. Krzesińska – Żach, J. Izdebska, W. Danilewicz, jw. s. 13.
Tamże.
Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. I, Olsztyn 1994, s. 80.

ARTYKUŁY
się na zaspokojeniu tylko tych potrzeb, które nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić,
,,częściowo lub całkowicie”37. Prawdą jest, że to rodzina nadaje dziecku takie wartości,
których nie jest w stanie zastąpić inna forma opieki. Mówiąc z kolei o potrzebach opiekuńczych warto zaznaczyć, iż w poszczególnych fazach rozwojowych dzieci i młodzieży
ulegają redukcji. I tak w przypadku noworodka nasilenie opieki oraz czynności opiekuńczych jest największe. Węższe nasilenie możemy również zaobserwować u osoby
dorosłej, a widoczne jej nasilenie przypada na okres inwolucji starczej38.
Ciężko jest się opiekować innymi jeśli sami nie doświadczyliśmy wcześniej opiekuńczości. Opiekuńczość przekazywana jest ,,z pokolenia na pokolenie, od dziadka, przez
syna, wnuka i tak dalej”39.
5. Obecność ojca
Istotnym zadaniem ojca jest budowanie silnej więzi emocjonalnej z dzieckiem, tak aby
już jako dorosłe samo mogło zwrócić się do niego o pomoc40. Wielu młodych mężczyzn
zajętych innymi sprawami patrzy na dziecko jako na istotę obcą. Dlatego też to dziecko
podejmuje wysiłek, aby zbliżyć się do niego. Budowanie wewnętrznej więzi ze swoim
dzieckiem od chwili jego poczęcia ułatwia mu spotkanie z nim.
Głęboka więź emocjonalna łącząca ojca z dziećmi jest fundamentem stabilności uczuciowej, poczuciem bezpieczeństwa oraz otwarciem na świat w ich późniejszym życiu.
Zdaniem M. Pytches ,,posiadanie ojca, który troszczy się i jest emocjonalnie zaangażowany w życie dziecka, jest podstawą jego pomyślnego rozwoju”41. Dlatego też bez ojca
dziecko skazane jest na liczne konsekwencje. Dziecko wychowując się bez ojca nie ma
jasno ukierunkowanego celu życia. To ojciec zdaniem autora ,,otwiera bowiem dziecku
drzwi na świat, który jest na zewnątrz domu. We właściwym czasie powinien przeprowadzić dziecko przez te drzwi aby wskazać mu odpowiedni kierunek i pozostać w zasięgu
ręki, gdy będzie potrzebowało jego pomocy”42.
Zanim zostanie przedstawiona opieka ojca nad dzieci warto na chwilę zatrzymać się
przy dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nasza zdolność do opiekowania się dziećmi zależy w głównej mierze od tego, w jaki sposób opiekowali się nami nasi ojcowie. Po
drugie, należy zbadać jakie motywacje kierują nami jako ojców. I tak możemy bezwarunkowo odpowiadać na wszelkie potrzeby dzieci poprzez pełne miłości relacje bądź wręcz
przeciwnie z przymusu realizować swoje zadania43.
6. Opieka nad synem
Liczne badania wskazują na to, iż ojcowie częściej swoją opiekę wobec syna pokazują poprzez kontakt fizyczny niż przez czułość. Okazują ją w sposób koleżaństwa z
racji tego, że mają więcej podobnych zainteresowań – sami kiedyś byli chłopcami. Bycie
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kumplem dla syna nie zawsze jednak przechodzi w czułość. Zdaniem N. Radin synowie
wrażliwych, czułych ojców, mają wyższe wyniki w testach na inteligencję i lepiej wiedzie
im się w szkole od dzieci, których ojcowie byli chłodni i bardziej autorytarni”44. Ojcowie
mają także ogromny wpływ na rozwój swoich synów – przyszłych mężczyzn. Nie chodzi
tu o ich cechy typu męskość lecz o ciepło i bliskość ich relacji z synem. To co chłopiec
uczy się w zakresie międzyludzkich relacji, uczy się głównie poprzez obserwacje swojego ojca. Stąd też obecnie ojcowie powinni odrzucić wzór twardego faceta. Powinni pokazać dziecku, że czymś naturalnym jest wyrażanie przez nas emocji w sposób fizyczny
i werbalny.
Ojciec jest dla syna wzorem. Mówi i pokazuje jak powinno się właściwie traktować
kobiety – żonę, córkę, siostrę. Bycie wzorem mężczyzny, ojca jest największym darem
opiekuńczości, jaki to ojciec może dać swoim synom.
Jak słusznie zauważa J. Augustyn analiza osobowości ojca i badanie przyczyn z jakich
to ,,jest on taki, jaki jest, służy nie tylko pogłębieniu świadomości siebie, ale także budowaniu relacji z nim na nowych zasadach”45. Nawiązanie kontaktu syna z ojcem jest dla
każdego mężczyzny ogromnie ważne. Jak mówi P. Auster ,,potrzeba ojcowskiej miłości
nigdy nie znika, nawet wtedy, gdy się już dorośnie”46. Dlatego też świadomość miłości
swojego ojca, nawet gdy jest choć trochę naznaczona słabościami i błędami, może pomóc
synowi w procesie dojrzewania do męskości i ojcostwa. Syn może wzmocnić swoją więź
z ojcem niezależnie od tego jakie błędy popełnił on w przeszłości.
Zdaniem J. Augustyn w okresie dzieciństwa to ojciec jest głównym inicjatorem w
budowaniu więzi między synem a ojcem. Natomiast w późniejszym okresie inicjatywę tę
może przejąć syn. To on jako pierwszy może ,,rozpoczynać wzajemny dialog, wyjść ojcu
naprzeciw, otworzyć się przed nim, by budować relacje z nim na nowych, przyjacielskich
i partnerskich zasadach”47.
7. Opieka nad córką
Jak już wcześniej wspomniano wartościowym wskaźnikiem opiekuńczości dla córki
jest fizyczna czułość ojca.
Wszystkie dzieci są urocze jednak większość ojców częściej podnosić i trzyma na rękach właśnie swoje córki. Naturalnym odruchem jest ulenie małych dziewczynek wkrótce jednak te małe dziewczynki staja się dużymi dziewczynami i kobietami. Ojciec staje
wobec tego przed dużym dylematem. Jego mała córeczka jest kimś więcej niż tylko uroczą dziewczynką. Ojciec stara się nie przekroczyć granic, często unikając okazywania
czułości. Takie zachowanie może spowodować całkowite zaniechanie czułości fizycznej.
Córki nadal potrzebują uwagi, afirmacji i zdrowej czułości. Kiedy mała dziewczynka zamienia się w młodą kobietę cechuje się dużą wrażliwością. Potrzebuje wiec sporej dawki
opiekuńczego wsparcia. Okres ten dla ojców jest dość niezręczny. Należy uważać na
żarty i śmieszne docinki, które mogą skrzywdzić dziecko. Córka będzie za każdym razem
zastanawiała się co miał na myśli ojciec, może zamartwiać się nad swoim wyglądem. A w
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ostateczności doprowadzić do zaburzeń w odżywianiu48.
Bardziej powszechną reakcją na dyskomfortową sytuację jest wycofanie się ojca. Ojciec stara się być ostrożny jednak córka myśli, że na niej już rodzicowi nie zależy albo,
że coś z nią złego się dzieje. Tak naprawdę to ojciec jest dla niej pierwszym chłopakiem.
Dlatego też od niego wymaga się ukazywania tego co jest właściwe w relacjach kobieta
– mężczyzna. Jeżeli nie uda się jemu afirmować kobiecości córki przez fizyczną i werbalną czułość, prawdopodobnie będzie chciała doznać tego sama w niezdrowych związkach z mężczyznami. Ojciec powinien pokazać córce, że są mężczyźni którzy są stali w
uczuciach i godni zaufania. Tata jest dla niej punktem odniesienia. To od niego uczy się
czego może oczekiwać od mężczyzn. Córka potrzebuje poznać pomysły ojca i uczucia w
sprawach relacji i płciowości. Pozytywna atmosfera wokół pojęcia seksu utwierdzi ją w
przekonaniu, że rodzice mają satysfakcjonującą relację i sprawi, ze łatwiej będzie dzielić
się swoimi myślami w sprawach mężczyzn i płciowości. To wszystko sprawi, że będzie
szukała u ojca męskiej perspektywy oceny tychże zjawisk. Wiele badań dowodzi, że poczucie godności kobiety zakorzenione jest w jej doświadczeniach z ojcem. Dziewczyna
do końca swego życia nosi w sobie pragnienie doświadczania opiekuńczości ze strony
swojego ojca.
8. Dyscyplina formą opiekuńczości
Dla chłopców i dziewcząt karcenie jest istotnym składnikiem opiekuńczości. Przez
dyscyplinę przekazujemy dzieciom określone zasady, których należy przestrzegać i
prawdę o ponoszonych przez nich konsekwencjach. W ten sposób ojcowie wychowują
swoje dzieci na ,,pewnych siebie, dobrze dostosowanych do warunków życia i odpowiedzialnych ludzi”49.
Ważne jest, by odrzucić myśl o tym, że karcenie jest pojedynczym wydarzeniem, ze
jest to akt kary. Należy go raczej potraktować jako proces. Bowiem jest to ,,część sposobu, w jaki odnosimy się do naszych dzieci na co dzień, kiedy jesteśmy z nimi razem”50.
Oczywiste jest, że będzie istniał wówczas konflikt ale jest to część procesu kształtującego
jego charakter.
Jeśli ojciec próbuje kształcić prawidłowe zachowania u dzieci bez miłości, jego rezultaty będą szkodliwe i barbarzyńskie. występować może wówczas napięta sytuacja,
ojcowie tracą okazję do nauki dziecka na tak ważnej lekcji.
Z kolei atmosferze miłości i akceptacji karcenie jest aktem wychowawczym. Ojcowie
są opanowani, wiedzą co jest słuszne. A dzieci wiedzą, że są ,,kochane i akceptowane
nawet wtedy, kiedy nie akceptujemy ich zachowania”51.
Po zdrowym skarceniu dziecko jest najbardziej otwarte na opiekuńczość ojca. Jest to
najlepszy moment, żeby ,,wrócić do dziecka, omówić jego zachowanie, dołączyć słowa
akceptacji, okazać gestami czułość oraz ukoić rany, jakich doświadczyło jego ego”52.
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9. Korzyści
Współcześnie młodzi mężczyźni mówią o ojcostwie nie jako dawaniu i poświęcaniu
się dziecku lecz jako przyjmowanie i ubogacenie siebie. Dlatego też dojrzałe ojcostwo
powstaje poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie dziecka i ojca. Jak słusznie zauważa J. Augustyn ,,ojciec poprzez towarzyszenie swojemu dziecku w jego rozwoju sam
również staje przed możliwością własnego osobowego wzrostu”53. Jak mówi dalej autor
,,dziecko pomaga ojcu nie tylko stawać się lepszym tatusiem, ale także bardziej odpowiedzialnym człowiekiem”54. Stąd też w literaturze przedmiotu często podkreśla wychowawczą rolę ojca, który wychowując swoje dzieci, sam jest przez nie wychowywany. Dziecko dzięki swojej naturalności i świeżości spojrzenia na wszystko staje się dla rodziców
wielkim pedagogiem.
Jeśli ojcowie wycofują się z relacji z dziećmi, przyjmują postawę obronną wobec świata to stają się zamkniętym emocjonalnie człowiekiem, niedostępnym dla potrzeb dziecka.
W jego oczach dziecko jest bezradną istotą, która chce od niego wiele, a w zamian nie
jest w stanie nic zaoferować. Wobec tego możemy mówić tu o męskim egoizmie i lęku
spojrzenia na nie. Ojciec staje się wrogi i niechętny. Taka postawa pojawia się w chwilach
zmęczenia, w upojeniu alkoholowym, kiedy to ojciec traci panowanie nad sobą55.
Z kolei mężczyzna otwarty i wrażliwy, który wczuwa się w swoje dziecko i jego rozwój, odkrywa w nim siebie. W tym kontekście ojcostwo jest ,,fundamentalnym doświadczeniem mężczyzny”56. Dzięki dziecku ojciec może osiągnąć pełną dojrzałość, odchodzi
od swojego własnego dzieciństwa.
Wnioski
W literaturze przedmiotu coraz częściej poruszane są zagadnienia ojcostwa. Mówi się
o nim jako kochającym i troskliwy opiekunie, dawcy życia. Uważany jest za mądrego i
doświadczonego mężczyznę który troszczy się o dobro swoich dzieci. To on obdarowuje
je miłością, opieką i szacunkiem. Opiekuńczość jest więc środkiem i sposobem, w jakim
odpowiada ojciec na emocjonalne potrzeby dzieci. Opiekuńczość ta wyraża się na trzy
sposoby poprzez: dotyk, słowo, słuchanie.
			
Streszczenie:
W literaturze przedmiotu coraz częściej poruszane są zagadnienia ojcostwa. Mówi
się o jego czynnym uczestnictwie w życiu dziecka. Jednym z jego zadań jest opieka nad
dzieckiem. Opieka ta jest istotnym elementem w wychowaniu dziecka, pozwala kształtować charakter i pokazuje jak powinno troszczyć się o innych. Jest wiec środkiem i
sposobem, w jakim odpowiada ojciec na emocjonalne potrzeby dzieci. Zatem czym jest
opiekuńczość? Jakie są sposoby opieki? Jak ojciec opiekuje się synem, a jak córką?
Niniejszy artykuł porusza kwestie opieki ojca nad dziećmi. Wyjaśnia jego pojęcie. Definiuje termin opiekuńczość. Przedstawia funkcję opiekuńczą rodziny. Mówi o sposobach
opieki, o dyscyplinie. Opisuje opiekę ojca nad synem i córką.
Słowa kluczowe: ojciec, opieka, syn, córka, dyscyplina
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Summary:
,,Father - guardian of his children”
In the literature more and more frequently discussed the issues of fatherhood. It speaks
of his active participation in the life of a child. One of his tasks is care for a child. This
care is an important element in the education of the child. Iit helps to shape the character
and shows how it should care about others. So is the means and the way in which the father is responsible for the emotional needs of children. Therefore, what is the caregiving?
What are the ways of care? How father cares for his son and his daughter?
This article addresses the issues of father’s care fot the children. It explains its concept.
Defines the term protectiveness. It shows the function of caring family. It speaks about
how to care for discipline. The article describes father’s care for his son and daughter.
Keywords: father, care, son, daughter, discipline
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OJCOSTWO NIEBIOLOGICZNE
MĘŻCZYZN BEZDZIETNYCH

dr hab. Dorota Ruszkiewicz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w
Piotrkowie Trybunalskim. Autorka książek Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie
samotnego ojca (2005), Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? (2008),
Narzeczeństwo w procesie tworzenia małżeństwa – empiryczny zarys problemu (2013), Małżeństwo
i macierzyństwo w refleksji kobiet niezamężnych i bezdzietnych (2016) oraz kilkudziesięciu artykułów
naukowych. Zainteresowania naukowo-badawcze: dysfunkcje rodziny w aspekcie jej zaburzonej
struktury, przemiany w życiu małżeńsko-rodzinnym, alternatywne formy życia rodzinnego, budowanie
związków intymnych przez młodych ludzi, świat kobiet i mężczyzn funkcjonujących w różnych rolach
społecznych.

Współcześnie, znaczenie ojca w procesie wychowania dziecka i jego rola w rodzinie,
spotyka się z dużym zainteresowaniem. I choć ojcostwo – jak twierdzi Zofia Dąbrowska1
- nie zaznacza się tak mocno w życiu mężczyzny, jak macierzyństwo w życiu kobiety, to
jednak coraz częściej podkreśla się jego istotę i wpływ, zarówno na życie dziecka, jak i
mężczyzny.
Rola, jaką odgrywa ojciec, wiąże się z realizacją przez niego pewnych zadań. Usystematyzowanie tych zadań, pozwala na wyodrębnienie z nich określonych funkcji ojca w
rodzinie, a mianowicie:
ojca jako opiekuna rodziny – zadaniem ojca jest zabezpieczenie rodziny pod względem materialnym i moralnym; żonie powinien okazywać miłość, zrozumienie, wsparcie
i pomoc w opiece oraz wychowaniu dzieci, zaś dzieci mają upatrywać w nim żywiciela
i przewodnika;
ojca jako osoby jednoczącej i scalającej rodzinę –integrację życia rodzinnego ojciec
może osiągnąć poprzez miłość, którą charakteryzuje siła, szczerość i oddanie; dodatkowo
musi on stworzyć takie warunki życia rodziny, w których jej członkowie będą czuli się
bezpiecznie i będą żyli otoczeni miłością i spokojem;
ojca jako duchowej ostoi rodziny, prawodawcy i ustawodawcy, którego charakteryzują
określone cnoty, które świadczą o nim jako o człowieku prawym, odważnym, uczciwym,
cierpliwym i pilnym2. Świadome wypełnianie przez ojca swoich funkcji jest podstawą
pełnowartościowego ojcostwa. Anna Dudak3 odwołując się do badań Marii Trawińskiej,
wskazuje na cechy dobrego ojca:
1
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okazywanie dzieciom zainteresowania, bycie cierpliwym w organizowaniu im czasu
wolnego i podczas rozmowy,
dbałość o warunki bytowe dzieci,
wyrozumiałość, tolerancja wynikająca z umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz okazywanie pomocy w kłopotach,
obdarzanie dziecka miłością i serdecznością,
umiejętność egzekwowania powinności,
dawanie dziecku dobrego przykładu, okazywanie pewnej surowości, dystansu, które
jednak nie wykluczają koleżeńskiego stosunku do dziecka,
pogłębianie wiedzy pedagogicznej i poznawanie psychiki dziecka,
troska o wykształcenie dzieci i ich awans życiowy.
Rola ojca w rodzinie w XXI wieku uległa, i nadal ulega ogromnej zmianie. Pojawiające się we współczesnej literaturze przedmiotu określenie nowe ojcostwo odnosi się do
kreowanych w obecnej kulturze wzorów roli ojca, traktowanych jako całkowicie odmiennych do dotychczas obowiązujących. Jest to ojcostwo zaangażowane. Owo zaangażowanie dotyczy nie tylko aspektów emocjonalnych, ale także tych związanych z codziennym
funkcjonowaniem w domu (opieka nad dzieckiem, spędzane z nim czasu czy pomoc żonie/partnerce w czynnościach domowych4. Ojciec, jako zaangażowany opiekun dziecka,
jest coraz częściej ukazywany w reklamach, serialach i prasie.Beata Łaciak, analizując
polskie seriale, obok tradycyjnego modelu ojcostwa, zauważa jego nowy model. „Pojawiają się tu mężczyźni, którzy: (…) bawią się ze swoimi dziećmi, kąpią je, przewijają,
prasują dziecięce ubranka, przygotowują posiłki, karmią, zabierają na spacery”5. W przestrzeni medialnej funkcjonują także ojcowie, którzy ze wzruszeniem uczestniczą w narodzinach swych dzieci. Krzysztof Arcimowicz6 wyróżnia trzy podtypy ojca w kulturze:
opiekun dziecka, partner dziecka i ojciec „rodzący”. Wszystkie te wzorce wymagają zaangażowania mężczyzny wychodzącego poza ramy tradycyjnej roli ojca. Dostarczają za
to możliwości rozwijania i pielęgnowania silnych więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Bycie pełnoetatowym ojcem, a przynajmniej opiekunem pomocniczym
– jak zauważa Tomasz Szlendak - pozytywnie wpływa na samopoczucie mężczyzn. Są
oni „emocjonalnie związani z dziećmi, bardziej zaangażowani w ich życie, bardziej egalitarni w zakresie oczekiwań wobec każdej płci i bardziej chętni do sprawowania opieki
nad dziećmi, nawet tymi bardzo małymi”7.
Jednak nie wszystkim mężczyznom jest dane funkcjonować w roli społecznej ojca
biologicznego. Różne mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy. Od niepłodności fizjologicznej począwszy, poprzez niemożność znalezienia odpowiedniej kandydatki na matkę
dziecka, po świadomą bezdzietność.
W kontekście treści, zaprezentowanych w powyższym akapicie, można postawić pytania: Czy ojcostwo biologiczne jest jedyną formą samorealizacji mężczyzn?
Czy istnieje ojcostwo mężczyzn bezdzietnych?
4

5

6
7

D. Majka-Rostek, Współczesne wzorce nowego ojcostwa, [w:] M. Świątkiewicz-Mośny (red.), Rodzina. Kondycja
i przemiany, Kraków 2011, s. 104.
B. Łaciak, Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich i rodzinnych, [w:] M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości w Polsce, Warszawa 2008, s. 173.
K. Arcimowicz, Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – Fałsz – Stereotyp, Gdańsk 2003, s. 34-35.
T. Szlendak, O naskórkowej (lub kosmetycznej) przemianie męskości, [w:] M. Sikorska (red.), Być rodzicem we
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Uwagi metodologiczne
Podjęta w publikacji problematyka została usytuowana w metodologii jakościowej.
Przedmiotem badań były sposoby realizowania się w ojcostwie mężczyzn bezdzietnych
w okresie średniej dorosłości, tj. w wieku od 35.-40. do 55.-60. roku życia).8 Celem badań
było poznanie form ojcostwa niebiologicznego podejmowanego przez dojrzałych i bezdzietnych mężczyzn. Główny problem badawczy zawierał się w pytaniu: W jaki sposób
mężczyźni, którzy nie spłodzili dziecka, realizują swoją potrzebę ojcostwa?
W badaniu zastosowano jedną z odmian studium przypadku, tj. metodę biograficzną.
Materiał uzyskano za pomocą zmodyfikowanej techniki wywiadu biograficzno-narracyjnego, który „eliminuje wszelkie teoretyczne założenia badacza dotyczące zakresu tematycznego, który ma być objęty wywiadem”9. Ideą takiego wywiadu jest uzyskanie opowieści o życiu, która stanowiłaby spontaniczną narrację, a nie zbiór odpowiedzi na zestaw
pytań przygotowanych przez badacza. Wspomniana modyfikacja polegała na określeniu
zakresu tematycznego wywiadu. Wywiad nie był ściśle ustrukturyzowany, zorientowany
na świat życia bezdzietnych mężczyzn ani całkowicie nieukierunkowany. Był to wywiad
zogniskowany wokół konkretnego tematu, jakim było poznanie form ojcostwa niebiologicznego podejmowanego przez dojrzałych i bezdzietnych mężczyzn. Wywiad był prowadzony w oparciu o wcześniej przygotowane dyspozycje (pytania otwarte), które w
trakcie rozmowy ulegały różnym modyfikacjom. Podczas zbierania materiału kierowano
się przestrzeganiem określonych zasad, niezwykle ważnych dla studium przypadku, tj.
otwartością, komunikacją, naturalnością, które pozwoliły zdobyć zaufanie rozmówców.
Realizacja badań
Badaniami objęto 32 mężczyzn10. Populacja badana była dobierana na zasadzie kuli
śniegowej (znajomi znajomych). Na podstawie przeprowadzonych badań wyłonił się
osobliwy obraz dojrzałych mężczyzn, którzy nie są biologicznymi ojcami.
Spotkania z rozmówcami trwały od 1 do 1,5 godziny. Około pierwszych 10-15 minut
rozmowy poświęcone było swobodnym tematom, aby obniżyć ewentualne napięcie związane z udziałem w badaniu. Następnie miała miejsce część wprowadzająca wywiadu, w
której informowano o przewidywanym czasie badania i jego treści, a także anonimowym
charakterze postępowania badawczego oraz możliwości wycofania się z badania w dowolnym momencie.
Po wprowadzeniu włączono dyktafon i przedstawiano następującą instrukcję – bodziec narracyjny: Zadeklarował Pan, że nie ma Pan dziecka (dzieci). Proszę przypomnieć
sobie różne zdarzenia i doświadczenia ze swojego życia, przeanalizować je i opowiedzieć
mi o braku doświadczania ojcostwa biologicznego. Dalsza część rozmowy prowadzona
była zgodnie z metodyką prowadzenia wywiadu narracyjnego zaproponowanego przez
Fritza Schutzego. Jak wiadomo, w tej fazie wywiadu, generalnie opowiadający sam
konstruuje strukturę swojej wypowiedzi. Jednakże zaistniała konieczność formułowania
przez badaczkę pytań wewnętrznych, gdyż w opowieści pojawiały się wątki szczególnie
interesujące.
8
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Na podstawie periodyzacji etapów rozwojowych człowieka Marii Kielar-Turskiej.
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poznawcze. Nie kładzie się więc nacisku na dużą liczbę osób badanych.
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Po wyłączeniu dyktafonu pytano mężczyznę biorącego udział w badaniu o opinię na
temat procedury wywiadu, aby wykryć ewentualne niedogodności oraz dowiedzieć się,
czy i jak osoba rozumiała poszczególne pytania. Następnie upewniono się, czy badany
nadal wyraża zgodę na wykorzystanie rozmowy w publikacji. Przeprowadzone wywiady
zostały poddane procesowi transkrypcji.
Charakterystyka społeczno-demograficzna badanych mężczyzn
W badaniu wzięło udział 32 mężczyzn prezentujących pełen przekrój społeczny pod
względem istotnych cech stratyfikacyjnych.
Tabela 1. Stan cywilny rozmówców [N=32]
Odpowiedzi
żonaty
rozwiedziony
kawaler
wdowiec

Liczba
12
9
6
5

Najwięcej badanych (12) to mężczyźni żonaci. Niewiele mniej, gdyż 9 stanowią rozmówcy rozwiedzeni. Sześciu badanych to kawalerowie. Z kolei pięciu to wdowcy.
Tabela 2. Wykształcenie rozmówców [N=32]
Odpowiedzi
stopień doktora
wyższe magisterskie
wyższe licencjackie
średnie techniczne
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
podstawowe

Liczba
3
7
7
6
5
4

-

Większość badanych (17) to mężczyźni z wykształceniem wyższym: licencjackim lub
magisterskim. W tej grupie znajdują się również trzy osoby ze stopniem naukowym doktora. Wykształceniem średnim legitymuje się 11 rozmówców. Najmniej, gdyż 4 posiada
wykształcenie zawodowe.

145

ARTICLES
Tabela 3. Posiadanie partnerki przez nieżonatych mężczyzn [N= 20]
Odpowiedzi
nie mam, jestem sam
mam i mieszkamy razem
mam, ale nie mieszkamy razem; spotykamy się; czasem
pomieszkujemy ze sobą

Liczba
badanych
5
11
4

Najwięcej mężczyzn (11) zadeklarowało, że jest w związku nieformalnym i mieszka
z partnerką. Czterech ma towarzyszkę życia, jednak każdy mieszka we własnym mieszkaniu, a jedynie od czasu do czasu para „pomieszkuje ze sobą”. Porównywalnie (5) w
trakcie prowadzenia badań było osobami samotnymi.
Tabela 4. Rodzaj bezdzietności badanych [N=32]
Odpowiedzi
niezamierzona bezdzietność
dobrowolna bezdzietność

Liczba badanych
26
6

Zdecydowana większość mężczyzn (26) wyraziła pogląd, że nie funkcjonuje w roli
społecznej ojca, gdyż tak ułożyło im się życie. Dobrowolną bezdzietność zadeklarowało
jedynie 6 badanych.
Rodzicielstwo w obecnych czasach przestaje być nakazem, a staje się wyborem, osobistą decyzją, czasem niemożliwą do zrealizowania, ze względu na olbrzymi w świecie
problem bezpłodności i niepłodności. Autorka badań celowo nie zadała pytania dotyczącego powodów bezdzietności badanych mężczyzn wychodząc z założenia, że jest to
zagadnienie osobiste i nie chcąc przekraczać granic wewnętrznych rozmówców.
Wyniki badań
Tradycyjnie sądzi się, że miarą dojrzałości każdego mężczyzny, bez względu na to,
czy założył rodzinę czy też nie, jest wymiar jego ojcostwa. Każdy dorosły mężczyzna
jest w jakimś mierze ojcem, nawet wtedy, gdy nie spłodził własnego dziecka. W postawie
ojcowskiej w stosunku do swoich dzieci, a także innych ludzi, mężczyzna w pełni wyraża
samego siebie i siebie urzeczywistnia11.
Badanym mężczyznom zadano zatem pytanie: Czy mężczyźni spełniają się w ojcostwie tylko wtedy kiedy spłodzą i wychowają dziecko/dzieci? Wszyscy badani – na tak
zadane pytanie – odpowiedzieli zdecydowanie twierdząco, tj. tak bądź twierdząco wahająco, tj. raczej tak. Chcąc sprowokować rozmówców do głębszej analizy myślowej na
podane wyżej zagadnienie postawiono kolejne pytanie: Czy mężczyzna, który podjął się
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka czy pracy
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w wiosce dziecięcej12 jest dla Pana ojcem? Na to pytanie interlokutorzy również udzielili
odpowiedzi twierdzącej. Rezultatem odpowiedzi na powyższe pytania było sformułowanie wniosku, iż mamy do czynienia z różnymi postaciami ojcostwa, również wtedy kiedy
rola ojca podejmowana jest nie w wyniku spłodzenia dziecka, lecz przyjęcia go w opiekę.
Kolejne pytanie brzmiało: Czy obdarzył Pan jakieś dziecko swoją opieką, wsparciem?
Czy dał mu Pan miłość, bliskość? Oczywistym jest, że na tak sformułowane pytanie
wszyscy narratorzy odpowiedzieli twierdząco. Biorąc jednak pod uwagę czas sprawowanej opieki (wyłączono opiekę krótkotrwałą, okazjonalną), jej motywy (chodzi o dobrowolność), emocje widoczne w czasie udzielania odpowiedzi (komunikacja werbalna
i własności parajęzykowe: pauzy, milczenie, śmiech, westchnienia, uśmiech, intonacja,
głośność) z grupy 32 badanych wyłoniono 17, którzy w subiektywnej ocenie badaczki,
„ojcują” różnym dzieciom. Na podstawie tematów centralnych, tj. dominujących w wywiadach wyodrębniono 5 kategorii odpowiedzi.
Tabela 7. Formy ojcostwa niebiologicznego realizowane przez badanych [N=17]
odpowiedzi
pełnienie roli „ojczyma”
ojcowanie swoim chrześniakom
ojcowanie rodzeństwu z racji znacznej różnicy wieku
bądź braku rodziców
poczucie bycia ojcem a nie tylko wychowawcą w placówce
opiekuńczo-wychowawczej
status rodziny zaprzyjaźnionej
Badani wskazali kilka odpowiedzi.

liczba
badanych
7
14
6
2
1

Pełnienie roli „ojczyma”
Wszystkie partnerki mężczyzn, którzy z nimi mieszkają są matkami. Siedmiu rozmówców zadeklarowało dobre bądź bardzo relacje z dziećmi swojej towarzyszki życia.
Jeden z rozmówców stwierdził:
myślę, że jestem dla Kacpra dobrym ojczymem [l. 49].
To sformułowanie wymagało pewnego uściślenia. Ponieważ badani nie są w związku
małżeńskim nie pełnią roli ojczyma czyli niespokrewnionego przybranego ojca. Mają
jednak poczucie ojcowania dziecku czy dzieciom partnerki z poprzedniego związku.
Dlatego też ojczym napisano w cudzysłowie. Ponadto narratorzy stwierdzili, że nazwa
ojczym nie brzmi dla nich pejoratywnie i nie jest metaforą negatywnego aspektu ojca.
Bycie „ojczymem” – jak wynika z wypowiedzi interlokutorów – jest skomplikowaną
relacją. Nie uzurpują sobie prawa do zastąpienia dziecku biologicznego ojca, ale jednocześnie spędzają z nim znacznie więcej czasu niż „prawdziwy” ojciec, chociażby z tytułu
mieszkania z nim. Przypuszczają również, że jest im łatwiej nawiązać relacje z „pasierbem” czy „pasierbicą”, z racji iż nie mają własnych dzieci.
12

Badani zostali zapoznani z istotą zagadnień wymienionych w pytaniu.
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Kiedy Joasia (imię partnerki) poznała mnie ze swoim synem byłem jednocześnie szczęśliwy i przestraszony. Nagle dostałem od życia taką gotową rodzinę. Powiedziałem Kacprowi (imię syna partnerki), że nie zastąpię mu jego taty, bo nim nie jestem. Postaram
się jednak, by mnie polubił, a może z czasem pokochał. Zauważyłem, że te słowa Kacper
dobrze przyjął, jakby z ulgą. I tak zaczęliśmy stopniowo i naturalnie poznawać siebie.
Dużo rozmawialiśmy, znaleźliśmy wspólne hobby. Mam poczucie, że Kacper jest bardziej
mój niż swojego naturalnego ojca. Dobrze mi z tym [l. 52].
Jestem psychologiem i wiedziałem, że nie muszę kochać córek mojej partnerki. Jednocześnie wiedziałem, że muszę się nimi mądrze zajmować. Z tym przekonaniem wszedłem
w relacje z dziewczynkami ( jedna miała wówczas 8 lat, druga – 15). Starałem się szanować ich indywidualność, i co ważne – zasady wychowawcze stosowane przez ich matkę.
Byłem takim dopytującym dziewczyny niemalże o wszystko, co lubią, czego nie lubią, o
ich zdanie, co robiły ze swoim tatą. Nieraz miałem pokusę, aby trochę zmienić dzieci według swojego wyobrażenia. Na szczęście opamiętałem się. Dziewczyny są mi bardzo bliskie. Naprawdę zależy mi na nich. Ich sukcesy są moimi sukcesami. Porażki przeżywam z
nimi. Fajnie jest być tatą, nawet takim przyszywanym [l. 54].
W pełnienie roli „zastępczego” rodzicielstwa wpisane są jednak pewne koszty. Swobodna refleksja opowiadających pozwoliła na sformułowanie wniosku, że dla niektórych
z nich realizowanie roli „ojczyma” skutkuje poczuciem tymczasowości roli oraz przekonaniem, że mimo wszystko nie jest ona tożsama z rolą ojca naturalnego. Oba te odczucia
są dla badanych przykre.
Wiadomo, że nic w życiu nie trwa wiecznie. Związki często rozpadają się. Jeśli małżonkowie rozwodzą się, to wciąż są rodzicami i mają prawo kontaktować się z dziećmi. W
sytuacji, w której rozstają się partnerzy jest już inaczej. Kim ja byłbym wówczas dla syna
mojej partnerki. Myślę, że tylko byłym mężczyzną jego mamy. Do dziecka nie miałbym
żadnych praw, pomimo zaangażowania w jego wychowanie[l. 44].
Z powodu braku więzów krwi nigdy nie będę dla dziecka tym, kim jest jego naturalny
ojciec. Zawsze on będzie jego tatą, bo go spłodził. Zdarzyło mi się już usłyszeć: nie jesteś
moim prawdziwym tatą. Zabolało, i to bardzo! [l. 47].
Ojcowanie swoim chrześniakom
Wybór rodziców chrzestnych jest ważną decyzją, którą wypada podejmować świadomie. Prośba o przyjęcie godności rodzica chrzestnego i wyrażenie swej zgody również
jest aktem niezwykłej wagi, ponieważ rodziców chrzestnych i ich chrześniaków połączy
szczególna więź13. Rodzice chrzestni – jak słusznie zauważa Aleksandra Noyszewska „wchodzą w krąg najbliższy rodzinny o rodziny swojego chrześniaka/chrześnicy. Są w
bliskim kręgu a jednocześnie z/na zewnątrz najbliższego środowiska chrześniaków. Taka
sytuacja jest ważnym elementem wychowawczym zwłaszcza dla dziecka, jak też i dla
rodziców biologicznych. Sytuacja pewnego dystansu daje możliwość lepszego oglądu,
refleksyjności, gdy potrzeba wsparcia wychowawczego”14.
13

14
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Zob. szerzej M. Pierre-Yves, Przewodnik dla rodziców chrzestnych, przeł. S. Filipowicz, Instytut Wydawniczy
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Dla wszystkich badanych mężczyzn bycie ojcem chrzestnym to przywilej i powód do
dumy. Z tego faktu zdali sobie jednak sprawę w wieku dojrzalszym. Przy podejmowaniu
decyzji w wieku młodzieńczym o byciu ojcem, nie mieli świadomości na czym miałaby
polegać ich nowa rola, a przygotowania do niej ograniczali do formalności, które trzeba
załatwić przed chrztem czy zakupu prezentu dla dziecka. Tylko trzech narratorów wiązało tę rolę z dodatkowym zobowiązaniem finansowym, ponieważ pracowali już zawodowo. Pozostali byli na utrzymaniu rodziców.
W ich retrospekcji pojawiały się dwa wątki:
Posiadanie zaświadczenia i spowiedź święta
Kiedy brat poprosił mnie, abym został ojcem chrzestnym jego córki, bez chwili namysłu zgodziłem się. Wydawało mi się to takie oczywiste. Zwłaszcza, że cały czas mówiliśmy o tym w domu. Nawet nie wiedziałem, że trzeba pójść do spowiedzi świętej i mieć
zaświadczenie ze swojej parafii, że mogę pełnić funkcję ojca chrzestnego. Powiedziała mi
o tym mama [l. 47].
Kupno prezentu dla dziecka
Tak naprawdę to nawet nie wiedziałem, że tradycja nakazuje, aby ojciec chrzestny kupił świecę wraz ze stroikiem. Oczywiście zakupu dokonała mama. Podobnie jak prezentu,
nawet nie pamiętam co to było. Msza, w czasie której odbył się chrzest była dla mnie jak
każda inna. Jakoś szczególnie jej nie przeżyłem[50 l.]
Rola rodziców chrzestnych nie kończy się jednak na uczestniczeniu w kościelnej ceremonii. Istotą jest utrzymanie ze swoim chrześniakiem bliskich więzi, by ten wyrastał
w przekonaniu, że może zawsze liczyć na wsparcie ze strony matki chrzestnej czy ojca
chrzestnego. Miło jest jeśli rodzice chrzestni pamiętają o imieninach czy urodzinach
dziecka i obdarują je jakimś prezentem z tych okazji. Jednak nie to jest najważniejsze w
idei rodzicielstwa chrzestnego. Ważniejsza jest pamięć o dziecku, chęć zaopiekowania
się nim w przypadku wyjścia czy wyjazdu rodziców biologicznych, pomoc rodzicom
w sytuacji choroby dziecka, angażowanie się w problemy szkolne czy osobiste dziecka
starszego. Na te aspekty rodzicielstwa chrzestnego opowiadający zaczęli zwracać uwagę
stosunkowo późno, gdyż dopiero w końcowej fazie wczesnej dorosłości, tj. między 35. a
40 rokiem życia.
Kiedy byłem młodym chłopakiem moja rola ojca chrzestnego sprowadzała się do kupienia dziecku prezentu na mikołajki czy urodziny. Posiedziałem trochę u brata, pobawiłem się z chrześniakiem i tyle. Ważniejsze były dla mnie spotkania z kumplami. Ani
się spostrzegłem jak większość z nich została ojcami. Skończyły się wypady do pubów,
wyjazdy w góry i męskie wieczory. Jak już się spotkaliśmy, to w rozmowach często przewijał się temat ich dzieci. Mój Adam świetnie gra w piłkę, moja córa zajęła pierwsze
miejsce w konkursie recytatorskim, a mój świetnie mówi po angielsku - donosili koledzy.
Powoli zacząłem im zazdrościć tego ojcowania. Wydawało mi się to takie męskie. Pomyślałem wtedy, że ja też jestem ojcem, wprawdzie nie biologicznym, ale mam o kogosię
troszczyć. Naprawdę wszedłem w rolę zatroskanego wujka. Chodziłem na przedstawienia
szkolne, w których mój chrześniak brał udział, zaangażowałem się w dyskusje rodzinne
na temat profilu klasy licealnej. Teraz zabieram go na wyjazdy wakacyjne, aby zobaczył
trochę świata. Ojcostwo jest naprawdę fajne! [l. 45].
W głowie utkwił mi taki obrazek. Mój brat przytulił żonę, a ich pięcioletnia czy sześcioletnia wówczas córka uśmiechnęła się. Uśmiech dziecka – bezcenne. Pozazdrościłem im,
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tj. bratu i jego żonie. I jakoś tak zachciało mi się bardziej zaistnieć w życiu Emilki (imię
chrześnicy). Myślę, że mamy dobry kontakt ze sobą. Emilka to świetna dziewczyna. Czasami wydaje mi się, że rodzony ojciec nie wie, co jej w duszy gra, a ja wiem, albo może
lepiej – wyczuwam [l. 48].
Niepisanym obowiązkiem rodziców chrzestnych, lecz ogólnie znanym, jest przejęcie
opieki nad dzieckiem w wyniku śmierci rodziców biologicznych. Rodzice chrzestni –
jak wynika już z samej nazwy – są „drugą parą rodziców” więc naturalną konsekwencją byłoby przyjęcie pod swój dach osieroconego dziecka. Bez wątpienia jest to wielka
odpowiedzialność. Jeśli rodzice chrzestni są tylko nimi z nazwy, nie utrzymują na co
dzień kontaktu z dzieckiem i jego rodzicami sytuacja jawi się jako wielce problematyczna. Wszyscy rozmówcy zadeklarowali, że w przedstawionej wyżej sytuacji zajęliby się
chrześniakiem czy chrześnicą. Zarówno ci, którzy z rodzicami biologicznymi dziecka
pozostają w relacji rodzinnej jak i ci, których łączą z rodzicami dziecka więzy koleżeńsko-przyjacielskie.
Gdyby coś złego przytrafiło się rodzicom Malwinie bez chwili wahania przejąłbym
opiekę nad nią [l. 56].
Nie chcę sobie w ogóle wyobrażać takiej sytuacji. Dlatego powiem krótko. Serce nie
pozwoliłoby mi, żebym nie zajął się wtedy chrześniakiem. Przecież ja go kocham [l. 40].
Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że gotowość przejęcia całkowitej opieki nad
chrześniakiem jest jednie opcją deklaratywną. Życie może znacznie zweryfikować postulowaną w trakcie badań postawę.
Ojcowanie rodzeństwu z racji znacznej różnicy wieku bądź braku rodziców
Relacje z rodzeństwem – jak podkreśla – Hartmut Kasten – „związane są z dużym
zaangażowaniem, codziennym kontaktem, wzajemną znajomością własnych przeżyć.
Przechodzą one przez różne fazy i ulegają wpływom rozmaitych czynników. Jednym z
nich jest bez wątpienia kolejność narodzin. To przede wszystkim ona wyznacza rolę, jaką
dzieci pełnią w rodzinie. Muszą się one dopasować do zaistniałej sytuacji, a ta zmienia
się wraz z kolejnymi narodzinami”15.
Relacje dziecka najstarszego z rodzeństwem powstają bardzo wcześnie, a ich związek
uczuciowy trwa dłużej, niż ten z rodzicami. Rodzeństwo zostaje na całe życie, a jeśli
któreś z braci czy sióstr znajduje się w potrzebie, rzadko które rodzeństwo odwraca się
i nie udziela pomocy. Więzi braterstwa są nieodwracalne i niezależne od nas, tworzą się
samoczynnie i bazują na dziedziczeniu odpowiednich cech, m. in.: rodzinnych, kulturowych i genetycznych16.
Pięciu mężczyzn ma doświadczenie ojcowania rodzeństwu z racji znacznej różnicy
wieku, a jeden z powodu śmierci rodziców. Różnica wieku między rodzeństwem mniejsza niż 2 lata, w badaniach naukowych, określana jest jako mała, nieco większa różnica
występuje wówczas, gdy rodzeństwo dzielą 3-4 lata, za znaczną różnicę wieku uznaje się
6 i więcej lat, które dzielą rodzeństwo17.
Między mną a bratem jest 14 lat różnicy. Odkąd pamiętam zawsze zajmowałem się
nim. Rodzice w tym czasie zajęci byli budowaniem domu, ponadto mama zdecydowała
15
16
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H. Kasten, Rodzeństwo: ideały, rywale, powiernicy, Warszawa 1997, s. 28-29.
S. Capodieci, Rodzeństwo – Jaś i Małgosia czy Kain i Abel, Warszawa 2006, s. 7.
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się na studia wyższe. Prawie nie było jej w domu. Od poniedziałku do piątku w pracy, a w
soboty i niedziele – uczelnia. Obierałem Marcina z przedszkola, potem, jak już był starszy, musiałem zadbać, aby odrobił lekcje, kupowałem mu buty na zajęcia z wychowania
fizycznego, bo mama niby się na tym nie znała, a tata nie miał czasu na takie rzeczy. W
zasadzie to nie wiem, czy jestem starszym bratem Marcina, czy jego ojcem. Kiedy byłem
na studiach w innym mieście, brat nie mógł się doczekać kiedy przyjadę do domu, bo
tęsknił za mną [l. 49].
Mój ojciec był alkoholikiem. Współuzależniona matka kompletnie sobie nie radziła.
Z rodzeństwa byłem najstarszy. Zajmowałem się domem i młodszym rodzeństwem (dwie
siostry i jeden brat). Czułem, że to ja jestem głową rodziny i ojcem dla sióstr i brata. Tak
naprawdę to nie miałem dzieciństwa. Ojciec już nie żyje. Mama jest sama. Pomagam jej
jak potrafię. Czuję się odpowiedzialny za młodsze rodzeństwo. Chyba tak jak ojciec [l.
46].
Wychowywała nas tylko mama. Z ojcem nie mieliśmy kontaktu. Mama zmarła kiedy
miałem 15 lat, a moja siostra 7. Zajęła się nami babcia. Było nam u niej bardzo dobrze.
Kochała nas i dbała o nas. Po odejściu mamy zżyliśmy się z siostrą. Jakoś tak do mnie
przylgnęła. Chyba zajmowałem się nią jak córką, a nie młodszą siostrę. Do dziś jest między nami szczególna więź [l. 43].
Powyższe wypowiedzi dowodzą, że bezdzietnym biologicznie mężczyznom nie jest
obce podejmowanie wobec drugiego człowieka, w tym przypadku młodszego rodzeństwa, działań opiekuńczych, okazywanie troski czy wsparcia, poczucie odpowiedzialności, okazywanie i doświadczanie miłości. Mężczyźni ci, jako pierworodne dzieci, przejęli
część obowiązków rodzicielskich.
Zawodowy wychowawca jako rodzic
Dwóch rozmówców jest wychowawcami w placówce socjalizacyjnej. Jeden z nich
pełni funkcję opiekuna usamodzielnienia (stan na czas trwania procedury badawczej).
Pierwszym krokiem w procedurze usamodzielnienia jest wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przez osiągnięciem przez nią pełnoletności danych osobowych osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia
oraz przedstawienia pisemnej zgody tej osoby.18 Oto jak wspomina to zdarzenie badany:
Pamiętam dzień, w którym podszedł do mnie Bartek (imię wychowanka) i zapytał czy
zostanę jego opiekunem. Byłem wzruszony, że wybrał właśnie mnie, zwłaszcza, że nie był
w mojej grupie. Mógł przecież wskazać na wychowawcę swojej grupy, tymczasem on, z
jakiegoś powodu wybrał właśnie mnie. Maksymalnie zaangażowałem się w opracowanie
i realizację tzw. indywidualnego programu usamodzielnienia. Bardzo mi zależy na tym
chłopaku. Nie jest łatwo. Zwłaszcza z nauką. Udało mi się go nakłonić do kontynuowania
nauki. Tak jak rodzice martwią się, jak potoczą się losy ich dziecka, tak ja odczuwam
niepokój o Bartka. To taki mój przyszywany syn [l. 50].
Poniższa wypowiedź dowodzi, że sprawowana przez narratorów opieka wychodzi niejako poza ramy tradycyjnej roli wychowawcy:
Okazuję dzieciakom dość dużo serdeczności. Mówią do mnie wujku, co wcale nie jest
takie oczywiste. Są dzieci, które do wychowawców zwracają się proszę pana, a do wy18

Zob. szerzej M. Bieńko, Proces usamodzielnienia wychowanków domu dziecka, cz. 1, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2006, nr 4, s. 16.
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chowawczyń – proszę pani. Dzieci mają mój numer telefonu i przyzwolenie, że mogą
dzwonić, kiedy będą potrzebowały takiego kontaktu ze mną. Jeśli mnie dzieci poproszą,
żebym pojechał z nimi na wycieczkę rowerową, a ja akurat w ten dzień nie mam dyżuru,
to raczej im nie odmawiam. Chyba, że naprawdę nie mogę. Nasze środowisko jest bardzo
sfeminizowane a dzieciaki potrzebują kontaktu z mężczyzną [l. 42].
W naszej grupie celebrujemy swoje imieniny czy urodziny. Wychodzimy do pizzerii,
albo organizujemy sobie w placówce małe przyjęcie. Staram się, aby dzieci miały choćby
namiastkę domu rodzinnego [l. 46].
Więź, jaką nawiązali opowiadający ze swoimi wychowankami przypomina bardziej
przyjaźń niż formalny stosunek wynikający z układu wychowawca – wychowanek.
Status rodziny zaprzyjaźnionej
Rodziny zaprzyjaźnione to rodziny obce, których członkowie wspierają działania
wychowawcze placówki opiekuńczo-wychowawczej. „Placówka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie opieki nad dzieckiem współpracuje z powiatowym centrum pomocy
rodzinie oraz rodziną dziecka, a w zakresie życia rodzinnego – z rodzinami zaprzyjaźnionymi”.19 Rodziną zaprzyjaźnioną może być rodzina z dziećmi, rodzina bez dzieci, osoba
samotna. Ważne jest wzajemne zaufanie, akceptacja, ale przede wszystkim zaangażowanie emocjonalne dziecka. To ono decyduje, czy chce mieć takich właśnie przyjaciół. Rodzina, o której mowa, odgrywa wobec dziecka rolę „wujka” i „cioci”, u których może ono
spędzić czas i odreagować stres związany z przebywaniem w grupie. Osoby, które chcą
zaprzyjaźnić się z dzieckiem, powinny zgłosić się do wybranej placówki opiekuńczo-wychowawczej i odbyć wstępną rozmowę z jej dyrektorem. Po spełnieniu wszystkich
wymaganych przepisami warunków wstępnych doprowadza się do pierwszego kontaktu
z dzieckiem na terenie placówki w obecności pedagoga lub psychologa.
W praktyce obserwuje się dwojakie podejście do zagadnienia rodzin zaprzyjaźnionych. Jedno wskazuje na oczywiste i niekwestionowane psychologiczno-rozwojowe korzyści dla dziecka. Drugie – kwestionuje celowość i skuteczność doraźnego zaprzyjaźniania się z dzieckiem osób postronnych, niespokrewnionych.20 Jeden narrator wraz z żoną
są rodziną zaprzyjaźnioną dla dwójki rodzeństwa z domu dziecka.
Jesteśmy z żoną „przyjaciółmi” dwójki dzieci z domu dziecka. Kiedyś rozważaliśmy
kwestię adopcji. Stwierdziliśmy jednak, że tego typu rodzicielstwo byłoby dla nas za trudne. Od znajomej dowiedzieliśmy się, że istnieje coś takiego jak rodzina zaprzyjaźniona.
Po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się podjąć ten krok. Przeszliśmy pomyślnie procedurę kwalifikacyjną i zostaliśmy ciocią i wujkiem dla dwójki rodzeństwa. Pomagamy
dzieciom w lekcjach, zabieramy je na wycieczki, zapraszamy do naszego domu. Było wiele trudnych momentów, bo dzieci nie zawsze zachowywały się tak, jak tego oczekiwaliśmy,
nie zawsze były wdzięczne, miłe i zadowolone. Ale jakoś to przetrwaliśmy. Dotarliśmy się
z dzieciakami. Widzimy też pozytywne zmiany w ich zachowaniu. My mamy wreszcie o
kogo się troszczyć, dbać. Dotychczas zaspokajaliśmy tylko swoje potrzeby, a teraz myślimy o potrzebach dzieciaków. Miłe uczucie. Czuję się wreszcie jak rasowy mężczyzna. Kto
wie, może zdecydujemy się na rodzicielstwo zastępcze?[l. 49].
Z powyższej wypowiedzi wynika, że nie tylko dzieci czerpią korzyści z relacji z rodzi19
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ną zaprzyjaźnioną. Nieocenione profity uzyskują również dorośli.
Potrzebę ojcostwa można jeszcze realizować przez ojcostwo duchowe i duchową
adopcję dzieci nienarodzonych oraz przez wybór zawodu, dzięki któremu można przez
większą część życia pomagać innym np. lekarze. Jednak te wątki nie pojawiły w narracji
badanych.
Zakończenie
Rodzicielstwo można realizować na wiele sposobów. Można być zaangażowanym rodzicem chrzestnym, oddanym wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem czy wolontariuszem. Niezmiernie ważne jest jednak pozbycie się uczucia zazdrości wobec rodziców
biologicznych i niepoddanie się swoistemu zgorzknieniu.
Niemożność bycia ojcem powoduje w życiu wielu mężczyzn pustkę. Jedną z możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją jest zaakceptowanie tego faktu i wejście w rolę
„ojca emocjonalnego” czy „ojca przyszywanego” dla różnych dzieci. Życie bezdzietne
nie musi być bowiem życiem pozbawionym sensu. Mężczyzna nie musi być ojcem biologicznym, by być w pełni realizującym się człowiekiem. Istnieje takie powiedzenie, że
„każdy mężczyzna musi posadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna”. A co jeśli z
różnych przyczyn tego nie uczyni? Może wówczas nadać swojemu życiu inną jakość,
która – jak dowodzą wyniki badań – może być satysfakcjonująca. Jednak nieprawdziwe
było twierdzenie, że niczego nie traci. Nie usłyszy np. tato, jego rodzice nie usłyszą
dziadku czy babciu, nie będzie celebrował Dnia Ojca.
Streszczenie:
Podjęta w publikacji problematyka została usytuowana w metodologii jakościowej.
Przedmiotem badań były sposoby realizowania się w ojcostwie mężczyzn bezdzietnych w
okresie średniej dorosłości. Celem badań było poznanie form ojcostwa niebiologicznego
podejmowanego przez dojrzałych i bezdzietnych mężczyzn. Główny problem badawczy
zawierał się w pytaniu: W jaki sposób mężczyźni, którzy nie spłodzili dziecka, realizują
swoją potrzebę ojcostwa? W badaniu zastosowano jedną z odmian studium przypadku, tj.
metodę biograficzną. Materiał uzyskano za pomocą zmodyfikowanej techniki wywiadu
biograficzno-narracyjnego. W badaniu wzięło udział 32 mężczyzn.
Wyniki badań dowiodły, że bezdzietni mężczyźni mogą realizować swoje powołanie ojcostwa w następujący sposób: poprzez pełnienie roli „ojczyma”, ojcowanie swoim
dzieciom chrzestnym i rodzeństwu z racji znacznej różnicy wieku bądź braku rodziców,
poczuciebycia ojcem a nie tylko wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej
oraz pełnienie funkcji rodziny zaprzyjaźnionej.
Summary:
Non-biological fatherhood men without children
Taken in the publication of the issue was located in a qualitative methodology. The
research on ways of implementing the fatherhood of men without children during middle
adulthood. The aim of the study was to investigate forms of non-biological fatherhood
undertaken by mature and childless men. The main research problem contained in the
question: How do the men who fathered the child realize his need of fatherhood? The
study used a variation of a case study, ie. Biographical method. The material obtained
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using the modified technique interview biographical narrative. The study involved 32
men. The test results showed that childless men may realize their vocation of fatherhood
in the following way: by acting as “stepfather,” the fathers to their children godfather
and siblings because of a significant difference in age or lack of parents, the feeling of
being a father and not just the teacher in the care and educational institution and to act as
a friendly family.
Bibliografia:
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„TUŁACZEM JESTEM, A W DODATKU
– PATRZ, KALEKĄ!”
POSTAĆ TUŁACZA W WYBRANYCH POWIEŚCIACH
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO

mgr Małgorzata Penińska – KUL JP II w Lublinie		

Ur. 8 marca 1990 r. w Starachowicach. Doktorantka III roku Literaturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zainteresowania badawcze: druga połowa dziewiętnastego wieku, a zwłaszcza twórczość
literacka: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej. Autorka artykułów naukowych takich jak chociażby: „Przyroda w oczach Kraszewskiego”; „»Lepsza żadna, jak zła książka«. Uwagi o książce i czytaniu
Józefa Ignacego Kraszewskiego”.

Wstęp
Pierwszymi tułaczami polskimi byli – jak pisze Józef Ignacy Kraszewski – uczestnicy konfederacji barskiej1. Kim są bowiem tułacze? Otóż słowem tym określano niegdyś „[...] osoby przebywające poza granicami swego kraju, często wbrew swej woli;
wychodźców, wygnańców, emigrantów”2. Zatem nie jest to pojęcie zarezerwowane dla
konkretnej grupy emigrantów (postyczniowych bądź polistopadowych), lecz wszystkich
ludzi biorących udział w zrywach niepodległościowych (powstaniach, konfederacjach,
insurekcjach), których upadek stał się początkiem ich życia na obczyźnie.
Bolesławita „sam stęskniony do gniazda ojczystego, [...] należycie odczuwał i rozumiał wszystkie smutki i troski i całą niedolę swoich tułaczy [rodaków – MP], to też umiał
odmalować je z całą prawdą”3. Mieszkał w Dreźnie, do którego zawsze ciągnęły „tłumy
biedaków”4, bo „zdawało się im, że tu, niezbyt od kraju oddaleni, znajdą przytułek serdeczny i gościnnie wyciągnięte dłonie”5. Nie było jednak – zdaniem Kraszewskiego - nic
1

2
3
4

5

„To pierwsze tułactwo polskie było jeszcze pełnem nadziei; nikt nie rozwiązywał sakiew podróżnych i nie siadał
do pracy; czekano cudownego jutra... Tułactwo to nie miało jeszcze tej nędzy i goryczy, jakie się czuć dały
następnym – nigdzie nie odmawiano przytułku, wszędzie zmuszano się do współczucia, nie okazywano obawy, a
gościnność była, jeśli nie serdeczną, to głośną i pokaźną”. B. Bolesławita [J. I. Kraszewski], Tułacze. Opowiadania
historyczne, wstęp A. Pług, t. 1, Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego, Warszawa 1897, s. 103.
Tułacz, hasło [w:] Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996, s. 1158.
A. Pług, wstęp do: B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Tułacze..., s. 6.
J. I. Kraszewski, Noce bezsenne, w tegoż: Pamiętniki, oprac. W. Danek, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 420.
Tamże, s. 418. O Kraszewskim w Dreźnie: P. Chmielowski, Pobyt w Dreźnie. Działalność Kraszewskiego jako
wychodźcy, r. 1863-1872, w tegoż: Józef Ignacy Kraszewski. Zarys historyczno-literacki, Nakład G. Gebethnera i
Spółki, Kraków 1888, s. 318-403; Tenże, Pobyt w Dreźnie. Całkowite oddanie się zajęciom czysto literackim. Jubileusz. R. 1873-1882, w tegoż: dz. cyt., s. 404-479; W. Danek, Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976, s. 209-284; Tenże, Kraszewski w Dreźnie. Szkic biograficzny, w tegoż:
Pisarz wciąż żywy. Studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
1969, s. 7-47; H. M. Dąbrowolska, Tytan pracy. Opowieść o J. I. Kraszewskim, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 1957, s.183-201; E. Warzenica, J. I. Kraszewski, Nasza Księgarnia, Warszawa 1963, s. 193-236.
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bardziej mylnego niż sądzenie Saksonii państwem przychylnym Polakom. Nie chciano
ich bowiem nigdy tutaj: „odwracano się od nich wyraziście. Urzędnicy obchodzili się [z
nimi – MP] szorstko i niechętnie. [...] Chciano się ich pozbyć co najrychlej i z tym się nie
ukrywano”6. Zatem dwór saski prowadził – można powiedzieć - politykę niechęci wobec
polskiego tułactwa, która przejawiała się także w nałożeniu na emigrantów uciążliwych
(na dodatek stale wzrastających) opłat i podatków. Ostatecznie wielu tułaczy zdecydowało się na opuszczenie Drezna, „[...] szukając przyjemniejszego pobytu w Wiesbadenie,
nad Renem i po różnych Niemiec stronach”7.
Kraszewski, na co warto zwrócić uwagę, „studiował całą prasę emigracyjną, zbierał materiały i zeznania świadków do dwutomowego wykazu męczenników narodowej
sprawy w ostatnim powstaniu (Pamiątka dla rodzin polskich), dokonywał obrachunku sił
i diagnozował stan ducha Polaków w kraju i na emigracji (Rachunki, Wieczory drezdeńskie, Listy drezdeńskie, „Hasło”, „Omnibus”, „Tydzień”)”8. Pisarz ocenił także przygotowanie szlachty do życia emigracyjnego (Na tułactwie), pokazał relacje panujące między
powstańcami (Tułacze) a także wskazał problemy, z którymi zmagali się tułacze przebywający na obczyźnie (Tułacze, Na tułactwie). I to właśnie ich postacie stają się przedmiotem moich rozważań poczynionych na podstawie dwóch powieści Kraszewskiego:
Tułaczy i Na tułactwie.
Szlachta i kalectwo
Szlachta przebywającą na emigracji popowstaniowej niejednokrotnie żyła w bardzo
złych warunkach bytowych9. Przyczyna takiego stanu rzeczy leżała „[...] w typie szlacheckiego wychowania”10. Szlachcic był bowiem wychowywany „[...] na hreczkosieja,
na berejtera trochę, na gajowego, ale do niczego więcej”11. Zatem bohater powieści Na
tułactwie – Florian Małdrzyk – potrafi „podzielić się pieniędzmi z biedniejszymi lub
oszustami, zadysponować wykwintny obiad, świetnie jeździć na koniu, kochać się, bardzo pięknie mówić [...], ale do pracy ciągłej, do działania wytrwałego jest niezdolny”12.
Ów bohater dostaje pracę jako rysownik, która - przy odrobinie chęci - mogłaby stać się
przyjemnością i dać solidne podstawy utrzymania, lecz szlachcic „[…] znajdował ją piekielną pańszczyzną”13. Robienie prac zlecanych przez dyrektora fabryki (wedle podanych
mu wzorów) uważał za wielce upokarzające. Nie zdarzyło mu się bowiem wcześniej mieć
6
7
8

9

10
11

12
13
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J. I. Kraszewski, Noce bezsenne..., s. 419.
Tamże, s. 420.
T. Budrewicz, Kraszewski wobec Norwida, w tegoż: O Kraszewskim. Studia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 126.
Zob. S. Burkot, Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1967, s. 191.
Tamże.
J. I. Kraszewski, Na tułactwie. Obrazy współczesne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979, s. 43. Warto
wyjaśnić dwa leksemy, które pojawiły się w wypowiedzi bohatera: hreczkosiej i berejter. Pierwszy oznacza bowiem „gospodarza zasiedziałego na roli”, a drugi osobę „ujeżdżającą konie pod wierzch; nauczyciela jazdy konnej”.
Wyjaśnienie leksemów podaję za: Hreczkosiej, hasło [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, wyd. 7
zmienione i poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 756. Berajter, hasło w: Słownik języka
polskiego, t. 1, red. W. Doroszewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, s. 405.
P. Chmielowski, Pobyt w Dreźnie. Całkowite oddanie się zajęciom czysto literackim..., s. 414-415.
J. I. Kraszewski, Na tułactwie..., s. 149.
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kierownika nad sobą. To on niegdyś wydawał polecenia ludziom podobnym (wyglądem i
pochodzeniem) dyrektorowi, a nie odwrotnie. Tak więc nie może pogodzić się z zaistniałą
sytuacją (wzburza się, niecierpliwi, nudzi), co przekłada się na jakość wykonywanych
przez niego zleceń („spóźniał się często z ich oddaniem, spieszył potem zniecierpliwiony
i wykonywał niedbale. Parę razy kazano mu je przerobić staranniej, co go obruszyło”14).
Praca rysownika nie odpowiadała bohaterowi, który pragnął większej swobody i niezależności. Nie był on stworzony do długiego siedzenia w jednym miejscu z kartką papieru: „zmordowany wprędce, rzucał ołówek, kładł się, dumał, powracał do roboty, przerywając ją bez ustanku, godzinami czasem siadywał w oknie, choć widok z niego na dachy
i poddasza nie był ani piękny, ani ciekawy”15. Idealna okazała się dla niego dopiero druga
praca (nie licząc dworowania u Nebaba), czyli „[...] ujeżdżanie koni w cyrku. Na koniach
bowiem – jak wiadomo – szlachta znała się niezgorzej”16.
Małdrzyk potrzebował nie tylko rozrywki (pierwsza wizyta w cyrku), widoku ludzi
zamożnych (spacery szlachcica po bulwarach), ale także odznaczenia się w tłumie (pokonanie konia). Bohater nie potrafił – można powiedzieć - zapomnieć o swoim pochodzeniu (szlachectwie). Ono stało na przeszkodzie zarówno w kontaktach z innymi ludźmi (poczucie wyższości nad osobami niżej urodzonymi), jak i odnalezieniu się w pracy
(pogodzeniu się z tym, iż każdy musi pracować). Pisał już o tym Cyprian Norwid w
liście do Zofii Radwanowej z 1868 roku, w którym to podał przykład dwóch szlachciców
nieprzyzwyczajonych do robienia sobie samemu obiadów17. Choć Kraszewski nie stawia
bohatera w takiej trudnej sytuacji - zrobienia sobie samemu obiadu – to można domyślać
się na podstawie tego, iż szlachcic zawsze posilał się w restauracjach bądź schodził na
obiad do gospodyni, że przygotowanie posiłku byłoby ponad jego możliwości. Pisarz
kreuje bowiem bohatera na człowieka niezaradnego. Trzeba nieustannie trzymać nad nim
pieczę jak nad małym dzieckiem, bo pozbawiony obecności opiekuna (Jordana Klesza)
nie wie, co ma ze sobą czynić18.
14
15

16
17

18

Tamże, s. 192.
Tamże, s. 183. Wielogodzinne wyglądanie bohatera przez okno nie tylko udowadnia, że Małdrzyk nie był stworzony do wykonywania - przez tak długi okres czasu - jednego zajęcia, ale także pokazuje, iż traktował on
rysowanie jako karę („pokutę”), na którą nie zasłużył (pokój to więzienie). Widok zza okna symbolizuje wolność
(swobodę działań, oderwanie się od rzeczywistości), jakiej zostaje pozbawiony bohater w Paryżu (pobyt bohatera
w Dreźnie miał bowiem nieco inny charakter). Mieszka on bowiem w nędznym pokoju (niejako przymuszany do
pracy przez przyjaciela), przystęp do lepszego towarzystwa jest mu wzbroniony (może jedynie obserwować ludzi
bogatych na bulwarach paryskich), nie ma osobistego kontaktu z córką (dostaje od niej wyłącznie listy), nie stać
go - za pensję rysownika - na porządny posiłek. Szlachcic nie czuje się na tułactwie dobrze: „widzieć około siebie
tłumy śmiejące się czynne, zajęte – na przemiany rzucające się do pracy i zabaw z taką gorączką i spragnieniem –
dawało czuć tym bardziej własne osierocenie i obezwładnienie”. Zatem drażni go widok ludzi uśmiechniętych, bo
sam czuje się nieszczęśliwy i osamotniony. Nie potrafi przystosować się do życia na obczyźnie. Dostrzega różnice
między cichym i spokojnym Dreznem a Paryżem tętniącym nieustannym ruchem. Słowa z cudzysłowów można
odnaleźć kolejno w powieści na stronach: 150; 159-160.
S. Burkot, dz. cyt., s. 192.
Zofia Stefanowska scenę, którą opisuje Norwid, komentuje następująco: „szlacheccy emigranci, oderwani już od
życia ziemiańskiego […], wiozą ze sobą do Nowego Świata stare nawyki i niszczą swój związek, bo nie mogą
zapomnieć, że mieli kiedyś własnych kucharzy”. Taż, Norwidowski romantyzm, w tejże: Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 77.
Jordan Klesz mówi wręcz, iż bez niego Małdrzyk „[...] gdzieś łeb rozbije”. Bohater nie ma oczywiście na myśli
dosłownego wypadku (ale i ten miał miejsce), lecz potencjalne, nieprzemyślane i pochopne decyzje podjęte przez
tułacza pod jego nieobecność (służebnictwo u Nebaba, praca w cyrku, przeniesienie się do domu Adeli Perron).
Nie doszłoby do nich, gdyby „niańka” go nie opuściła. To ona kierowała nim i nie pozwalała zrobić mu różnorakich
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Bolesławita opowiada się przeciwko wychowaniu szlacheckiemu, gdyż ono uczyniło szlachtę ludźmi - dosłownie i przenośnie - kalekimi. Postać Małdrzyka stanowi
wręcz klucz do zrozumienia (przyczyn i objawów) kalectwa, którym została porażona
niemal cała szlachta19. Bohatera nazywano, nie bez przyczyny, na tułactwie „kaleką”20.
Ten wyraz określa: „mężczyznę z poważnym uszkodzeniem ciała, uniemożliwiającym
lub utrudniającym normalne funkcjonowanie, życie; inwalidę, ułomnego”, ale także – w
znaczeniu potocznym - wyraża stosunek człowieka dla drugiej osoby: „lekceważąco o
mężczyźnie, chłopcu robiącym coś nieporadnie, nie umiejącym sobie poradzić z prostą sprawą; łamaga, ciapa, fujara”21. Istnieje również frazeologizm kaleka życiowy (życiowa), który oznacza „osobę niezaradną, niepraktyczną, nieumiejącą poradzić sobie w
życiu”22. Czym charakteryzowało się wobec tego kalectwo Małdrzyka? Otóż kalectwo
bohatera przejawiało się nie tylko brakiem odpowiednich kwalifikacji do zarobkowania
(niedostateczna znajomość języka francuskiego do bycia nauczycielem), negatywnym
podejściem do pracy (niechęć, rozdrażnienie), nieumiejętnym prowadzeniem skromnego
życia (wydatki większe od czteroosobowej rodziny aptekarza), brakiem samodzielności
w myśleniu i działaniu (posiadanie opiekuna), ale także ciągłym rozpamiętywaniem przeszłości (dostatku, wygód). Kraszewski – co należy podkreślić - nie pozwala mężczyźnie
„ozdrowieć” (przystosować się do życia na tułactwie; odrzucić szlachectwo), lecz nakłada na niego drugie kalectwo (fizyczne). Bohater musi okuleć, gdyż niepełnosprawność
ruchowa, która nakłada niejako na człowieka szczególne uprawnienia w społeczeństwie
(konieczność opieki, niemożność zatrudnienia na każdym stanowisku, wzbudzanie w
ludziach niechęci bądź litości), posiadał szlachcic jeszcze przed wypadkiem z koniem.
Tak więc tułacz był osobą „kaleką”23 zanim stał się nim w rzeczywistości (w znaczeniu
fizycznej ułomności).
Pierwsze kalectwo bohatera wynikała z wychowania szlacheckiego. Ono uczyniło z
niego osobę niezdatną do realnego życia (zarabiania na chleb, życia bez zbytków, niezamykania się na niższe warstwy społeczne). Słowa szlachcica: „tułaczem jestem, a w
dodatku – patrz, kaleką”24 nie tylko oznaczają świadomość bohatera na temat własnej
niepełnosprawności ruchowej (mężczyzna wie, że jest kaleką), ale także niosą – w kontekście całej powieści – głębszy sens: szlachta udająca się na emigrację popowstaniową
składa się właśnie z ludzi kalekich, kalekich nie w sensie fizyczności, lecz ukształtowania
odebranego w domach.
Szlachty niedołęstwem przypominającej Małdrzyka nie powinno być w ogóle w społeczeństwie: „na Boga – stwierdza jeden z bohaterów – [...] mieli słuszność i mają słuszność ci, co małe dzieci w zimnej wodzie zanurzają i boso im w koszuli dają chodzić
po mrozie, głodem morzą, nędzą hartują, co nie ma siły do życia – to umiera. A lepiej

19
20
21
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niedorzeczności (ożenić się, porzucić pracy rysownika, wejść w nieodpowiednie towarzystwo). Słowa znajdujące
się w cudzysłowach znajdują się: J.I. Kraszewski, Na tułactwie..., s. 118.
Zdarzają się bowiem osoby (Jordan Klesz, Filip Żyrmuński), którym udało się pokonać kalectwo.
Tamże, s. 107.
Kaleka, hasło w: Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996, s. 354.
Kaleka, hasło w: Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003, s. 16.
J. I. Kraszewski, Na tułactwie..., s. 107.
Tamże, s. 317.
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mężczyźnie tak zemrzeć nie żyjąc, niż potem męczyć się nieudolnemu i bezsilnemu,
a mnożyć pokolenia osłabłe i znędzniałe”25. Po rodzicach słabych (rozpieszczanych w
dzieciństwie; nieprzyuczanych gruntownie do danego zawodu; odseparowywanych od
biedy i nędzy) nie można spodziewać się zdrowej progenitury. Na świat będą bowiem
przychodzić pokolenia coraz słabsze (fizycznie, psychicznie, moralnie), które niekiedy
nie doczekają starości, gdyż drogę ku temu przetnie im w młodym wieku – jak w przypadku córki Małdrzyka – ich własna śmierć.
Tułacz w Ameryce
Pierwsi Polacy przypłynęli do Ameryce Północnej na statku Mary and Margaret w
roku 160826. Udali się oni – wraz z innymi kolonistami – do osady Jamestown, gdzie „w
krótkim czasie po przybyciu uruchomili produkcję potażu, smoły, dziegciu, uzyskiwali
żywicę, trudnili się wyrobem mydła. Wybudowali studnie dla osadników oraz pierwszą
hutę szkła w Ameryce”27. Zasługi Polaków były tak wielkie dla Jamestown, że nazwiska
ich „[...] zostały umieszczone na tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Związek Sokolnictwa Polskiego w Ameryce na 350 rocznicę założenia osady”28.
Większą sławę od nich ma jednak w Ameryce dwóch innych Polaków: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski29. Obaj mężczyźni pojawiają się w Tułaczach Kraszewskiego30. Pułaski przybywa do Ameryki wraz z dwójką towarzyszy: Karolem Plutą i Maciejem Rogowskim. Pobyt tułaczy w Ameryce umożliwia Bolesławicie ukazanie kontrastu
między Nowym Światem a Starym Kontynentem. Co ciekawe, nie można powiedzieć,
że jeden kontynent wypada – w opinii narratora bądź bohaterów – zawsze korzystniej
od drugiego. Innymi słowy: oba mają swoje wady, jak i zalety. Pierwsza refleksja, która
pojawia się w powieści dotyczy przyrody. Ameryka jawi się w ich oczach jako teren nieskażony działalnością człowieka. Mężczyźni mają wręcz wrażenie, „[…] że nie na drugą
półkulę – ale inne prastare wieki się cofnęli”31. Europejczycy mogą pozazdrościć jedynie
takiej roślinności Ameryce, gdyż na Starym Kontynencie prawdziwą rzadkością są chociażby lasy o pierwotnej strukturze (czyli ze starymi drzewami nienaruszonymi siekierą).
Ponadto Ameryka - w przeciwieństwie do Europy - nie jest podzielona na żadne warstwy społeczne: „[...] tu jest już jeden człowiek znów, bo losy i potrzeby życia zrównały
wszystkich... Znajdziecie tu starą szlachtę anglosaksońską, hiszpańską, francuską, powróconą do stanu natury... za stołami kupieckimi, z siekierami plantatorów i wczoraj wzbo25
26

27
28
29

30

31

Tamże, s. 118.
M. Borys, Polska emigracja do Stanów Zjednoczonych do 1914 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2011, s. 103.
Tamże, s. 105.
Tamże.
Pobyt Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w Ameryce został opisany w pracach, jak chociażby: A.
Dudziński, Pułaski: wielki mały rycerz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2010; J. S. Kopczewski, Kazimierz Pułaski, Interpress, Warszawa 1973; A. Lenkiewicz, Kazimierz Pułaski (1745-1779), wyd. 7 poprawione i
uzupełnione, Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń, Wrocław 2010; L. Pastusiak, Kościuszko, Pułaski i inni. O udziale
Polaków w osadnictwie amerykańskim i w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2003; B. Szyndler, Tadeusz Kościuszko (1746-1817), Bellona, Warszawa 1991.
Problematyka Tułaczy stała się przedmiotem artykułu: M. Sadlik, »Polska w Polsce, a Polska za granicą przechowana« - „Tułacze” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski. Poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E.
Ihnatowicz, E. Owczarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 411-422.
B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Tułacze, t. 1, s. 123.
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gaconych parobków, rozsiadających się obok z demokratyczną dumą, która jest niemniejszą od arystokratycznej”32. Równość wszystkich ludzi wynika z przeszłości Ameryki. Był
to bowiem kontynent dopiero zajmowany przez Europejczyków. Mimo, że przenosili oni
ze sobą – na nową ziemię – kulturę, obyczaje i religię, to musieli wszystko dostosować do
warunków (przyrodniczych, społecznościowych) panujących na tym obszarze. Kontakt z
Indianami, jak i dziką przyrodą wymusił niejako na osadnikach porzucenie zasad czy też
wzorców wyniesionych z Europy. Ludzie stali się – można powiedzieć – bardziej dzicy
od Europejczyków (nieokrzesani, wojowniczy).
Pierwotność Amerykan nie przekładała się jednak na ich ambicje: stworzenia kraju,
który prześcignąłby (bogactwem, pozycją międzynarodową) wszystkie państwa europejskie33. Osobom pochodzącym z Europy okazywali – czego doświadczają bohaterzy Kraszewskiego - niechęć: „z szałasów nawet trudno było się wydobyć cudzoziemcom, aby
nie obudzać niechęci, nie narażać na obelgi, nie robić sobie nieprzyjaciół”34. Nie chcieli
bowiem pomocy z zewnątrz w walkach na ich terenie. Amerykanie zdają się być także
zamknięci na kulturę i obyczaje innych narodów. Nie inaczej dzieje się z Europejczykami, którzy szukają na obczyźnie struktur (wojskowych, jak i społecznych) podobnych do
tych, jakie można odnaleźć w Europie (zwłaszcza w państwach, z których pochodzą).
Polacy przebywający na emigracji popowstaniowej w Ameryce Północnej „nie tylko
czuli się tam obco, ale prawdopodobnie tę obcość pielęgnowali, egzystując w pustce
wzajemnej niechęci”35. Poczucie obcości było nawet „[...] jednym z motywów porzucenia
Ameryki przez Norwida”36. Nie czuł się on - jak wiadomo - najlepiej w Nowym Jorku:
„[...] doszedłem do tego, iż spowiednik każe mi w posty mięso jeść. Krótkie modlitwy
zaleca i staranie o wesołość, ducha”37. Uważał, że miał wówczas „melancholię”38 (sam tak
nazywał swój stan psychiczny). Mieszkając w Nowym Jorku, czuł ogromną samotność39.
Doskwierał mu bardzo brak zaplecza kulturowo-naukowego: „[...] po pewnym przeciągu czasu nie jesteś w stanie tworzyć – bez życia inteligencyjnego, biblioteki i muzeum
[...]”40. Można więc mniemać, że obraz Ameryki i Europy przedstawiony przez Kraszewskiego w Tułaczach zyskałby pełne zrozumienie i aprobatę Norwida.
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Tamże, s. 133-134.
„W miarę, jak się silniejszym poczuwają Amerykanie, chcieliby się okazać wyższymi od naszego starego świata...
Marzą, że tu stworzą lepszy”. Tamże, s. 134.
Tamże, s. 135.
A. Witkowska, dz. cyt., s. 111.
Tamże. Potwierdzają to słowa Norwida: „Jestem tu [w Ameryce – MP] w tym społeczeństwie najzupełniej
mi przeciwnym i ze wszech miar innym i obym dlatego, że mi potrzeba materii, ażeby nie być fałszywym
człowiekiem”. C. Norwid, List do Marii Trębickiej, w tegoż: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i
uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki, t. 8, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 197.
Tenże, List do Aleksandra Jełowickiego i Piotra Semenenki, w tegoż: Pisma wszystkie..., s. 218.
Ów leksem pojawia się w dwóch listach Norwida do Michała Kleczkowskiego. Znajdują się one w Pismach
wszystkich na stronach: 221 i 291.
Norwid pisze o tym w liście do Marii Trębickiej: „[...] prawie nic o sobie powiedzieć nie mogę, dlatego iż znajduję
się w położeniu koniecznym, z którego jedynie Zbawiciel Sam wyprowadzić może [...] jestem radykalnie chory i
absolutnie opuszczony”. Tenże, List do Marii Trębickiej, w tegoż: Pisma wszystkie..., s. 208.
Tenże, List do Michała Kleczkowskiego, w tegoż: Pisma wszystkie..., s. 291.
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Tułacz w Paryżu
Kraszewski w powieści Na tułactwie umieszcza w Paryżu reprezentantów dwóch zrywów niepodległościowych: powstania listopadowego (Arnold Zanosz) i powstania styczniowego (Florian Małdrzyk). Ulokowanie tych dwóch skrajnie różnych postaci obok
siebie pozwala Bolesławicie nie tylko oddać różnicę między uczestnikami obu powstań
narodowych, ale także wprowadzić do tekstu refleksje na temat zmian stosunku rządu
francuskiego do emigrantów41. Kapitan bowiem „w pierwszych latach po przybyciu do
Paryża, gdy mu podano pensyjkę, do której miał prawo, nie wiadomo z jakich powodów
zakwestionowano, z dumą żołnierską plunął i wyrzekł się jej na zawsze”42. Emigranci
nie powinni – nasuwa się wniosek - czekać na pomoc materialną od obcego rządu, lecz
wziąć się do realnej pracy zarobkowej. Ów bohater „wyuczył się buchalterii”43 tak, że
miał stałych klientów i odłożone pieniądze na swój potencjalny pogrzeb („kapitan pracując lat wiele nie dorobił się majątku, ale jak powiadał, kłopotu ziomkom z pogrzebem nie
miał zostawić. Zapasik renty był w biurku”44).
Nie on jeden wyrzekł się żołdu wypłacanego tułaczom we Francji. Tak samo bowiem
uczynił Tadeusz Pluta z drugiej powieści Kraszewskiego. Niemniej jednak między tymi
dwoma mężczyznami zachodzi zasadnicza różnica. Otóż pierwszy (Zanosza) na początku
pobierał zapomogę od rządy francuskiego a dopiero z czasem wyrzekł się jej całkowicie,
a drugi (Pluta) nigdy nie ubiegał się nawet o przysługujące mu pieniądze. Nie chciał ich
brać. Wolał pracować i dać synowi (Aleksandrowi) właściwy przykład do naśladowania.
Inni emigranci nie potrafili zrozumieć zachowania rodaka: „Jesteśmy żołnierze – mówi
jeden z bohaterów – szabla nam tylko przystoi... Pójdziemy do Belgii, za morza bodajby... Ja tylko to jedno rozumiem powołanie”45. Praca podjęta przez Plutę (został on tokarzem) pokazuje, że bohater należał do tej części emigracji, która przestała wierzyć „[...]
w tymczasowość sytuacji wychodźczej, którą odmienić miała rychła rewolucja, wojna,
zryw ludów przywracający niepodległość Polsce”46.
41
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Te pojawiają się także w Tułaczach: „Wiele się marzeń rozwiało, wiele nadziei poszło na dno, coraz straszliwsza
rzeczywistość nagle zaczęła pokazywać oblicze. Rząd francuski skąpą i niechętną dłonią dawał jeszcze subsydia,
wyglądające na jałmużnę, ale drogo je środkami surowymi opłacać kazał. Wychodźcy internowani jak zbrodniarze,
ruszać się już nie mogli z miejsc wyznaczonych, każdy, który samowolnie przystąpił granicę, tracił do powrotu
prawo i nadzieję pomocy”. B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Tułacze, t. 3, s. 145-146.
Tenże, Na tułactwie..., s. 139. Emigranci otrzymywali stałą zapomogę od rządu francuskiego: „We Francji
początkowo większość emigrantów, jako byli oficerowie, miała otrzymywać stałe wsparcie miesięczne według
stawek przysługujących oficerom francuskim nie odbywającej służby czynnej. Wynosiło ono ½ żołdu oficera
służby czynnej. Nie przypadkiem więc przyjęła się stosowana i później »żołdu« na stałą zapomogę wypłacaną
przez władze wychodźcom. Wiosną 1832 r., już po obniżeniu w lutym pierwotnej wysokości zasiłku, wraz z kwaterunkiem, podporucznicy otrzymywali miesięcznie 53 franki, porucznicy 62, kapitanowie 84, majorzy 103 itd.
Po przejściu wszystkich emigrantów pod nadzór Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obniżono jeszcze wysokość
zasiłków. [...] Niemniej w 1839 r. na 5472 emigrantów, aż 4974 pobierało stałe wsparcie (1 stycznia 1838 r. –
5074). Ale stopniowo wprowadzone oszczędności zmniejszyły tę liczbę do 3770 w roku 1845”. S. Kalembka,
Wielka Emigracja 1831-1863, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 240-241.
J. I. Kraszewski, Na tułactwie..., s. 140.
Tamże, s. 139.
Tenże, Tułacze, t. 3, s. 144. Emigracja polistopadowa: „uważa się za emigrację polityczną, której etos określa służba
ojczyźnie i walka o jej wolność. Gdziekolwiek byli, uważali te miejsce za pobyt chwilowy, który opuszczą na pierwszy sygnał do walki. Porzucą także zajęcia, którymi się trudnili, wracając do kondycji żołnierskiej, by zbrojnie
Polskę odzyskać. Koncentracja na pracy jako drodze do sukcesu życiowego, bardzo wielu emigrantom wydawała
się niemoralna, sprzeczna z zasadniczym powołaniem, w głębokim sensie nielojalna wobec Polski”. A. Witkowska,
Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, słowo/obraz terytoria, Łódź 1997, s. 113-114.
Tamże, s. 104.
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Na tułactwie Polacy niejednokrotnie żyli w biedzie, a nawet nędzy: „kto nie miał własnych źródeł pieniężnego wsparcia, a większość nie miała, musiał biedować”47. Zaradzić
temu próbowała księżna Barbara, która urządzała u siebie w domu – można powiedzieć –
wspólny stół dla biednych czy też ubogich tułaczy. Nie był to jednak klasyczny menaż, bo
nikt tam nie płacił za posiłek48. Wspólny stół stanowił wyraz solidaryzowania się ze sobą
Polaków przebywających na tułactwie w Paryżu. Ci nie tylko wspierali się w biedzie, ale
także w trudnych życiowych sytuacjach, takich jak chociażby choroba i śmierć bliskiej
osoby. Wówczas emigranci zapominali o nieporozumieniach i polityce, gdyż liczyło się
cierpienie rodaka: „jakiekolwiek są wady nasze, w których serce łatwe udział zbyt wielki
bierze – na to serce, z małymi wyjątkami – zawsze prawie rachować też można”49.
Kraszewski, ukazując współczucie emigrantów i udzielania sobie wzajemnej pomocy,
przełamuje wyobrażenie, jakie niesie za sobą formacja określona przez Alinę Witkowską jako „kultura samotnych mężczyzn”50. Badaczka wiąże z nią chociażby niechlubny
sposób prowadzenia życia przez emigrantów, na co składać się mają „[...] gry, zabawy,
erotyka. Gry oczywiście hazardowe”51. U Kraszewskiego takich epizodów nie ma. Można
by sobie zadać pytanie, czy to oznacza brak realizmu u Bolesławity? Tworzenie podwalin
pod kolejny mit o polskiej emigracji?
Zakończenie
Polacy przebywający na emigracji popowstaniowej w różnych zakątkach Europy (Drezno, Paryż) muszą mieć świadomość, że miejsce, w którym danej chwili się zatrzymują
nie jest ostatecznym celem ich wędrówki (bezpieczną przystanią, gdzie mogą doczekać
„lepszych czasów”52, czyli wolnej Polski), lecz jedynie etapem na ich emigracyjnej ścieżce życia („[...] tułactwo jest – tułactwem [...]”53). Tułacze nie umieją odnaleźć się na obczyźnie, gdyż nigdy nie byli uczeni do życia w innych warunkach (mieszkaniowych, środowiskowych, społecznych) od tych, jakie mieli w domach szlacheckich. Zatem słuszne
zdaje się być porównanie tułaczy do starych drzew przesadzonych na nowe miejsce przez
co niejako skazanych na powolne umieranie: „człowiek wyrzucony z ziemi, na której rósł
[...] jest jak przesadzone drzewo. Jeżeli nie usycha, rośnie krzywo, a do takiego słabego
biedaka robactwo łatwo się czepia”54.
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Tamże, s. 97.
Wspólny stół (menaż) odrywał znaczącą rolę „w kulturze życia codziennego samotnych mężczyzn”. Wybierano
to miejsce na posilanie się „dla taniości, dla wygody, dla dogodzenia upodobaniom kulinarnym. Wspólny stół
prowadził bowiem kuchnię polską. Bywały to kompanie paroosobowe, z samoobsługą [...] ale także menaże liczne, właściwie rodzaj przedsiębiorstwa żywieniowego”. A. Witkowska, dz. cyt., s. 48-49.
B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Tułacze, t. 3, s. 177.
A. Witkowska, dz. cyt., s. 31. Specyfika emigracji polistopadowej została również opisana w pracy: S. Kalembka,
dz. cyt., s. 248-254.
A. Witkowska, dz. cyt., s. 33.
J. I. Kraszewski, Na tułactwie..., s. 313.
Tamże, s. 350.
Tamże, s. 233. Słowa te w kontekście powieści należy rozumieć jako niemożność całkowitego przystosowania się
tułaczy do życia na emigracji („rosną krzywo”), słabości wyniesione z rodzinnych domów (wychowanie szlacheckie uczyniło z tułaczy ludzi zdrowych fizycznie, a chorych społecznie i moralnie), nieumiejących przeciwstawić
się (przezwyciężyć) własnego pochodzenia (stąd czepia się ich „robactwo”). Tym „robactwem” są różnorakie
słabości związane z wychowaniem jak chociażby: dążenie do wygody kosztem upadku moralnego (w przypadku
Małdrzyka to towarzystwo Nebaba), słabość do kobiet (brak krytyczne oceny ich na emigracji). Tamże.
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Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcony jest postaciom polskich tułaczy z dwóch powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego: Tułaczy i Na tułactwie. Podejmuje w trzech rozdziałach
(Szlachta i kalectwo, Tułacz w Ameryce, Tułacz w Paryżu) kwestie takie jak chociażby: „kalectwo szlachty” będące wynikiem wychowania szlacheckiego, różnice między
Ameryką a Europą zaobserwowane przez pierwszych tułaczy w Ameryce (w przyrodzie,
kulturze i społeczeństwie), zmianę stosunku władz francuskich do emigrantów przebywających na terenie Francji czy też przełamywanie przez Bolesławitę specyfiki emigracji
polistopadowej zwanej przez Witkowską „kulturą samotnych mężczyzn”.
Summary:
“I am an exile, and – look at me – an invalid as well!”. Exiles in Józef Ignacy Kraszewski’s selected works
The paper concentrates on two Polish exiles presented in two of Józef Ignacy Kraszewski’s novels: Exiles (Tułacze) and On Exile (Na tułactwie). In three of the chapters
(Nobility and lameness (Szlachta i kalectwo), An Exile in America (Tułacz w Ameryce),
and An Exile in Paris (Tułacz w Paryżu) the author tackles the issues such as: “the lameness of nobility” stemming from noble upbringing; the differences between America and
Europe observed by the first exiles in America (as far as nature, culture and society are
concerned); a change in the attitude of French authorities to emigrants staying in the
territory of France; and altering the post-November character of emigration, labelled by
Witkowska “the culture of lonely men”.
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OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD
DZIECKIEM ROZWIEDZIONYCH
RODZICÓW

mgr Paulina Woś - KUL JP II w Lublinie

Prawnik. W 2011 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i
Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie - kierunek Prawo, seminarium Prawo Rodzinne.
Obecnie doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
KUL. Autorka licznych publikacji naukowych. Uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
oraz szkoleń. Zainteresowania naukowe: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

Pojęcie opieki naprzemiennej jest niewątpliwie nowością w polskim systemie prawnym. Opieka naprzemienna, zwana również pieczą naprzemienną, została wprowadzona
do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego1,
która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r.
Wprawdzie Kodeks rodzinny i opiekuńczy2 nie używa dosłownie pojęcia opieki, czy
pieczy naprzemiennej, jednak nie sposób się jej nie dopatrzeć w zmienionym ustawą z
dnia 25 czerwca 2015 r. art. 58 § 1a K.r.o, który stanowi m.in. że sąd (…) rozstrzyga o
sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z
dzieckiem (…).
Opieka naprzemienna jako zwrot normatywny weszła do obrotu prawnego z dniem
1 kwietnia 2016 r. wraz z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci3. W przedmiotowej ustawie w art. 2 pkt 16) ustawodawca definiując rodzinę
wskazał, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w
rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
Pomimo, że pojęcie opieki naprzemiennej nie zostało dotychczas zdefiniowane przez
ustawodawcę ani w treści wspomnianej ustawy, ani też w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czy też w przepisach innych ustaw, nie ma aktualnie wątpliwości, że
instytucja opieki naprzemiennej funkcjonuje w praktyce prawnorodzinnej.
Ustanie małżeństwa przez rozwód podstawą do orzeczenia opieki naprzemiennej
Postępowanie rozwodowe ma na celu unormowanie całokształtu spraw rodziny w
wyroku rozwiązującym małżeństwo. Poza rozwiązaniem małżeństwa sąd rozstrzyga w
wyroku siedem kwestii: orzeka o winie rozkładu małżeństwa, chyba że strony zgodnie
1

2
3

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. poz. 1062.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2017 r., poz. 682 – t.j. ze zm.
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, Dz. U. poz. 195 ze zm.
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wnoszą o nieorzekanie o winie; orzeka o władzy rodzicielskiej i kontaktach rodziców z
dzieckiem oraz o obowiązku alimentacyjnym względem dziecka. Ponadto, jeżeli małżonkowie nadal zajmują wspólne mieszkanie, sąd powinien orzec w wyroku o sposobie
korzystania ze wspólnego mieszkania stron, jeżeli nie uregulował sprawy tego mieszkania w inny sposób. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o obowiązku alimentacyjnym między rozwiedzionymi małżonkami, jeżeli jedno z nich domaga się ich od
współmałżonka. Możliwe jest także, choć wyjątkowo, dokonanie na podstawie art. 58 §
3 K.r.o. podziału majątku wspólnego, ale tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej
zwłoki w postępowaniu4.
Rozstrzygnięcie sądu rozwodowego ma więc charakter kompleksowy. W uzasadnieniu uchwały z dnia 21 października 2005 r.5, Sąd Najwyższy podkreślił, że zasadniczym
założeniem modelu procesu rozwodowego, zwłaszcza po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 19
grudnia 1975 r.6 jest koncentracja w sądzie rozwodowym całokształtu spraw związanych
z bieżącym funkcjonowaniem rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej, czego efektem było wniesienie pozwu o rozwód oraz unormowanie całokształtu spraw rodziny w
wyroku rozwiązującym małżeństwo. Wyrazem tej koncentracji jest właśnie art. 58 K.r.o.
Zasadnicze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku rozwodowym dotyczy stwierdzenia
ustania małżeństwa - w przypadku uwzględnienia powództwa, lub też dalszego trwania
małżeństwa - w razie oddalenia powództwa7.
Sąd rozwodowy bada przede wszystkim przyczyny rozkładu pożycia. Niezależnie od
tego, czy został zgłoszony wniosek o nieorzekaniu o winie czy też nie, sąd musi ustalić, czy z żądaniem rozwodu nie wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia8.
Zaniechanie orzekania o winie nie jest bowiem równoznaczne z zaniechaniem badania
przyczyn rozkładu pożycia.
Przepisy art. 58 K.r.o. wprowadzające obligatoryjną kognicję sądu rozwodowego stanowią wyjątek od wyrażonej w art. 321 § 1 K.p.c. zasadę związania sądu żądaniem pozwu9. Pominięcie przez sąd rozwodowy rozstrzygnięcia objętego obligatoryjną kognicją
sądu stanowi naruszenie art. 58 K.r.o. Oznacza to, że sąd orzekający w sprawie rozwodowej nie jest związany wnioskiem małżonka co do spraw, które podlegają obligatoryjnej
kognicji sądu.
Na tle rozważań dotyczących art. 58 K.r.o. zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, wyróżniana jest zasada integralności wyroku rozwodowego. Przez zasadę integralności wyroku rozwodowego należy rozumieć obowiązek orzekania przez sąd rozwodowy o całokształcie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem rodziny. W uchwale
Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1970 r.10, Sąd Najwyższy podkreślił, że sprawa
rozwodowa jest sprawą, w której sąd orzeka o całości spraw rodziny11.
4

5
6
7
8
9
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T. Sokołowski, Komentarz do art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
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Z uwagi na potrzeby niniejszej pracy, w dalszej części publikacji uwaga zostanie skupiona wyłącznie na władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów rodziców z dzieckiem po wyroku rozwodowym. Rozstrzygnięcia rozwodowe dotyczące powyższych
kwestii muszą być oceniane przez pryzmat ich zgodności z dobrem dziecka.
Nakaz ochrony dobra dziecka stanowi podstawową, nadrzędną zasadę polskiego systemu prawa rodzinnego, której podporządkowane są wszelkie regulacje w sferze stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, w tym też mechanizmy prawne dotyczące zagadnień filiacyjnych. Pojęcie „praw dziecka” w przepisach Konstytucji należy rozumieć
jako nakaz zapewnienia ochrony interesów małoletniego, który w praktyce sam może jej
dochodzić w bardzo ograniczonym zakresie. Dobro dziecka jest również tą wartością,
która determinuje kształt innych rozwiązań instytucjonalnych, w tym przede wszystkim
na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego12. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny,
dobro dziecka stanowi swoistą konstytucyjną klauzulę generalną, której rekonstrukcja
powinna się odbywać poprzez odwołanie do aksjologii konstytucyjnej i ogólnych założeń
systemowych13.
Etiologia opieki naprzemiennej
Choć Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje wprost opieki naprzemiennej, bez
wątpienia jest to instytucja prawa rodzinnego, której źródłem jest art. 58 K.r.o. Zgodnie
z treścią art. 58 § 1 i § 1a K.r.o. w brzmieniu obowiązującym do dnia 29 sierpnia 2015
r., w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz
orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów
utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków
o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem
po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może
powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby
dziecka. Sąd może także pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny
wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka14.
Zatem dotychczas było tak, że Sąd mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd
miał obowiązek uwzględnić porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, ale tylko wtedy,
gdy porozumienie to było zgodne z dobrem dziecka. Jeżeli rodzicie nie byli w stanie
przedstawić wspólnego porozumienia odnośnie pieczy nad ich wspólnym dzieckiem po
rozwodzie, albo jeżeli przedstawione porozumienie nie można było uznać za zgodne z
dobrem dziecka, Sąd powierzał wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
12

13
14

J. Zatorska, Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.14310), Warszawa 2011, opub. w LEX.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 32.
Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 stycznia 2017 r., II SA/ Łd 918/16, LEX
nr 2201891.
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ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w
stosunku do osoby dziecka.
A zatem Sąd, orzekając rozwód, mógł co do zasady rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej w dwojaki sposób: powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską do określonych obowiązków i uprawnień w
stosunku do osoby dziecka, lub też pozostawiając władzę rodzicielską obojgu rodzicom15.
Od dnia 29 sierpnia 2015 r. przepis art. 58 § 1 i § 1a K.r.o. na skutek jego nowelizacji stanowi, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej
nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie
małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
W braku porozumienia, o którym mowa w § 1 art. 58 K.r.o., sąd, uwzględniając prawo
dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd
może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając
władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do
osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Jednocześnie wskazać należy, że
do art. 58 K.r.o. dodano § 1b zgodnie z którym, na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka
o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
Powyższe regulacje prawne prowadzą do jednoznacznego wniosku, że gdy nie zachodzi taka potrzeba, sąd w wyroku rozwodowym nie wkracza w sferę dokładnego regulowania relacji pomiędzy rozwiedzionymi rodzicami w kwestiach dotyczących sprawowania opieki na dzieckiem, poza orzeczeniem o pozostawieniu władzy rodzicielskiej
obojgu rodzicom, co w żadnym razie nie oznacza, że w takim przypadku nie może dojść
faktycznie do wykonywania opieki naprzemiennej pomiędzy rodzicami, którzy w taki
sposób układają wzajemne stosunki związane z opieką nad dzieckiem, że dzieci naprzemiennie pozostają pod ich wyłączną pieczą. Jednocześnie wskazać należy, że z żadnego
przepisu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wynika, aby w wyroku rozwodowym
sąd miał obowiązek orzec o wykonywaniu opieki naprzemiennej, bowiem pojęcie takie
nie zostało w tym akcie prawnym zdefiniowane16.
Przedmiotowa zmiana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym spowodowała konieczność wprowadzenia odpowiednich nowelizacji także w Kodeksie postępowania cywilnego. Do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepisy, które dają możliwości
mieszkania dziecka z każdym z rodziców w powtarzających się okresach17.
15

16

17
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M. Manowska, Komentarz do art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
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Cel wprowadzonych zmian
Projekt omawianej nowelizacji został opracowany przez działającą przy Rzeczniku
Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego. Uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ma na celu ograniczenie naruszania prawa
dziecka do wychowania przez oboje rodziców18.
Potrzeba dokonania proponowanych zmian wynikała z konieczności zagwarantowania
dziecku rodziców, którzy rozwodzą się, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców. Prawo to jest uznane przez ratyfikowaną przez Polskę w
1991 roku Konwencję o prawach dziecka i odzwierciedlone w art.: 5, 7, 8, 9 i 18 przedmiotowej Konwencji19. Z kolei prawo dziecka i rodziców do uzyskiwania i utrzymywania
ze sobą regularnych kontaktów wymienione jest w Konwencji w sprawie kontaktów z
dziećmi z 15 maja 2003 r.20.
Wprowadzona zmiana jest zatem konsekwencją uznania praw dziecka do utrzymywania kontaktów z rodzicami oraz zmierza do zapewnienia w systemie prawa rodzinnego
spójnego pod tym względem uregulowania.
Celem przedmiotowej regulacji jest zwiększenie ochrony wspomnianego prawa dziecka
w trakcie konfliktów rodzicielskich, występujących w sytuacji rozwodu rodziców. Obowiązujące dotychczas rozwiązania zawarte w art. 58 K.r.o. powodowały, że w przypadku braku
porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu
kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd był zmuszony do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Regulacja ta zakładała automatyzm rozstrzygnięcia, co z jednej
strony ograniczało zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej w wielu postępowaniach
prowadziło do zaostrzenia konfliktów między rodzicami21. Takie uregulowanie mogło prowadzić do wydawania orzeczeń krzywdzących rodzinę, a zwłaszcza dziecko, godząc tym
samym w naczelną zasadę prawa rodzinnego, jaką jest zasada dobra dziecka.
Wprowadzone nowelizacją zmiany utrzymują regułę, zgodnie z którą w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze pisemnego porozumienia.
Novum jest przyjęte rozwiązanie przewidujące, że w przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo gdy nie będzie ono zgodne z dobrem dziecka, sąd kierując się prawem
dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców oraz mając na względzie jego dobro, powinien
rozważyć pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej jako rozstrzygnięcia, które co do zasady najlepiej zapewnia dziecku możność wychowywania go przez
rodziców i utrzymywania z nimi kontaktów. Analogicznie, jak w świetle dotychczas obowiązujących przepisów, dopiero po stwierdzeniu, że w okolicznościach konkretnej spra18
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Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Nr druku 3104.
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada
1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi z dnia 15 maja 2003 r.; ustawą z dnia 23 kwietnia 2009 r., o ratyfikacji
Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., Sejm RP wyraził
zgodę na jej ratyfikację przez Prezydenta RP, Dz. U. z 2009 r. Nr 68, poz. 576.
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wy nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie
władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do
określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
Ponadto poprzez wprowadzenie do art. 58 K.r.o. § 1b ustawodawca zniósł nałożony na
sąd obowiązek rozstrzygania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Na
zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych
kontaktów.
Warunki, których spełnienie umożliwia wprowadzenie tzw. opieki naprzemiennej
Zasadą jest, aby w pierwszej kolejności o ewentualnej pieczy naprzemiennej decydowali sami rodzice w drodze porozumienia. Sąd powinien ingerować w relacje między
rodzicami a dziećmi dopiero wtedy, gdy nie jest możliwe zawarcie takiego porozumienia
między rodzicami. Dopiero w braku porozumienia, sąd będzie decydował o sposobie
ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem, ale nie będzie ingerował w ustalenie tych
kontaktów na zasadzie pieczy naprzemiennej. Co więcej, piecza naprzemienna powinna
być orzeczona w miarę możliwości także po wysłuchaniu dziecka, jeżeli poziom jego
rozwoju daje podstawę do przyjęcia, że rozumie ono, na czym polega okresowe mieszkanie u każdego z rodziców. Ponadto, rodzice powinni mieszkać w miarę blisko siebie,
aby dziecko mogło się wychowywać w jednym środowisku, tak aby zmieniając dom nie
zmieniało szkoły, lekarza i mogło np. uczęszczać na dodatkowe zajęcia, spotykać się z
przyjaciółmi.
Warunkiem zastosowania pieczy naprzemiennej jest więc współdziałanie rodziców,
bowiem automatycznie orzeczenie pieczy naprzemiennej w przypadku, gdy rodzice są ze
sobą skonfliktowani, byłoby sprzeczne z dobrem dziecka.
W przypadku spełnienia warunków do możliwości wprowadzenia opieki naprzemiennej sąd nie orzeka w wyroku o kontaktach, bowiem zastosowanie pieczy naprzemiennej
zastępuje konieczność ich orzekania22.
Podsumowanie
Wg projektodawców zmiana prawa w omówionym zakresie ma na celu respektowanie naturalnego prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Znowelizowane przepisy zwiększą ochronę prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców w
trakcie konfliktów rodzicielskich występujących w sytuacji rozwodu rodziców. Ponadto
omówione zmiany przyczynią się do eliminacji postaw rodziców nieszanujących prawa
dziecka do kontaktu z drugim rodzicem oraz dążenia do faktycznej separacji dziecka od
jednego z rodziców poprzez zachęcanie ich do ustalania kontaktów z dzieckiem w drodze
porozumienia, które zawsze będzie lepsze od konfliktu23.
Z drugiej jednak strony można spotkać głosy krytyczne, które pojawiały się jeszcze
pod rządami starych regulacji, w myśl których wprowadzenie wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób naprzemienny, prowadzące do zmiany miejsca zamieszkania
i środowiska dziecka nie służy dobru dziecka. W ten sposób bowiem zaspokajane są
22
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Szerzej: adw. K. Górska, Opieka naprzemienna po zmianie prawa – tak, ale pod warunkami, http://karolinagorska.pl/opieka-naprzemienna-zmianie-prawa-warunkami/ 30.05.2017 r.
Por. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Nr druku 3104.

ARTYKUŁY
raczej potrzeby rodziców, którzy po rozwodzie chcą mieć możliwość takiego samego
sprawowania władzy rodzicielskiej, nie bacząc, że dziecko ma - tak samo jak dorosły prawo do stabilizacji życiowej24.
W opinii na temat opieki naprzemiennej nad dziećmi wydanej na prośbę wielkopolskiego stowarzyszenia obrony praw ojca wskazuje się, że jest to wartościowy sposób
rozwiązania problemu opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu jego rodziców, który
z jednej strony ma za swój podstawowy cel umożliwienie dzieciom swobodnego kontaktowania się z obojgiem rodziców w sytuacji pozbawionej napięć, powiązanych z brakiem
porozumienia między nimi, wynikających z istniejących między nimi konfliktów. Jego
cel nadrzędny to zatem dobro dziecka i respektowanie prawa do swobodnego przebywania i z matką, i z ojcem. Z drugiej strony umożliwia obojgu rodzicom, po rozwodzie,
sprawowanie opieki nad dzieckiem, kierowanie jego rozwojem, udzielanie pomocy w
sytuacjach tego wymagających, stanowi wsparcie dla podtrzymywania naturalnej więzi z
dzieckiem. Zatem służy także dobru obojga rodziców25.
Ponieważ wprowadzone zmiany obowiązują od niespełna dwóch lat, trudno na dzień
dzisiejszy ocenić, czy wprowadzona instytucja opieki naprzemiennej służy dobru dziecka. Z pewnością w perspektywie czasu będzie można ocenić, czy pożądane założenia i
cele projektodawców zostały zrealizowane.
Streszczenie:
Przedmiotem prawnej analizy jest tzw. opieka naprzemienna nad dzieckiem rodziców
żyjących w rozłączeniu po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu.
Problematyka artykułu dotykać będzie sytuacji faktycznej, kiedy to sąd w orzeczeniu
rozwodowym orzeka opiekę naprzemienną rodziców nad dzieckiem dzięki zawartym pomiędzy nimi porozumieniu dotyczącym władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów
z dzieckiem. W artykule zostały omówione warunki, których spełnienie umożliwia wprowadzenie opieki naprzemiennej. Punktem odniesienia do powyższych rozważań jest art.
58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Słowa kluczowe: opieka naprzemienna, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi,
dobro dziecka
Summary:
Joint custody over the child of the divorced parents
The subject of the legal analysis is the so-called joint custody over the child of the parents living separately after the termination of marriage due to divorce.
The problem of the article will tackle the actual situation when the court in its ruling
orders joint custody for the parents thanks to the conclusion of the arrangement between
them, concerning parental authority and maintenance of relations with the child. The article
discussed the conditions whose fulfilment allows for the implementation of joint custody.
The reference point for the considerations referred to above is art. 58 of the Family and
24
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WARTOŚCI ŻYCIOWE
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH.
KOMUNIKAT Z BADAŃ.

mgr Maria Krupa – KUL JP II w Lublinie

Ur. 7 września 1983r. w Opolu Lubelskim. W trakcie studiów doktoranckich na kierunku pedagogika, na wydziale
nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magister pedagogiki o specjalności praca socjalna
oraz doradztwo zawodowe. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Organizacja pomocy
społecznej oraz Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej. Posiadam wiele szkoleń w zakresie pracy socjalnej i
pomocy społecznej, prawa, przemocy oraz uzależnień. Od 2014r. pełnię funkcję Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nałęczowie. Poza funkcją kierownika jestem również przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, a
także stałym mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych w Sądzie Okręgowym w
Lublinie.

Wprowadzenie
Problematyka funkcjonowania zawodowego pracownika socjalnego jest niezwykle
istotna zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Szczególnie ważny jest
fakt, że praca zawodowa zajmuje ogromną część naszego życia, a charakter pracy pracownika socjalnego wiąże się ściśle z wykonywaniem misji społecznej. Jest to zawód
bardzo odpowiedzialny, który oddziałuje nie tylko na jednostki, ale także kształtuje całe
społeczeństwo. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny nie tylko legitymować
się odpowiednim wykształceniem, wiedzą oraz predyspozycjami osobowościowymi, ale
także powinny kierować się wartościami życiowymi. Zawód ten wymaga od pracownika predyspozycji osobowościowych, które nie da się zdobyć w toku studiów, z którymi
człowiek się rodzi. Pracownik socjalny musi posiadać również wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy. Wartości życiowe natomiast są istotnym elementem w życiu człowieka,
zwłaszcza w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego.
Specyfika pracy socjalnej oraz jej adresaci nie pozostawiają wątpliwości, że pracownik
socjalny należy do tzw. zawodów służebnych. Zawód pracownika socjalnego nie należy
do łatwych. Niesie ryzyko porażki w postaci utraty motywacji do pracy, braku zapału,
energii, utraty wiary we własne możliwości i skuteczność niesienia pomocy, ryzyko dystansu i depersonalizacji, wreszcie ryzyko wypalenia zawodowego destrukcyjnego dla samego pracownika socjalnego, jak i jego klienta. Zawód pracownika socjalnego jest służbą
wobec cierpiącego, chorego, słabego, niepełnosprawnego czy ubogiego człowieka.
Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego
Encyklopedia pedagogiczna XXI w. określa, że pracownik socjalny to osoba profesjonalnie zajmująca się pomaganiem. Określenie „socjalny” podkreśla interakcję, które
ma budować przedstawiciel tej profesji, akcentuje konieczność rozumienia relacji między ludźmi oraz zapewnienia im pomocy w przezwyciężaniu konfliktów. W przypadku
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instytucji pomocy społecznej pomaganiem zajmuje się jej personel, legitymujący się odpowiednim wykształceniem kierunkowym. W wyniku transformacji ustrojowej w Polsce
nastąpiły zmiany roli pracownika socjalnego: od redystrybucji dóbr w ramach państwa
opiekuńczego do próby wsparcia słabszych ekonomicznie w okresie transformacji, co
wymaga od pracownika zdecydowanie wyższych kompetencji i odpowiedzialności za
realizację zadań w ramach polityki społecznej1.
A.Olubiński uważa, że istota zawodu pracownika socjalnego zawiera się w tym, że
praca socjalna jaką pracownik wykonuje, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, odnosi się do społecznego funkcjonowania jednostki, grupy i środowiska lokalnego. Ten sam autor uważa, że pracownik socjalny nie tylko powinien, ale musi odznaczać się postawą profesjonalną w pracy zawodowej. Warunkiem tego jest odpowiednie
przygotowanie teoretyczne czyli posiadanie wiedzy, a wiąże się to z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Autor pisze też, że konieczne jest zdobycie doświadczenia i praktyki oraz posiadanie specyficznych predyspozycji osobowościowych. Obszary wiedzy w
jakich powinien sprawnie poruszać się pracownik socjalny to głównie psychologia, prawo, psychiatria, pedagogika oraz polityka społeczna. Oprócz teoretycznych wiadomości,
ważne jest posiadanie konkretnych umiejętności. A. Olubiński uważa, że determinanty
tego zawodu są wyjątkowo liczne i złożone, a zawód pracownika socjalnego określa jako
zawód pogranicza, a nawet sztuką, a pracownika socjalnego nazywa mistrzem2.
Aby zostać pracownikiem socjalnym trzeba legitymować się odpowiednim wykształceniem kierunkowym. Zawodu pracownika socjalnego można się wyuczyć, ale jest to zawód z tzw. powołania. To właśnie dyspozycje psychiczne, specyficzny stosunek do osób
potrzebujących pomocy oraz wiedza, umiejętności zawodowe i postawy czynią pracownika socjalnego specjalistę od pomagania. Pracownik socjalny powinien mieć wszechstronne przygotowanie zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Ważne
jest właściwe postawienie diagnozy, umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem
oraz umiejętności interpersonalne, odpowiednie zaangażowanie w sprawy klienta, postawa etyczna oraz ciągłe samokształcenie i samodoskonalenie.
Pracownik socjalny posiada przede wszystkim kompetencje emocjonalne, aby przygotować ludzi do radzenia sobie z ekspresją emocjonalną w sytuacji wystąpienia określonego
zagrożenia (ludzie sami wtedy oczekują empatii, nie potrafią jej okazać innym w trudnej
sytuacji). Posiadanie kompetencji ewaluatywnych umożliwia mu odkrycie nowych wartości i sensu życia u swoich podopiecznych. Pozwala też na podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia ich zdrowia, zwiększenia obszaru własnej wolności, działań
skierowanych ku drugiemu człowiekowi. Istotną rolę odgrywają również kompetencje
strategiczne, pozwalające na podejmowanie przez człowieka w zaistniałej sytuacji wielu
rozwiązań oraz wyznaczenie i realizowanie nowo postawionych zadań. Konieczne jest
posiadanie swoistej wyobraźni, która pozwala pracownikowi socjalnemu widzieć rzeczywistość społeczną jako złożony układ zależności i stosunków, zarówno obiektywnych, jak
i subiektywnych, w których są uwikłane jednostki w środowisku zamieszkania i poza min.
Pracownik socjalny ma pomóc tak, aby potrzebujący zrozumiał sam siebie i swoje stosunki z innymi, a także wykorzystał zasoby własne oraz zbiorowości w celu rozwiązania
1

T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w., Tom IV, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005, s. 833
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problemu osobistego3.
Ustawa o pomocy społecznej określa charakter pracownika socjalnego. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1. praca socjalna;
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe
instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków
ubóstwa;
8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację
życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie
sytuacji takich osób i rodzin;
9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
Istota pracy socjalnej
Praca socjalna pojawiła się jako zawód na początku XX wieku i dzisiaj jest profesją, która polega na prowadzeniu polityki społecznej w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy
jakości życia. Dlatego też praca socjalna obejmuje działania profesjonalne, mające na celu
poprawę warunków życia jednostki i społeczeństwa oraz złagodzenie ludzkiego cierpienia i
rozwiązywanie problemów społecznych. Pracownicy socjalni jako zawodowi profesjonaliści pracują z ludźmi, by rozwinąć ich zdolności i zwiększyć ich możliwości działania, udostępnić społeczną pomoc i środki, zorganizować humanitarne i wrażliwe służby socjalne
oraz by rozwinąć struktury społeczne, które tworzą możliwość tego działania4.
Praca socjalna w wielu definicjach jest kojarzona z profesjonalnym działaniem, w którym podkreśla się rolę pracownika socjalnego wkraczającego w relację między jednostką
i środowiskiem przez redukowanie lub rozwiązywanie problemów. Praca socjalna ma
korygować problemy, które narastały w dysfunkcjonalnych relacjach lub interakcjach
jednostka – środowisko, zapobiegać zagrożeniom wynikających z dysfunkcjonalnych relacji jednostka – środowisko, wspierać i aktywizować ludzki potencjał, tak by możliwe
było twórcze, aktywne i satysfakcjonujące życie jednostki w jej środowisku, ma także
3
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poprawiać warunki życia lub pomagać w lepszych relacjach jednostek lub grup ze środowiskiem5.
Ogólną definicje pracy socjalnej wprowadził Komitet Rady Europejskiej w 1967r. Według tej propozycji praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na
celu lepszą adaptację osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim żyją, oraz
rozwijanie poczucia godności osobistej i odpowiedzialności jednostek na drodze odwoływania się do potencjalnych możliwości poszczególnych osób, do powiązań międzyprofesjonalnych, a także sił i środków społecznych6.
Praca socjalna skupia się na całości osoby, obejmuje samą osobę, czynniki środowiskowe i zachowania. Kładzie nacisk na osobę pojętą jako całość w całościowo pojętym
otoczeniu. Praca socjalna akcentuje znaczenie rodziny w kształtowaniu zachowań. Pracownik socjalny rozumie zasady interakcji w rodzinie i pracuje z nią w celu usprawnienia
funkcjonowania społecznego w przekonaniu, że większość problemów społecznych wynika z niewłaściwych bądź niezrównoważonych stosunków rodzinnych. Choć współczesna rodzina ulega zmianom i pojawiło się wiele nowych form współżycia małżeńskiego
i rodzinnego, rodzina nadal pozostaje podstawową instytucją społeczną i jako taka jest
czynnikiem w pracy socjalnej. Pracownicy socjalni posiadają dogłębną znajomość zasobów społeczności i umieją z nich korzystać dla zaspokojenia potrzeb swoich klientów.
Jedna z głównych usług świadczonych przez pracowników socjalnych jest kierowanie do
tych instytucji, które w konkretnej sytuacji mogą udzielić im najskuteczniejszej pomocy.
Pracownicy socjalni pracują także dla całej społeczności, wykorzystując swoją wiedzę w
planowaniu i organizacji działań oraz wspomaganiu instytucji rządowych i prywatnych,
aby ich działania były bardziej skuteczne.
Tradycyjna praca socjalna na trzy podstawowe procesy; praca z przypadkiem, praca z
grupą i organizacje społeczności. Praca z przypadkiem oznacza kontakt osobisty z ludźmi
przy rozwiązywaniu ich problemów. Praca z grupą korzysta z grupy jako narzędzia wprowadzenia pożądanych zmian w społecznym funkcjonowaniu osób. Organizacja społeczności jest międzygrupowym podejściem do rozwiązywania patologii społecznych. Jej
celem jest zwiększenie zrozumienia potrzeb zbiorowości oraz pomoc w ich spełnieniu.
Pracownik socjalny spełnia rolę rzeczników społeczności we wzmocnieniu i powiększeniu jej zasobów i wprowadzeniu pożądanych zmian społecznych. Jednym z kluczowych
czynników pracy socjalnej jest nawiązywanie właściwego kontaktu z klientem. Liczą
się wszystkie aspekty tego kontaktu lecz najważniejsze jest wzajemne wczucie się i zrozumienie. Aby umożliwić klientowi samodzielne uporanie się z problemem, pracownik
socjalny dzieli się z nim wiedzą, pomaga zrozumieć i zaakceptować pewnie sprawy, a
wszystko to w atmosferze zaangażowania emocjonalnego7.
Ustawa o pomocy społecznej mówi, że praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i
koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków
społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, a w
5
6
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pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Pojęcie i istota wartości w literaturze przedmiotu
Słownik socjologiczny określa wartości jako idee, zjawiska, materialne i niematerialne, przedmioty, stany, rzeczy, osoby, grupy itp., które są przez jednostkę, warstwę, grupę,
klasę społeczną itp. dodatnio lub ujemnie oceniane lub aprobowane czy odrzucane. Wartości stanowią jeden z głównych wyznaczników i celów ludzkiego działania8.
Według słownika języka polskiego PWN wartości to „ile coś jest warte; cecha przedmiotu, materiału, znaczenie, ważność’. Potocznie pojęcie wartość jest utożsamiane z tym,
co cenne, odpowiadające wysokim wymaganiom, godne pożądania, stanowiące cel dążeń
ludzkich. Są to idee, przekonania, ideały, przedmioty materialne uznawane przez zbiorowość społeczną i jednostki za szczególnie cenne.
B. DuBois i K. Krogsrud – Miley w swojej publikacji podają, że wartości to wewnętrznie wyznaczone i zewnętrznie manifestowane idee, które jakaś grupa ceni sobie jako idealne lub preferowane. Wartości obejmują normy, standardy zachowań oraz zasady, które
kierują zachowaniem. W konsekwencji wartości determinują, które cele i sposoby postępowania uważane są za „dobre”. Wartości kształtują przekonania i postawy, i są przez nie
kształtowane. Normy i wzorce postępowania wywodzą się z wartości. „Wartości w sposób afektywny oddziałują na mobilizację emocjonalną, co oznacza, że sprawiają one, że
chcemy podejmować działania lub nastawiają nas – pozytywnie lub też negatywnie – do
jakiejś sytuacji”. Można wyróżnić trzy poziomy wartości: wartości abstrakcyjne, takie jak
demokracja, sprawiedliwość, samostanowienie czy wolność, wartości pośrednie, „Czechy odpowiednio funkcjonującej osoby, dobrej rodziny, grupy oddziałującej pozytywnie
na wzrost, dobrej społeczności” oraz wartości instrumentalne charakteryzujące dobrze
funkcjonujące instytucje, rządy lub profesjonalistów. Na jednym poziomie wartości określić można w kategoriach bardziej abstrakcyjnych, na innym są one konkretyzowane,
w miarę jak przechodzimy z abstrakcyjnego poziomu idei do konkretnego działania. W
sumie im wartości bardziej abstrakcyjne, tym większe prawdopodobieństwo, że ludzie
będą je akceptować. Wartości odróżnić można od faktów, potrzeb, praw czy ideologii.
Wartości są odzwierciedleniem preferencji, podczas gdy fakty definiują to, co istnieje w
rzeczywistości. Wartości definiują pożądane rezultaty dla zaspokojenia potrzeb ludzkich9.
Pojęcie „wartość” jest terminem wieloznacznym. Występuje w wielu dziedzinach
nauk: w filozofii, pedagogice, socjologii, psychologii społecznej, antropologii społecznej
i kulturowej, ekonomii.
Wartości w literaturze filozoficznej występują w znaczeniu: tego co ile jest warte; czegoś przekładanego na jednostki miary lub porównania; rzeczy lub cech wartościowych;
czegoś, czemu wartości są przypisywane oraz myśli, które sprawiają, że przedmioty, cechy lub zdarzenia uznajemy za wartościowe10.
W pracach psychologicznych termin „wartość” wiąże się ze zjawiskiem wyboru (war8
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tością jest to, co stanowi obiekt pożądania). Psychologa interesuje wartość jako „względnie trwały składnik osobowości człowieka. Miernikiem wartości jest natężenie pragnienia posiadania jakiegoś przedmiotu, osiągnięcia upragnionego stanu, nawiązania bliskich
kontaktów z określonymi osobami lub grupami społecznymi. Im bardziej pożądane, tym
większą stanowią wartość11.
W socjologii wartościom nadawany jest wymiar społeczny, dlatego są one postrzegane
jako przeżycia psychiczne oraz działania jednostek i grup społecznych; jako przekonania,
idee uznawane w grupie społecznej i idee jednostkowe; jako koncepcje o normatywnym
i nienormatywnym znaczeniu; przekonania określające godne pożądania cechy poszczególnych grup społecznych lub całego społeczeństwa12.
W naukach społecznych wartością jest każdy dowolny przedmiot materialny czy idealny, idea lub instytucja, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę
w życiu osobistym czy społecznym13.
Wartości odgrywają ogromną rolę w ludzkim życiu. Każda jego płaszczyzna jakoś o
nie zahacza, a nawet wyrasta z nich, bo wszystkie, także najdrobniejsze działania człowieka mają źródło w sposobie traktowania rzeczy fundamentalnych. Wymiary znaczenia
wartości dla naszego życia są bardzo różne i można je rozpatrywać w wielu kategoriach.
Świat wartości jest ważną częścią kultury, w jakiej żyje człowiek, stanowi rzeczywistość,
do której musi się odnieść. Wartości pobudzają i kształtują świadomość, motywują do
aktywności, wytyczają cele działań, integrują ludzi i scalają społeczeństwa, stymulują,
ukierunkowują i stabilizują rozwój14. Człowiek żyje zatem w świecie wartości, które są
częścią jego osobowości i otaczają go, ale nasz stosunek do nich jest różny. Wartości są
jednym z podstawowych problemów ludzkiej egzystencji, który ewoluuje kulturowo i
historycznie15. Wartości, które jednostka akceptuje, uważa za słuszne i pożądane, tworzą
pewną strukturę uporządkowaną, spójną, względnie stabilną i wewnętrznie zgodną, nadając jej charakter systemowy. Wartości same nie tworzą systemów, to ludzie porządkując je, tworzą z nich względnie stabilne struktury, które nazywają systemami wartości16.
System wartości wyznacza ogólny kierunek dążenia i działań ludzkich, wpływa na styl
życia i codzienne wybory, orientuje życie jednostki i społeczeństwa. „Człowiek buduje
siebie. Człowiek buduje świat. W ten sposób wciela w życie wartości. Dzięki niemu to,
co cielesne i materialne, staje się duchowe, cenne, wartościowe” – mówi Józef Tischner17.
Kazimierz Popielski zauważa nieustanne i samoistne ujawnianie się wartości w ludzkiej egzystencji: „Wartości są potrzebą oraz podmiotem dążenia i odniesienia ludzkiego
życia. Realizują się w powiązaniu z aktywnością i stylem życia poszczególnych jednostek. [...] Są tworzywem wewnętrznego życia ludzi. Są światłem ich najgłębszych potrzeb, odniesień, dążeń i pragnień”18.
Problematyka badawcza
11
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Przedmiotem prezentowanego postępowania badawczego są wartości życiowe oraz
ich określenie w kontekście uwarunkowań społeczno – zawodowych pracowników socjalnych. Podstawowe problemy badawcze zawierają się w pytaniach:Jakie wartości stanowią symbol szczęścia pracowników socjalnych, jakie są ich wartości osobiste oraz w
jakim stopniu czynniki społeczno – zawodowe różnicują badany system wartości?
Badania zrealizowano na przełomie 2012 i 2013 roku na terenie województwa lubelskiego z wykorzystaniem techniki ankiety. Badania zostały przeprowadzone na terenie
powiatu puławskiego, opolskiego, kraśnickiego, łęczyńskiego oraz lubelskiego. Badaniem objęto 70 pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
W badaniu wzięło udział 68 kobiet, co stanowiło 97% ogółu badanych oraz 2 mężczyzn.
Osoby badane to głównie osoby w wieku 26-30 lat (37%),20% ogółu badanych były
to osoby w wieku 31-35 lat. Tylko 2 osoby znajdowały się w przedziale wiekowym 4650 lat. Ponad połowa, bo aż 55,5% badanych posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 10 osób, co stanowi 14,5% posiada wykształcenie wyższe licencjackie, natomiast
20 osób, co stanowi 28,5% ogółu badanych posiada wykształcenie średnie. Tylko jedna
osoba spośród wszystkich badanych posiada inne wykształcenie – wyższe magisterskie
oraz studia podyplomowe. 40 badanych osób, co stanowi 57% ogółu zatrudniona była w
gminie miejskiej, natomiast 30 osób, co stanowi 43% w gminie wiejskiej. 25 osób, co stanowiło 35,5% ogółu badanych pracuje na stanowisku pracownika socjalnego od roku do
5 lat, 16 osób, co stanowi 23 % na tym stanowisku pracuje powyżej 20 lat, natomiast 15
osób, co stanowi 21,5% ogółu badanych pracuje od 6 do 10 lat. Jedna tylko osoba spośród
wszystkich badanych pracuje w pomocy społecznej od 16 do 20 lat.
Za teoretyczną podstawę badania wartości osobistych pracowników socjalnych przyjęłam koncepcję Z. Juczyńskiego. Zaproponowana przez autora lista wartości składa się
z dwóch odrębnych części; symboli szczęścia i wartości osobistych. Pierwsza część obejmuje dziewięć symboli szczęścia, wyrażających różnorodne formy aktualizacji wartości.
W zbiorze symboli szczęścia autor ulokował: duży krąg przyjaciół, udane życie rodzinne,
wykonywanie ulubionej pracy, zawodu, sukcesy w nauce, pracy, dobre zdrowie, bycie
potrzebnym dla innych, dobre warunki materialne, życie pełne przygód, podróży, sława,
popularność. Natomiast do wartości osobistych zaliczył: miłość, przyjaźń, dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczną, poczucie humoru, dowcip, inteligencję, bystrość
umysłu, wiedzę, mądrość, radość, zadowolenie, odwagę, stanowczość, dobroć, delikatność, ładny wygląd zewnętrzny, prezencję, bogactwo, majątek.
Zadaniem badanych osób było wskazanie pięciu wartości stanowiących dla nich symbole szczęścia oraz przypisanie im wartości liczbowych od 1 do 5, określając tym samym
ich hierarchię. Podobnie uczyniono w odniesieniu do drugiej listy zawierającej wartości
osobiste.
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Wykres nr 1. Symbole szczęścia osobistego badanych osób – ogólnie

1 – duży krąg przyjaciół; 2- udane życie rodzinne; 3 – wykonywanie ulubionej pracy,
zawodu; 4 – sukcesy w nauce, pracy; 5 – dobre zdrowie; 6 – bycie potrzebnym dla innych ludzi; 7 – dobre warunki materialne; 8 – życie pełne przygód, podróży; 9 – sława,
popularność.
Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że pracownicy socjalni jako przejaw
szczęśliwego życia traktują przede wszystkim udane życie rodzinne, taką odpowiedź wskazali wszyscy badani oraz dobre zdrowie, ten symbol wskazało aż 69 badanych (98,5%).
W dalszej kolejności wskazują na takie symbole szczęścia jak: wykonywanie ulubionej pracy zawodu, ta odpowiedź została wskazana przez 57 pracowników socjalnych
(81,5%), dobre warunki materialne, taką odpowiedź wskazało 50 badanych (71,5%). 37
pracowników socjalnych (53%) jako symbol szczęścia wskazało sukcesy w nauce, pracy,
natomiast 34 bycie potrzebnym dla innych ludzi. Wysoko został oceniony również duży
krąg przyjaciół, ten symbol wskazało 24 osoby badane (34,5%), natomiast mniej ważne
dla pracowników socjalnych jest życie pełne przygód i podróży, tan symbol wskazało
tylko 8 osób (11,5%). Poniższa tabela w sposób szczegółowy pokazuje odpowiedzi osób
badanych, z uwzględnieniem wyboru oceny punktowej danego symbolu szczęścia.
Tabela nr 1. Symbole szczęścia osobistego badanych osób – ogólnie
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Powyższa tabela w sposób szczegółowy ukazuje wybory respondentów. Jak wspomniałam wyżej 70 osób (100%), jako symbol szczęścia osobistego wskazało udane życie rodzinne. Dla 24 osób ten symbol okazał się najważniejszy, na 4 miejscu został wskazany
aż 39 razy, na trzecim tylko 2 razy, na drugim 3 razy, natomiast najmniej ważny okazał
się dla 2 osób.
Dobre zdrowie jako symbol szczęścia osobistego zostało wskazane przez 69 respondentów (98,5%). 41 badanych wskazało ten symbol jako najważniejszy, 13 jako mniej
ważny, 9 osób wskazało go na 3 miejscu, na 2 miejscu został wskazany przez 4 osoby,
natomiast jako najmniej ważny przez 2 badanych.
Kolejnym symbolem szczęścia osobistego wybieranym przez osoby badane były dobre warunki materialne. Taki symbol wskazało 50 respondentów (71,5%). Dobre warunki materialne jako najważniejszy symbol szczęścia osobistego okazały się dla 1 osoby,
mniej ważne dla 5 osób, na 3 miejscu zostały wskazane przez 21 osób, na drugim przez
10 respondentów, natomiast jako najmniej ważny okazał się dla 13 osób.
Respondenci jako symbol szczęścia osobistego wysoko ocenili również sukcesy w
nauce, pracy, a także bycie potrzebnym dla innych ludzi. Sukcesy w nauce, pracy wskazało 37 badanych (53%), natomiast bycie potrzebnym dla innych ludzi 34 osoby (48,5%).
Żadna z osób badanych tych symboli nie wskazała jako najważniejszych. Na czwartym
miejscu jako dosyć ważne sukcesy w nauce, pracy wskazało 3 osoby, natomiast bycie
potrzebnym dla innych ludzi 2 osoby. Sukcesy w nauce, pracy na 3 miejscu wskazało 3
osoby, na 2 miejscu wskazało 12 osób, natomiast jako najmniej ważny symbol okazał się
dla 19 osób. Bycie potrzebnym dla innych ludzi na 3 miejscu zostało wskazane przez 8
osób, na 2 miejscu przez 9 osób, natomiast jako najmniej ważne okazało się dla 15 osób.
Jako symbol szczęścia osobistego badane osoby najniżej ocenili życie pełne przygód,
podróży. Ten symbol wskazało tylko 8 osób spośród wszystkich badanych (11,5%), jako
najważniejszy okazał się dla 2 osób, na 3 i 4 miejscu został wskazany przez jedną osobę,
natomiast jako najmniej ważny dla 4 osób. Żadna z osób badanych nie wskazała sławy
oraz popularności jako symbolu szczęścia osobistego.
Powyższe wyniki badań świadczą o tym, że zdecydowana większość pracowników
socjalnych ma bardzo realne dążenia, które stara się realizować w codziennym życiu aby
osiągnąć pełnie szczęścia oraz wysoką satysfakcję, a na pierwszym miejscu stawia udane
życie rodzinne i zdrowie.

Wykres nr 2. Symbole szczęścia osobistego badanych osób – porównanie grup
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1 – duży krąg przyjaciół; 2- udane życie rodzinne; 3 – wykonywanie ulubionej pracy,
zawodu; 4 – sukcesy w nauce, pracy; 5 – dobre zdrowie; 6 – bycie potrzebnym dla innych ludzi; 7 – dobre warunki materialne; 8 – życie pełne przygód, podróży; 9 – sława,
popularność.
Powyższy wykres ukazuje odpowiedzi badanych osób w podziale na miejsce wykonywanej pracy. Pracownicy socjalni zatrudnieni na terenach wiejskich jak i miejskich
jako przejaw szczęśliwego życia jednogłośnie wskazali udane życie rodzinne oraz dobre
zdrowie. Jako kolejny symbol szczęścia wskazali wykonywanie ulubionej pracy, zawodu
oraz dobre warunki materialne. 19 pracowników socjalnych zatrudnionych na terenach
wiejskich (63%) oraz 18 z terenów miejskich (45%) wskazało jako przejaw szczęśliwego
życia sukcesy w nauce, pracy, 17 z terenów wiejskich (57%) i taka sama liczba z terenów
miejskich (42,5%) jako kolejny symbol wskazało bycie potrzebnym dla innych ludzi.
Duży krąg przyjaciół został wskazany przez 6 pracowników socjalnych zatrudnionych
na terenach wiejskich (19,5%), natomiast aż 18 z terenów miejskich (45%) Tylko 3 pracowników z terenów wiejskich (10,5%) oraz 5 z terenów miejskich (12,5%) jako symbol
szczęścia osobistego wskazało życie pełne przygód, podróży. Żadna z osób badanych nie
wskazała sławy oraz popularności jako symbolu szczęścia osobistego.
Poniższa tabela w sposób szczegółowy ukazuje odpowiedzi badanych osób z uwzględnieniem podziału na miejsce wykonywania pracy zawodowej.
Tabela nr 2. Symbole szczęścia osobistego badanych w podziale na miejsce
wykonywanej pracy
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Powyższa tabela w sposób szczegółowy ukazuje wyniki badań w podziale na miejsce
wykonywanej pracy. Jak pokazały wyniki badań miejsce wykonywanej pracy nie różnicuje i nie ma większego wpływu na odpowiedzi respondentów. Pracownicy socjalni
zatrudnieni na terenach miejskich jak i wiejskich udzielali podobnych odpowiedzi. Jedni
i drudzy jednogłośnie wskazali życie rodzinne jako symbol szczęścia osobistego. 15 pracowników socjalnych (30%) zatrudnionych na terenach miejskich ten symbol wskazało
na pierwszym miejscu, jako mniej ważny wskazało go 22 pracowników (55%), na kolejnych miejscach, aż jako najmniej ważny wskazało ten symbol po jednej osobie badanej.
Pracownicy socjalni zatrudnieni na terenach wiejskich na pierwszym miejscu wskazali
ten symbol 9 razy (30%), na drugim 17 razy (56,5%), na trzecim miejscu został wskazany tylko raz, na czwartym 2 razy, a jako najmniej ważny również tylko przez jednego
pracownika socjalnego.
Duże znaczenie dla respondentów ma również dobre zdrowie. Ta odpowiedz została
wskazana przez 38 pracowników (95%) zatrudnionych na terenach miejskich oraz przez
wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych na terenach wiejskich. Pracownicy
socjalni z terenów miejskich ten symbol na pierwszym miejscu wskazali 21 razy, jako
mniej ważny 8 razy, na 3 miejscu został on wskazany przez 7 pracowników socjalnych
(17,5%), na czwartym miejscu 2 razy, żadna z pracowników socjalnych zatrudniony na
terenach miejskich nie wskazał tego symbolu jako najmniej ważnego. Odpowiedzi badanych pracowników socjalnych zatrudnionych na terenach wiejskich wyglądają podobnie.
20 pracowników socjalnych (67%) wskazało ten symbol jako najważniejszy, 5 badanych
(16,5%) jako mniej ważny, na trzecim i czwartym miejscu symbol ten został wskazany
dwukrotnie, natomiast jako najmniej ważny tylko przez jednego pracownika socjalnego.
Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu oraz dobre warunki materialne to kolejne symbole najchętniej wskazywane przez respondentów.
Wykonywanie ulubionej pracy, zawodu wskazało 31 pracowników socjalnych (77,5%)
zatrudnionych na terenach miejskich oraz 25 (83,5%) pracowników zatrudnionych na terenach wiejskich.
Pomimo tego, ze ten symbol był wskazywany często przez osoby badane tylko niewielka liczba wskazała go jako najważniejszy lub ważny. Przez pracowników socjalnych
zatrudnionych w mieście na pierwszym miejscu został wskazany tylko raz, na drugim
przez dwóch pracowników, natomiast żaden z pracowników socjalnych zatrudnionych na
terenach wiejskich nie wskazał go jako najważniejszy, na drugim miejscu wskazało go 4
pracowników (13,5%). przez pracowników socjalnych zatrudnionych na terenach wiejskich Pracownicy socjalni z terenów miejskich. Na trzecim miejscu ten symbol wskazało
14 pracowników (35%) z terenów miejskich i 7 (23,5%) z terenów wiejskich, na czwartym miejscu pracownicy z miasta ten symbol wskazali 13 razy, natomiast pracownicy
zatrudnieni na terenach wiejskich 11 razy. Jako najmniej ważny okazał się dla jednego
pracownika z miasta oraz trzech pracowników zatrudnionych na wsi.
Dobre warunki materialne zostały wskazane przez 28 pracowników socjalnych zatrudnionych w mieście (70%) oraz 22 (73,5%) zatrudnionych na wsi. Ten symbol szczęścia
osobistego jak widzimy wskazany był wielokrotnie ale dla wielu nie okazał się bardzo
ważny lub ważny. Żaden z pracowników socjalnych zatrudnionych w mieście nie wskazał go jako najważniejszy, a tylko trzech wskazało go na drugim miejscu. Dla jednego
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pracownika socjalnego zatrudnionego na wsi ten symbol okazał się bardzo ważny, natomiast tylko dla dwóch ważny. Na trzecim miejscu ten symbol wskazało 11 pracowników
socjalnych zatrudnionych w mieście (27,5%) oraz 10 (33,550 na wsi. 6 pracowników z
miasta (15%) oraz 4 (13,5%) zatrudnionych na wsi wskazało go na czwartym miejscu.
Najmniej ważny natomiast okazał się dla 8 pracowników z miasta (20%) oraz 5 (16,5%)
zatrudnionych na wsi.
Jak pokazuje powyższa tabela najmniej pożądanym symbolem szczęścia okazało się
życie pełne przygód, podróży oraz sława i popularność. Życie pełne przygód, podróży
wskazało 5 pracowników socjalnych zatrudnionych w mieście (12,5%). Na pierwszym
miejscu ten symbol wskazał jeden pracownik, na czwartym miejscu wskazano ten symbol tylko raz, natomiast najmniej ważny okazał się dla trzech pracowników socjalnych.
Pracownicy socjalni zatrudnieni na wsi ten symbol wskazali trzy krotnie, dla jednego
pracownika socjalnego okazał się on najważniejszym symbolem szczęścia osobistego,
jeden wskazał go na trzecim miejscu, a także dla jednego okazał się on najmniej ważny.
Żaden z pracowników socjalnych zatrudnionych zarówno na terenach miejskich jak i
wiejskich sławy oraz popularności nie wskazał jako symbolu szczęścia osobistego.
Kolejnym etapem postępowania badawczego było określenie znaczenia, jakie przywiązują respondenci do wartości osobistych. Poniższy wykres ukazuje jakie wartości
osobiste są ważne dla osób przeze mnie badanych, a które nie mają dla nich znaczenia.
Wykres nr 3. Hierarchia wartości osobistych badanych osób

1 – miłość, przyjaźń; 2- dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna; 3 – poczucie
humoru, dowcip; 4 – inteligencja, bystrość umysłu; 5 – wiedza, mądrość; 6 – radość,
zadowolenie; 7 – odwaga, stanowczość; 8 – dobroć, delikatność; 9 – ładny wygląd zewnętrzny, prezencja; 10 – bogactwo, majątek.
Z przedstawionych danych wynika, że pracownicy socjalni najwyżej oceniają dobre
zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną (97%), miłość, przyjaźń (77,5%) oraz wiedzę
i mądrość (77,5%). W następnej kolejności lokują się takie wartości jak inteligencja, bystrość umysłu (71,5%), radość, zadowolenie (57%), wysoko oceniają również bogactwo
i majątek (30%).
Zdecydowanie mniej ważne okazują się dla pracowników socjalnych dobroć, delikatność (24,5%), odwaga, stanowczość (21,5%) oraz ładny wygląd zewnętrzny, prezencja
(21,5%). Najmniejsze znaczenie dla badanych osób ma poczucie humoru i dowcip (16%).
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Poniższa tabela w sposób szczegółowy ukazuje odpowiedzi badanych osób.
Tabela nr 3. Wartości osobiste badanych osób – ogólnie

Poniższy wykres ukazuje odpowiedzi badanych osób w podziale na miejsce wykonywanej pracy. Jak pokazały wyniki badań większość wyborów badanych osób
jest podobna, ale kilka wyraźnie się od siebie różni.
Zarówno pracownicy socjalni zatrudnieni w mieście jak i na wsi najwyżej ocenili
dobre zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną - takiego wyboru dokonało 97,5%
pracowników zatrudnionych w mieście oraz 97% zatrudnionych na terenach wiejskich. Dosyć wysoko pracownicy socjalni zatrudnieni w mieście ocenili miłość i
przyjaźń, tą wartość wskazało, aż 82,5% pracowników zatrudnionych na terenach
miejskich, natomiast nieco mniej bo 70% pracowników zatrudnionych na terenach
wiejskich. Podobnie zostały ocenione wiedza i mądrość, tą wartość wskazało 79,5%
pracowników zatrudnionych na wsi oraz 75% w mieście, a także inteligencja i bystrość umysłu, tą wartość natomiast wskazało 73,5% pracowników zatrudnionych na
terenach wiejskich oraz 70% zatrudnionych w mieście.
Najniżej badani ocenili takie wartości jak ładny wygląd zewnętrzny, prezencja,
tą wartość wskazało 22,5% pracowników zatrudnionych w mieście oraz 20% zatrudnionych na wsi, poczucie humoru i dowcip, tą wartość wskazało tylko 17,5%
pracowników zatrudnionych w mieście oraz 14% zatrudnionych na wsi. Pracownicy
socjalni zatrudnieni w mieście nisko ocenili również taką wartość jak odwagę i stanowczość, tą wartość wskazało tylko 17,5% pracowników. Najniżej oceniona przez
pracowników socjalnych zatrudnionych na wsi została również taka wartość jak dobroć i delikatność, tą wartość wskazało tylko 14%.
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Wykres nr 4. Hierarchia wartości osobistych badanych osób – porównanie grup

1 – miłość, przyjaźń; 2- dobre zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczna; 3 – poczucie humoru, dowcip; 4 – inteligencja, bystrość umysłu; 5 – wiedza, mądrość; 6
– radość, zadowolenie; 7 – odwaga, stanowczość; 8 – dobroć, delikatność; 9 – ładny
wygląd zewnętrzny, prezencja; 10 – bogactwo, majątek
Powyższe dane ukazują, że niektóre wybory osób badanych zatrudnionych na
terenach wiejskich różnią się od wyborów pracowników zatrudnionych w mieście.
Zasadniczą różnicę można zauważyć w wyborze wartości jaką jest radość i zadowolenie, tą wartość wskazało 70% pracowników zatrudnionych w mieście i 40% zatrudnionych na terenach wiejskich. Dużą różnicę widać również w wyborze wartości
jaką jest bogactwo i majątek, tą wartość wskazało 40% pracowników zatrudnionych
na terenach wiejskich oraz tylko 20% zatrudnionych w mieście. Wartość jaką jest
dobroć oraz delikatność wybrało 32,5% pracowników zatrudnionych w mieście i
tylko 14% zatrudnionych na terenach wiejskich.
Powyższe wyniki badań wskazują, że dla pracowników socjalnych zatrudnionych
w mieście ważniejsze niż dla pracowników zatrudnionych na wsi są takie wartości
jak radość i zadowolenie oraz dobroć i delikatność, dla pracowników socjalnych
zatrudnionych na wsi natomiast ważniejsze niż dla pracowników zatrudnionych w
mieście okazało się bogactwo i majątek.
Poniższa tabela w sposób szczegółowy pokazuje wybory osób badanych z poddziałem
na miejsce wykonywanej pracy.
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Tabela nr 4. Wartości osobiste badanych osób w podziale na miejsce wykonywanej
pracy

Podsumowując etap analizy wyników badań, należy stwierdzić, że struktura wartości
stanowiących symbole szczęścia jest taka sama w grupie pracowników zatrudnionych zarówno na wsi jak i w mieście. Pracownicy socjalni za przejaw szczęśliwego życia jednogłośnie uważają udane życie rodzinne oraz dobre zdrowie. Jako kolejny symbol szczęścia
wskazali wykonywanie ulubionej pracy, zawodu oraz dobre warunki materialne. W dalszej
kolejności lokują takie wartości jak sukcesy w nauce, pracy oraz bycie potrzebnym dla
innych ludzi. Duży krąg przyjaciół wskazało 6 pracowników socjalnych zatrudnionych
na terenach wiejskich (19,5%), natomiast aż 18 z terenów miejskich (45%). Tylko 3 pracowników z terenów wiejskich (10,5%) oraz 5 z terenów miejskich (12,5%) jako symbol
szczęścia osobistego wskazało życie pełne przygód, podróży. Żadna z osób badanych nie
wskazała sławy oraz popularności jako symbolu szczęścia osobistego.
W zbiorze wartości osobistych zarówno pracownicy socjalni zatrudnieni w mieście jak i
na wsi najwyżej ocenili dobre zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną, miłość i przyjaźń
oraz wiedzę i mądrość. Wysoko została również oceniona taka wartość jak inteligencja i
bystrość umysłu.
Nisko pracownicy socjalni ocenili takie wartości jak ładny wygląd zewnętrzny, prezencja oraz poczucie humoru i dowcip. Pracownicy socjalni zatrudnieni w mieście nisko ocenili również taką wartość jak odwagę i stanowczość. Najniżej oceniona przez pracowników
socjalnych zatrudnionych na wsi została również taka wartość jak dobroć i delikatność.
Niektóre wybory osób badanych zatrudnionych na terenach wiejskich różniły się od wyborów pracowników zatrudnionych w mieście. Zasadniczą różnicę można było zauważyć
w wyborze wartości jaką jest radość i zadowolenie, tą wartość wskazało aż 70% pracow-
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ników zatrudnionych w mieście i 40% zatrudnionych na terenach wiejskich. Dużą różnicę
widać było również w wyborze wartości jaką jest bogactwo i majątek, tą wartość wskazało
40% pracowników zatrudnionych na terenach wiejskich oraz tylko 20% zatrudnionych w
mieście. Wartość jaką jest dobroć oraz delikatność wybrało 32,5% pracowników zatrudnionych w mieście i tylko 14% zatrudnionych na terenach wiejskich.
Okazuje się, że dla pracowników socjalnych zatrudnionych w mieście ważniejsze niż dla
pracowników zatrudnionych na wsi są takie wartości jak radość i zadowolenie oraz dobroć
i delikatność, dla pracowników socjalnych zatrudnionych na wsi natomiast ważniejsze niż
dla pracowników zatrudnionych w mieście okazało się bogactwo i majątek.
Wnioski końcowe
Jak wspomniałam na wstępie problematyka funkcjonowania zawodowego pracownika
socjalnego jest niezwykle istotna zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.
Szczególnie ważny jest fakt, że praca zawodowa zajmuje ogromną część naszego życia, a
charakter pracy pracownika socjalnego wiąże się ściśle z wykonywaniem misji społecznej.
Jest to zawód bardzo odpowiedzialny, który oddziałuje nie tylko na jednostki, ale także
kształtuje całe społeczeństwo. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny nie tylko
legitymować się odpowiednim wykształceniem, wiedzą oraz predyspozycjami osobowościowymi, ale także powinny kierować się wartościami życiowymi. Wartości życiowe natomiast są istotnym elementem w życiu człowieka, zwłaszcza w wykonywaniu zawodu
pracownika socjalnego.
Jak pokazały wyniki badań struktura wartości stanowiących symbole szczęścia jest taka
sama w grupie pracowników zatrudnionych zarówno na wsi jak i w mieście. Pracownicy
socjalni za przejaw szczęśliwego życia jednogłośnie uważają udane życie rodzinne oraz dobre zdrowie. Jako kolejny symbol szczęścia wskazali wykonywanie ulubionej pracy, zawodu oraz dobre warunki materialne. W dalszej kolejności lokują takie wartości jak sukcesy w
nauce, pracy oraz bycie potrzebnym dla innych ludzi. Żadna z osób badanych nie wskazała
sławy oraz popularności jako symbolu szczęścia osobistego.
W zbiorze wartości osobistych zarówno pracownicy socjalni zatrudnieni w mieście jak i
na wsi najwyżej ocenili dobre zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną, miłość i przyjaźń
oraz wiedzę i mądrość. Wysoko została również oceniona taka wartość jak inteligencja i
bystrość umysłu.
Nisko pracownicy socjalni ocenili takie wartości jak ładny wygląd zewnętrzny, prezencja oraz poczucie humoru i dowcip. Pracownicy socjalni zatrudnieni w mieście nisko ocenili również taką wartość jak odwagę i stanowczość. Najniżej oceniona przez pracowników
socjalnych zatrudnionych na wsi została również taka wartość jak dobroć i delikatność.
Niektóre wybory osób badanych zatrudnionych na terenach wiejskich różniły się od wyborów pracowników zatrudnionych w mieście. Zasadniczą różnicę można było zauważyć
w wyborze wartości jaką jest radość i zadowolenie. Dużą różnicę widać było również w
wyborze wartości jaką jest bogactwo i majątek.
Okazuje się, że dla pracowników socjalnych zatrudnionych w mieście ważniejsze niż dla
pracowników zatrudnionych na wsi są takie wartości jak radość i zadowolenie oraz dobroć
i delikatność, dla pracowników socjalnych zatrudnionych na wsi natomiast ważniejsze niż
dla pracowników zatrudnionych w mieście okazało się bogactwo i majątek.
Bycie profesjonalnym pracownikiem socjalnym wymaga uświadomienia sobie wła-
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snych wartości i inklinacji. Konieczne jest zrozumienie osobistego punktu widzenia wpływa na zachowanie zawodowe.
Streszczenie:
Problematyka funkcjonowania zawodowego pracownika socjalnego jest niezwykle istotna zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym. Szczególnie ważny jest fakt,
że praca zawodowa zajmuje ogromną część naszego życia, a charakter pracy pracownika
socjalnego wiąże się ściśle z wykonywaniem misji społecznej. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny, który oddziałuje nie tylko na jednostki, ale także kształtuje całe społeczeństwo.
Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny nie tylko legitymować się odpowiednim
wykształceniem, wiedzą oraz predyspozycjami osobowościowymi, ale także powinny kierować się wartościami życiowymi. Bycie profesjonalnym pracownikiem socjalnym wymaga
uświadomienia sobie własnych wartości i inklinacji.
Słowa klucze: pracownik socjalny, praca socjalna, pomoc społeczna, wartości, wartości
osobiste, wartości życiowe, system wartości.
Summary:
Social workers’ life values. Test message.
The issues of a social worker’s professional functioning is extremely important both as
in individual and social dimension. Especially there is important the fact, that a professional
work takes enormous part of our life and specifics of social worker’s job is close connected
with social mission. It is a very responsible occupation that influences not only for an individual person, but it forms all our community. People who do this job have to acquire the appropriate education, knowledge, personality traits and also they should direct with life values. Being a professional social worker requires realizing of our own values and proclivity.
Keywords: a social worker, social work, social assistance, values, personal values, life
values, value system.
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SPOŁECZNO-KULTUROWE
UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA PRZEZ
MĘŻCZYZN Z USŁUG SEKSUALNYCH

mgr Joanna Dworakowska - KUL JP II w Lublinie

W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w specjalności Profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Uniwersytecie
Rzeszowskim. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Opiekuńczej KUL
JP II w Lublinie. Autorka publikacji naukowych, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz szkoleń. Zainteresowania naukowe: resocjalizacja instytucjonalna, diagnostyka środowiska, pedagogika
społeczna.

Wprowadzenie
Prostytucja stanowi fakt, potępiany przez większą część społeczeństwa. Zauważyć
jednak można, że współcześnie mamy da czynienia z destygmatyzacją tej patologii,
która nie ma wprawdzie wymiaru publicznej deklaracji akceptacji, ale zaznacza się w
coraz częstszym korzystaniu z szerokiej gamy usług seksualnych. Sfera erotyczna, co
podkreśla Tomasz Szlendak1 ulega komercjalizacji, a nawet, supermarketyzacji. Relacje międzyludzkie stają się przedmiotem transakcji handlowej, swoistej umowy kupna-sprzedaży. Ponadto, jak zauważają Mariusz Jędrzejko i Dariusz Sarzała2 w polskiej
rzeczywistości społecznej istnieje swoista „podwójna miara” prostytucji. Prostytutka w
przypadku ujawnienia swej profesji zawsze skazana jest na społeczny ostracyzm, zaś
mężczyzna, klient spotyka się z reakcjami usprawiedliwiającymi, często nawet traktowany jest w kategorii macho. Jak twierdzą wspomniani autorzy: „Ten niebezpieczny z
punktu widzenia postaw moralnych dysonans ocen rodzi brzemienne skutki. Prowadzi
on, bowiem do wypaczenia oceny zjawiska z punktu widzenia godności osoby ludzkiej
oraz zagrożeń, jakie niesie problem prostytucji dla rozwoju rodziny i społeczeństwa”3.
Jak wynika z przeprowadzonych w Polsce badań i sondaży deklarowana skala korzystania z usług seksualnych stale się zwiększa i dotyczy coraz częściej ludzi młodych, dla
których stosunek z prostytutką jest niejednokrotnie pierwszym kontaktem seksualnym
z kobietą. Konieczność prowadzenia badań na temat uwarunkowań korzystania z usług
seksualnych ma, więc duże znaczenie dla analizowania problemów profilaktyki.
Prezentowany artykuł podzielony został na dwie części. W pierwszej z nich, teoretycznej przedstawiono, bazując na dostępnej literaturze przedmiotu, charakterystyczne
cechy klientów usług seksualnych oraz teorie dotyczące przyczyn angażowania się w tą
aktywność. W części drugiej zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących środowiskowych uwarunkowań korzystania przez mężczyzn z usług seksualnych. Celem
prezentowanych rozważań jest próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie czyn1
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T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004,
s. 41.
M. Jędrzejko, D. Sarzała, Jak (czy w ogóle można) zapobiegać prostytucji? [W:] M. Jędrzejko (red.), Prostytucja
jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Pułtusk-Warszawa 2006, s. 121.
Tamże.
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niki decydują o tym, że człowiek staje się zdolny do „użycia” drugiego człowieka, do
sprowadzenia go do rangi przedmiotu.
Charakterystyczne cechy klientów usług seksualnych
Klienci usług seksualnych są trudną badawczo grupą, wynika to przede wszystkim,
co podkreśla Zbigniew Izdebski4 z niemożliwości replikacji badań, a co za tym idzie ich
weryfikacji. Nie można ponownie dotrzeć do respondentów, trudności także nastarcza
namówienie ich do wypełnienia ankiety. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdy badanie
prowadzone jest w agencji towarzyskiej gdyż klienci przychodząc tam pragną zachować anonimowość i poszukują przede wszystkim możliwości bezstresowego spędzenia
czasu. Do pogłębiania wiedzy na temat tej grupy nie przyczynia się także prawny status
prostytucji w Polsce. Stanowi, ona czyn prawnie obojętny, zaś korzystanie z usług osoby
powyżej 15 roku życia nie jest penalizowane5.
Bogatym źródłem informacji o klientach są relacje samych prostytutek. Kazimierz
Imieliński6 powołuje się w swej próbie charakterystyki klientów na badania Marthy Stein dotyczących klientów ekskluzywnych prostytutek call-girls. Z badań tych wynika, że
73% klientów to mężczyźni pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, z czego 50% stanowią panowie żonaci.
Wiedza na temat cech klientów prostytutek pochodzi także z badań Zbigniewa Izdebskiego7, głównie z wywiadów pogłębionych realizowanych z prostytutkami,
samymi klientami, pracownikami organizacji pozarządowych i opiekunami prostytutek.
Zdaniem samych prostytutek wiek ich klientów jest zróżnicowany, zdarzają się osoby
bardzo młode, nawet 16-letni chłopcy a także panowie nawet 70-letni, 8% respondentek
przyznawało, że miało klientów nawet powyżej 80 roku życia. Zazwyczaj są to Polacy,
wśród obcokrajowców, według relacji 6% respondentek dominują Niemcy, 3% badanych
przyznawało, że ich klientkami były również kobiety. Prostytutki oceniały swych klientów, jako „zwykłych ludzi”, niewyróżniających się żadnymi specyficznymi cechami.
Przeważnie byli to drobni przedsiębiorcy, robotnicy, studenci a także bogaci biznesmeni,
35,3% kobiet twierdziło, że były to osoby ze środowisk przestępczych. Prostytutki oceniały swych klientów, jako osoby dobrze sytuowane.
Kazimierz Imieliński8przytacza także wyniki badań GETAS z lat 60-tych, przeprowadzonych na grupie 2000 mężczyzn, z których wynika, iż tylko niewielki odsetek tej grupy
przeżył swoją inicjację seksualną z prostytutką. Co czwarty mężczyzna przyznawał się do
wielokrotnych, płatnych kontaktów seksualnych, 15% respondentów korzystało z usług
prostytutki tylko raz, zaś 58% twierdziło, że nigdy nie uprawiało seksu z prostytutką.
Badania dotyczące zachowań seksualnych Polaków przeprowadzone przez Zbigniewa
Izdebskiego9 w 2005 roku dowodzą, iż jedynie 11,4% badanych mężczyzn i 0,7% kobiet
przyznawało się do korzystania z komercyjnych usług seksualnych.
4

5

6
7
8
9

Z. Izdebski, A. Konarkowska- Lecyk, Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne, [W:] Z. Izdebski (red.), Zachowania seksualne kobiet świadczących usługi seksualne, mężczyzn homoseksualnych i osób
uzależnionych od narkotyków, Zielona Góra 2000, s. 61.
Zob. M. Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w świetle badań kryminologicznych, Warszawa 1985, s. 39; por. I.
Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 227.
K. Imieliński, Manowce seksu-prostytucja, Łódź 1990, s. 144.
Z. Izdebski, Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków 2012, s. 614-622.
K. Imieliński, Manowce seksu…, dz. cyt., s. 144.
Z. Izdebski, Seksualność Polaków…, dz. cyt., s. 557.
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Herbert Greenwald10 dokonując typologii klientów wyróżnił ze względu na częstotliwość
korzystania klientów okazjonalnych, którzy często są uczestnikami większych imprez, rekrutują się przeważnie z wyższych klas społecznych a ich pobyt w większym mieście wiąże
się z chęcią przeżycia przygody, oraz klientów stałych, którzy utrzymują najczęściej kontakt z jedną, określoną prostytutką. Ci ostatni, bez potrzeby deklarowania uczuć zdobywają
zaufaną partnerkę seksualną. Im wyższa jest pozycja społeczna mężczyzny tym częściej i
chętniej utrzymuje kontakty seksualne z prostytutką, którą już zna.
Ze względu na pewne uwarunkowania natury psychologicznej, autor wyróżnia także:
klientów nerwicowych, którzy nie utrzymują normalnych kontaktów, wymagają perwersyjnych praktyk, oraz tak zwanych „werbalnych erotyków”, którzy nawiązują kontakt z
prostytutką, żeby bez zażenowania uprawiać różne praktyki seksualne, na które nie chcą się
zgodzić ich żony lub przyjaciółki. Mężczyźni ci odczuwają przyjemność, gdy prostytutka
obrzuca ich wulgaryzmami, lub gdy używają ich sami, są to najczęściej ludzie wykształceni, jednak preferują towarzystwo prostytutek ulicznych, często mają upodobania masochistyczne lub doznają rozkoszy przez przyglądanie się.
Etiologiczne aspekty korzystania z usług seksualnych
Według Mariusza Jedrzejko11deklarowana skala korzystania z usług seksualnych zwiększa się z wielu przyczyn. Sprzyja temu szczególnie: narastanie wizualizacji seksu, zwłaszcza w przekazach medialnych skierowanych do coraz młodszych odbiorców; rozwój rynku
pornograficznego; jedynie formalny opór moralny na drodze prostytucji; traktowanie seksu
w kategoriach instrumentalnych, jako części aktywności społecznej.
Zdaniem Barbary Śpili12przyczyny korzystania z usług prostytutek najczęściej mają charakter spolaryzowany. Autorka dopatruje się także pewnego wzorca, który przyjmuje postać
kontinuum od okazjonalnego, płatnego seksu do tego o charakterze kompulsywnym.
Na jednym biegunie znajdują się, więc „przykładni małżonkowie”, którzy korzystają z
komercyjnych usług seksualnych, kiedy zostaje im to niejako umożliwione, na przykład w
trakcie alkoholowej imprezy z kolegami, lub takiej o charakterze biznesowym, bez obecności małżonek. Dokonanie opłaty za seks daje im poczucie władzy, podbudowuje ego. Na
drugim biegunie przyczynowym mogą znajdować się osoby z zaburzeniami, uzależnione
od seksu i potrzebujące go kompulsywnie. Pomiędzy tymi dwoma biegunami, znajdują się
też prawdopodobnie osoby, które maja nieudane pożycie seksualne w związku, osoby w
stanie wolnym, osoby o odmiennej orientacji seksualnej.
Rozważania na temat etiologii korzystania z usług seksualnych prowadził Iwan Bloch13,
próbując odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w kontakty z prostytutkami angażują
się Mężczyźni żonaci, oraz ci, którzy mają możliwość regularnego zaspokajania swoich
potrzeb seksualnych. Wynika, bowiem z tego, że o kontaktach z prostytutkami nie decyduje
jedynie popęd seksualny i erotyzm. Zdaniem autora przyczyna leży w fakcie, iż pierwotne,
biologiczno-seksualne instynkty jednostki są tłumione przez obowiązujące społeczno-kulturowe normy i w każdym człowieku tkwi podwójna dusza: „Prapopęd seksualny wyłamuje się spod kontroli, podobnie jak monogamia w przypadkach, gdy ludzie wiodący kul10
11
12
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Cyt. za: K. Imieliński, Manowce seksu, dz. cyt., s. 145.
M. Jędrzejko, Jak (czy w ogóle można) zapobiegać prostytucji, dz. cyt., s. 122.
B. Śpila, Aspekty zdrowotne i psychiczne prostytucji ze szczególnym uwzględnieniem prostytucji nieletnich, [w:] M.
Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem…, dz. cyt., s. 94-95.
Cyt. za: K. Imieliński, Manowce seksu…, dz. cyt., s. 142.
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turalne życie ulegają przemianom i podporządkowują się czysto biologicznym impulsom
seksualnym oraz wiodą tajemne życie wewnętrzne, o którego istnieniu ich otoczenie nie ma
najmniejszego pojęcia”14. Podobne stanowisko prezentuje sam Kazimierz Imieliński, twierdząc, że: „Prostytucja jest częściowo produktem fizjologicznego męskiego masochizmu tj.
popędu do zanurzenia się od czasu do czasu w głębinach surowej, prymitywnej, brutalnej
rozkoszy seksualnej, do doznania samo upokorzenia i poniżenia na skutek oddania się komuś tak mało wartościowemu. Ten pęd jest jednym z najbardziej znamiennych przejawów
współczesnego człowieka kultury”15.
Martha Stein16 porównuje relacje pomiędzy klientem a prostytutką do teatru, a uczestników tej transakcji do aktorów zobowiązanych do grania określonych ról. Zdaniem autorki, dla pewnej grupy mężczyzn jedyną przyczyną kontaktów z prostytutką jest tak zwane
„seksualne odprężenie”, dla innych w grę wchodzą bardziej złożone czynniki. Pierwsi z
nich, tak zwani oportuniści są bierni, niezaangażowani, dążą do wygody, szybkich korzyści,
urozmaicenia. Najważniejsze są dla nich specyficzne cechy fizyczne partnerek, oczekują prostych i nieskomplikowanych usług seksualnych, życzą sobie, aby prostytutka była
aktywną i inicjującą partnerką seksualną. W porównaniu z innymi klientami poświęcają
minimalną ilość czasu na rozmowę, uwodzenie czy grę wstępną.
Zdaniem autorki klienci poszukują także w kontakcie z prostytutką pogłębienia wiedzy i doświadczeń seksualnych. Pewna ich grupa chce nauczyć się podstawowych technik,
sposobów, które pozwolą im uczynić seks bardziej ekscytującym, szukają odprężenia psychicznego, jeszcze inni szukają okazji do praktykowania aktywności, które są zakazane.
Oczekują od prostytutki, aby przejawiała entuzjazm, chęć do kontaktów seksualnych i aby
pokazywała im sposoby seksualnego zaspokojenia. Dzięki tej edukacji pozbywają się oni
zahamowań, poczucia winy. Prostytutka spełnia tu rolę instruktorki, partnerki seksualnej,
która stwarza erotyczną, nieoceniającą atmosferę. Potrzeby tych klientów, zwanych „poszukiwaczami przygód” zmierzają do odmiany w doświadczeniach seksualnych, poczucia,
że są erotycznie wyrafinowani, uzewnętrznienia pragnień, intensywnych doznań, które pomogą zapomnieć o problemach.
W zakresie więzi opierającej się na różnych relacjach emocjonalnych istnieje pięć rodzajów ról między klientem a prostytutką, w zależności od potrzeb klienta, który te role
narzuca. Przy typie więzi, która ma naśladować romans, klient odgrywa rolę kochanka a
prostytutka romantycznej kochanki, więź oparta na koleżeństwie wymaga grania ról przyjaciela i powiernicy, w tej opartej na dominacji klient gra rolę niewolnika a prostytutka dominującej pani. Więź oparta na opiekuńczości wymaga grania ról opiekuna i córki. Gdy klient
gra rolę młodzieniaszka a prostytutka matki zachodzi więź oparta o komfort macierzyński.
Wielu klientów decyduje się na skorzystanie z usług prostytutek jedynie celem rozrywki,
rekreacji. Dla niektórych rozrywki socjoseksualne z prostytutką, są jakby kontynuacją dni
młodzieńczych. Często jest to dodatkowe urozmaicenie wieczorów towarzyskich, dostarcza możliwości pozbycia się napięć emocjonalnych powstających na gruncie zawodowym.
Inną przyczyną jest podniesienie swojego statusu społecznego, klienci prostytutek podnoszą swój status społeczny i popularność w obrębie grupy, zyskują prestiżową reputację w
zakresie doświadczenia seksualnego. Kontakty z prostytutkami dają im poczucie ważności,
14
15
16

Tamże.
Tamże, s. 143.
Tamże, s. 152-164.
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siły osobistej, większej wartości. Klienta gra tu rolę pracodawcy a prostytutka partnerki w
interesach.
Wspomniane wcześniej badania Zbigniewa Izdebskiego17 wskazują, iż prostytutki
uważają, że powodem, dla którego klienci decydują się na korzystanie z ich usług jest
niemożność realizacji swych fantazji seksualnych w związku, duży poziom stresu, chęć
sprawdzenia się, odmiany, spędzenia czasu z drugim człowiekiem, wygadania się. Sami
klienci twierdzą, że decydują się na tą formę kontaktów, gdyż decyzja została podjęta pod
wpływem alkoholu, jest to sposób na odreagowanie chandry, stresu, często ciekawość, brak
czasu na stworzenie normalnego związku, niskie poczucie własnej atrakcyjności fizycznej,
samotność. W ich ocenie jest to także sposób na radzenie sobie z aktywnością seksualną
partnerki poza związkiem i co za tym idzie chęć odwetu, łatwość i bezproblemowość w
zaspokajaniu swoich potrzeb bez podejmowania specjalnych starań w tym kierunku, często też potrzeba spędzenia z kimś czasu, rozmowy. Opiekunowie prostytutek uważają, że
klienci nie angażują się emocjonalnie w te kontakty, lecz zdarza się, że klient zakocha się w
prostytutce. Powodami korzystania z płatnego seksu są w ich opinii: potrzeba urozmaicenia
życia erotycznego, dowartościowania się, problemy seksualne.
Założenia metodologiczne badań dotyczących środowiskowych uwarunkowań korzystania przez mężczyzn z usług seksualnych
Przeprowadzone badania empiryczne miały umożliwić odnalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze: Na ile zmienne środowiskowe (wiek, miejsce zamieszkania,
stan cywilny, liczba dzieci, autodeklaracja religijna) różnicują deklaracje badanych na temat form usług seksualnych, z których korzystali, częstotliwości tego typu praktyk, motywów takiej aktywności? Przyjęto wstępne hipotetyczne założenie, iż deklaracje badanych
mężczyzn będą różnicować się ze względu na brane pod uwagę zmienne niezależne, przy
czym priorytetowe znaczenie będzie miał stan cywilny respondentów oraz ich autodeklaracja religijna, traktowane tutaj, jako czynniki chroniące.
Badania zostały przeprowadzone w maju 2016 roku, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Przy doborze narzędzia badawczego brano pod uwagę, iż przedmiotem eksploracji były kwestie drażliwe, intymne, dlatego zdecydowano się na ankietę umieszczoną
na forach internetowych i rozesłaną drogą elektroniczną. Przeprowadzenie badania w taki
sposób dawało możliwość zebrania danych bez konieczności kontaktu twarzą w twarz, co
w zamyśle badawczym miało wzmocnić poczucie anonimowości respondentów i w konsekwencji skłonić ich do bardziej otwartych i szczerych odpowiedzi. Jakość przeprowadzonych badań została zabezpieczona możliwością wypełnienia ankiety tylko raz z jednego
adresu IP. Dobór próby badawczej był losowy. Rozesłano 300 ankiet, z czego do dalszej
analizy wyselekcjonowano 131 kwestionariuszy, w których badani mężczyźni deklarowali,
iż korzystali kiedykolwiek z usług seksualnych. Kwestionariusz ankiety zawierał: instrukcję dla respondentów, w której zostali oni poinformowani o celu badań oraz zapewnieni
o anonimowości, metryczkę, która zawierała pytania o: wiek, miejsce zamieszkania, stan
cywilny, liczbę dzieci oraz autodeklarację religijną. W części właściwej ankiety znalazło się
jedno pytanie zamknięte, alternatywne, które miało pomóc wyłonić osoby, których miało
dotyczyć badanie oraz trzy pytania zamknięte, dysjunktywne18.
Przedział wiekowy badanych kształtował się następująco: 32,1% mężczyzn było w wie-
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ku od 26 do 30 lat, 25,9% od 41 do 50 lat, 21,4% od 18 do 25 lat, 12,2% miało 51 lat i
więcej, zaś 8,4% było w wieku od 31 do 40 roku życia. Największy odsetek respondentów,
36,6% zamieszkiwał miasta od 100 do 500 tysięcy mieszkańców, 34,4% badanych było
mieszkańcami wsi, 16,1% miast do 100 tysięcy mieszkańców zaś 12,9% miast powyżej
500 tysięcy mieszkańców. Wśród respondentów najwyższy odsetek (42,7%) stanowili mężczyźni żonaci, 31,3% pozostawało w stanie wolnym, 22,1% żyło w konkubinacie zaś 3,8%
było wdowcami. Biorąc pod uwagę liczbę potomstwa przeważali mężczyźni bezdzietni,
stanowili oni 35,9% ogółu badanych, 25,9% miało dwójkę dzieci, 22,1% jedno dziecko,
9,2% trójkę zaś 6,9% czwórkę i więcej. Najwyższy odsetek badanych, czyli 43,5% deklarował, że wierzy, ale nie praktykuje, 37,4% określało siebie, jako osobę głęboko wierzącą i
praktykującą religijnie, 19,1% twierdziło, że jest niewierzącym.
W celu statystycznej weryfikacji hipotez, polegającej na stwierdzeniu występowania
zależności pomiędzy przyjętymi zmiennymi niezależnymi i zależnymi, zastosowano test
nieparametryczny Chi-kwadrat. Dla określenia siły związku pomiędzy tymi zmiennymi
wykorzystano współczynnik korelacji rc. Ponieważ pozwala on jedynie na wykazanie siły
istniejącej zależności, bez określenia jej kierunku, uzyskane wyniki badań poddano analizie
jakościowej w oparciu o dane procentowe.
Środowiskowe uwarunkowania korzystania przez mężczyzn z usług seksualnychwyniki badań własnych
Mężczyźni deklarujący fakt korzystania z usług seksualnych zostali poproszeni o wskazanie tej formy, z której korzystali najczęściej. Z analizy wynika, iż najczęściej wskazywaną formą był płatny kontakt seksualny z prostytutką, odpowiedzi takiej udzieliło 44,3%
respondentów. Pokazy striptizu zostały wybrane przez 36,6% badanych, 12,2% najczęściej
korzystało z sex-telefonu, zaś najniższy odsetek mężczyzn, czyli 6,9% przyznawał, iż najczęściej korzystał z komercyjnego cyber- seksu.
Wiek badanych mężczyzn różnicował ich deklaracje na temat form usług seksualnych z
których korzystali najczęściej (x2=24,82x20,05, 12=21,03; rc= 0,4). Płatny kontakt seksualny z
prostytutką był wskazywany najczęściej we wszystkich kategoriach wiekowych badanych
mężczyzn, jednak zauważyć można, że im wiek respondentów był wyższy, tym deklaracje
na temat korzystania z tej formy usług prostytutek były częstsze, w grupie badanych powyżej 50 roku życia stanowiły 75% wskazań. Wraz z wiekiem malał także odsetek mężczyzn,
którzy stwierdzali, że najczęściej angażowali się w komercyjną aktywność w Internecie.
Odpowiednio w grupie mężczyzn w wieku 18-25 lat wynosił on 21,4%, w grupie od 26 do
30 lat- 7,1%, odpowiedź ta nie była wskazywana w grupach wiekowych: 31-40, 41-50 oraz
50 lat i więcej. Wynika z tego, iż młodsi respondenci preferowali kontakty anonimowe, bez
kontaktu fizycznego. Miejsce zamieszkania także różnicowało w tym przypadku odpowiedzi badanych (x2=28,22x20,05, 9=16,92; rc= 0,4). Korzystanie z form usług, jaką jest płatny
stosunek seksualny z prostytutką było najczęściej wskazywane przez mieszkańców miast,
przy czym im miasto było większe tym tego typu kontakty były częstsze. Deklarowało je
jako najczęstsza formę korzystania z usług seksualnych 33,3% mieszkańców miast do 100
tysięcy mieszkańców, 43,8% zamieszkujących miasta od 100 do 500 tysięcy oraz 58,8%
mężczyzn zamieszkujących miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Należy zwrócić
także uwagę, iż 18,8% mężczyzn mieszkających w miastach od 100 do 500 tysięcy mieszkańców deklarowało, iż najczęściej korzystało z komercyjnych kontaktów przez Internet,
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podczas gdy odpowiedź ta nie została wskazana przez badanych z innych grup wyodrębnionych ze względu na miejsce zamieszkania. Analizując związek stanu cywilnego respondentów i ich deklaracji na temat preferowanych przez nich form usług seksualnych stwierdzono
istotną statystycznie zależność pomiędzy tymi zmiennymi (x2=58,57x20,05, 9=16,92; rc= 0,6).
Zaskakujące jest, iż respondenci żonaci w najwyższym odsetku-66,1% deklarowali, że najczęściej korzystają z płatnego stosunku seksualnego z prostytutką, w grupie kawalerów
najczęściej wskazywane były pokazy striptizu (51,2%), podobnie w grupie mężczyzn żyjących w konkubinacie 62,1% najczęściej uczestniczyło w striptizie, zaś największy odsetek
wdowców (60%) korzystał z sex telefonu. Ponadto płatny cyber sex preferowali jedynie
panowie żonaci (3,6%) oraz żyjący w konkubinacie (24,1%). Wynikało to prawdopodobnie
z poczucia anonimowości i bezpieczeństwa, jakie gwarantuje ten rodzaj kontaktów, które z
oczywistych względów są ukrywane przed partnerkami życiowymi. Liczba dzieci badanych
mężczyzn różnicowała także ich deklaracje na temat preferowanych form usług seksualnych (x2=97,9x20,05, 12=21,03; rc= 0,7). Respondenci mający rodziny wielodzietne (czwórka
i więcej dzieci) w najwyższym odsetku (77,7%) wskazywali na komercyjne kontakty przez
Internet, jako te preferowane. Może być to spowodowane wspominaną wcześniej iluzją
anonimowości i bezpieczeństwa, nie mniej jednak trzeba zaznaczyć, że w grupie mężczyzn
posiadających trójkę dzieci, najczęściej wskazywane były płatne kontakty seksualne z prostytutką (66,7%). Czyni to w tym kontekście nieprawnym tezę, że ojcowie wielodzietnych
rodzin, dźwigający olbrzymią odpowiedzialność powstrzymują się od kontaktów, które nie
tylko godzą w dobrostan psychiczny ich rodzin i zagrażają ich trwałości, ale także ze względu na ryzyko HIV/AIDS oraz innych chorób powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i
zdrowia. Analiza statystyczna wykazała również istnienie istotnej statystycznie zależności
pomiędzy autodeklaracją religijna badanych a preferowanymi przez nich formami usług
seksualnych (x2=37,3x20,05,6=12,59; rc= 0,5). Najwyższy odsetek respondentów preferujących bezpośrednie kontakty z prostytutką występował w grupie mężczyzn niewierzących
(92%), podczas gdy wśród osób wierzących i praktykujących (34,7%) oraz wierzących i
niepraktykujących (50,9%) najczęściej wskazywane było uczestnictwo w pokazach striptizu. W grupie badanych deklarujących, że są osobami niewierzącymi żaden z respondentów
nie wskazywał na formy usług seksualnych, które nie niosą za sobą kontaktu fizycznego,
czyli korzystania z sex telefonu czy kontaktów w sieci.
Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie częstotliwości korzystania przez
nich z usług seksualnych. Najwyższy odsetek badanych (36,6%) wskazywał, że ma to miejsce mniej więcej raz w miesiącu, 33,6% podawało, że miało to miejsce incydentalnie raz w
życiu, 27,5% deklarowało, że korzysta z usług seksualnych mniej więcej jeden, dwa razy
w roku, zaś 2,3% stwierdzało, że dopuszczają się tego mniej więcej raz w tygodniu. Żaden
z badanych nie wskazywał na kompulsywne korzystanie z usług seksualnych codziennie.
Analiza statystyczna wyników badań ujawniła brak statystycznie istotnej zależności pomiędzy wiekiem badanych a deklarowaną częstotliwością korzystania z usług seksualnych
(x2=25,1 x20,05,16=26,29). Należy zaznaczyć, iż najczęściej (mniej więcej raz w tygodniu)
z usług seksualnych korzystali mężczyźni w wieku 31-40 lat (9,1%) oraz mający 50 lat i
więcej (12,5%). W pozostałych grupach wiekowych taka częstotliwość nie była wskazywana. Uzasadniony niepokój wzbudza także fakt, że mężczyźni młodzi od 18-25 roku życia
przyznawali się do takich kontaktów „raz, dwa w roku”, takiej odpowiedzi udzieliło 50%
mężczyzn z tej grupy wiekowej. Miejsce zamieszkania badanych różnicowało deklarowa-
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ną częstotliwość korzystania z usług seksualnych (x2=46,4x20,05,12=21,03; rc= 0,5). Należy
wspomnieć, że wśród mieszkańców wsi najwyższy odsetek (62,2%) deklarował incydentalne skorzystanie z usług seksualnych raz w życiu, w przypadku korzystania z nich, często
(„mniej więcej raz w miesiącu”) najwięcej wskazań pojawiło się w grupie mieszkańców
największych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców (70,6%). Można na tej postawie
stwierdzić, iż częstemu korzystaniu z usług prostytutek sprzyja zamieszkiwanie w dużych
aglomeracjach, co podyktowane jest prawdopodobnie większą dostępnością tego typu usług
oraz anonimowością klientów. Stwierdzono również istotną statystycznie zależność pomiędzy stanem cywilnym respondentów a ich deklaracjami na temat częstotliwości korzystania
z usług seksualnych (x2=64,4x20,05,12=21,03; rc= 0,6). Najwyższy odsetek badanych, którzy stwierdzali, że tylko raz w życiu skorzystało z jakiejkolwiek formy usług seksualnych
ujawniał się wśród mężczyzn stanu wolnego (46,3%), wśród mężczyzn żonatych najwyższy odsetek wskazywał na częstotliwość „jeden, dwa razy w roku” (44,6%). Najwięcej
wskazań na częste korzystanie z usług „mniej więcej raz w miesiącu” ujawniło się wśród
mężczyzn żyjących w konkubinacie (89,7%). Liczba dzieci respondentów również okazała
się zmienną, różnicującą w tym przypadku deklaracje mężczyzn (x2=31,6x20,05,16=26,29; rc=
0,4). Najwyższy odsetek badanych, którzy jednorazowo skorzystali z usług seksualnych
ujawnił się wśród mężczyzn mających czwórkę i więcej dzieci (77,8%). Najwięcej wskazań na częste korzystanie „mniej więcej raz w miesiącu” wystąpiło w grupie mężczyzn
posiadających jedno dziecko (62,1%), w tej samej grupie 6,9% deklarowało, iż korzystają
z usług seksualnych „mniej więcej raz w tygodniu”. Analiza wyników badań ujawniła brak
statystycznie istotnej zależności pomiędzy autodeklaracją religijną respondentów a deklarowaną przez nich częstotliwością korzystania z usług seksualnych (x2=13,1 x20,05,8=15,51).
Można tu dostrzec jednak pewną tendencję, mianowicie najwięcej wskazań na jednorazowe
skorzystanie z usług seksualnych wystąpiło w grupie mężczyzn głęboko wierzących i regularnie praktykujących (38,8%) oraz wierzących i niepraktykujących (40,4%), podczas gdy
w grupie respondentów niewierzących najwyższy odsetek (44%) przyznawał, że korzysta z
usług seksualnych mniej więcej raz w miesiącu.
Bardzo istotną kwestią wydają się motywy, które skłaniają częstokroć przykładnych
małżonków i ojców rodziny do zaangażowania się w tego typu aktywność. Respondenci
poproszeni zostali o wskazanie przyczyn skorzystania przez nich z usług seksualnych. Najczęściej, jako motywy wskazywane były problemy w związku, nieumiejętność zbudowania
relacji z partnerką, odpowiedzi takiej udzieliło 32,1% badanych. Następne w kolejności
wymieniane były motywy stymulacyjne czyli ciekawość, chęć przeżycia przygody, twierdziło tak 22,1% mężczyzn, 19,8% wskazywało na własne problemy z seksualnością, 13,7%
deklarowało, iż przyczyną było spożycie alkoholu lub środków odurzających, zaś 12,2%
respondentów upatrywało przyczyn swojego zaangażowania w komercyjne usługi seksualne w presji ze strony otoczenia, chęci zaimponowania w swoim środowisku.
Analiza statystyczna ujawniła istotną zależność pomiędzy wiekiem badanych a ich motywami korzystania z usług seksualnych (x2=80,1x20,05,16=26,29; rc= 0,6). Im wyższy był
wiek badanych mężczyzn tym częściej wskazywali oni na problemy w związku, lub też z
własną seksualnością. Odpowiednio po 35,3% respondentów w wieku 41-50 lat, wskazywało na te dwa motywy. W grupie mężczyzn powyżej 50 roku życia najczęściej wskazywane były problemy z własną seksualnością (56,3% wskazań), może mieć to związek z utratą
na tym etapie życia poczucia własnej atrakcyjności, potrzebą udowodnienia za wszelką
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cenę swej męskości i sprawności. Mężczyźni w wieku 31-40 lat upatrywali w najwyższym odsetku (54,5%) tych przyczyn w presji ze strony otoczenia i chęci zaimponowania
w środowisku, co prawdopodobnie jest związane ze szczytowym rozwojem aktywności
zawodowej, „robieniem kariery” na tym etapie życia. Z kolei motywy stymulacyjne, czyli
ciekawość, chęć przeżycia przygody były wskazywane najczęściej przez respondentów w
wieku 18-25 lat (42,9%) oraz 26-30 lat (38,1%). Podobnie miejsce zamieszkania różnicowało tu opinie badanych (x2=107,01x20,05,12=21,03; rc=0,7). Mieszkańcy wsi w najwyższym
odsetku (37,8%) upatrywali przyczyn skorzystania z komercyjnych usług seksualnych w
odurzeniu alkoholem lub innymi środkami, podczas gdy odpowiedź taką wskazał jedynie
jeden respondent zamieszkujący miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców i żaden z mieszkańców mniejszych miast. Analiza wyników badań ujawniła także zależność pomiędzy
stanem cywilnym a motywami korzystania z usług seksualnych (x2=115,5x20,05,12=21,03;
rc= 0,5). Ponad połowa mężczyzn żonatych (55,4%) upatrywała tych przyczyn w problemach w związku, badani żyjący w konkubinacie wskazywali najczęściej na problemy z
własną seksualnością (75,9%), zaś wdowcy na odurzenie alkoholem (60%). Mężczyźni
stanu wolnego wskazywali najczęściej na motywy stymulacyjne (51,2%). Liczba dzieci
respondentów różnicowała również ich poglądy w tym zakresie (x2=35,7x20,05,16=26,29; rc=
0,5). Mężczyznami posiadającymi większą ilość dzieci kierowały w większości problemy
w związku, odpowiedzi takiej udzieliło 58,3% badanych posiadających trójkę dzieci oraz
66,7% respondentów mających czwórkę i więcej potomstwa, była to jednocześnie najczęściej wskazywana odpowiedź przez mężczyzn bezdzietnych (38,3% wskazań). Motywy
stymulacyjne dominowały wśród mężczyzn posiadających jedno (34,5%) i dwójkę (35,3%)
dzieci. Żaden z respondentów posiadających rodzinę wielodzietną nie kierował się presją
ze strony otoczenia, nie wskazywali oni także na problemy seksualne. Biorąc pod uwagę
autodeklarację religijną badanych również możemy mówić o statystycznie istotnej zależności pomiędzy tą zmienną a motywami mężczyzn (x2=43,6x20,05,8=15,51; rc= 0,5). Najwyższy
odsetek badanych w grupie głęboko wierzących i praktykujących (28,6%) wskazywał na
presję ze strony otoczenia, jako czynnik, który implikował skorzystanie z usług seksualnych. Jedynie 4,1% respondentów z tej grupy twierdziło, że przyczyną był ich nieudany
związek, podczas gdy w grupach mężczyzn wierzących i niepraktykujących i niewierzących była to najczęściej wskazywana odpowiedz.
Konkluzje wynikające z analiz
Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że:
-Wiek różnicuje deklaracje badanych na temat form usług seksualnych z których korzystają najczęściej (x2=24,82x20,05, 12=21,03; rc= 0,4), możemy tu mówić o sile związku,
którą określamy, jako przeciętną. Im wyższy wiek badanych, tym częstsza była deklaracja,
że najczęściej praktykowany jest płatny stosunek seksualny z prostytutką. Analiza statystyczna wykazała brak statystycznie istotnej zależności pomiędzy wiekiem badanych a deklarowaną częstotliwością korzystania z usług prostytutek (x2=25,1 x20,05,16=26,29). Istnieje
związek pomiędzy wiekiem badanych a motywami korzystania z usług seksualnych przez
respondentów (x2=80,1x20,05,16=26,29; rc= 0,6), możemy tu mówić o związku o wysokiej
sile. Im wyższy był wiek badanych mężczyzn tym częściej wskazywali oni na problemy w
związku, lub też z własną seksualnością.
-Miejsce zamieszkania różnicowało deklaracje badanych na temat form usług seksual-
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nych z których korzystali najczęściej (x2=28,22x20,05, 9=16,92; rc= 0,4), możemy tu mówić
o przeciętnej sile związku. Korzystanie z form usług, jaką jest płatny stosunek seksualny z
prostytutką było najczęściej wskazywane przez mieszkańców miast, przy czym im miasto
było większe tym tego typu kontakty były częstsze. Zmienna ta różnicowała także deklaracje
mężczyzn na temat częstotliwości korzystania z usług seksualnych (x2=46,4x20,05,12=21,03;
rc= 0,5), siła związku była przeciętna. Można stwierdzić, iż częstemu korzystaniu z usług
prostytutek sprzyja zamieszkiwanie w dużych aglomeracjach miejskich. Można mówić o
statystycznie istotnej zależności pomiędzy miejscem zamieszkania badanych mężczyzn a
motywami korzystania przez nich z usług prostytutek (x2=107,01x20,05,12=21,03; rc= 0,7),
możemy w tym wypadku mówić o związku o wysokiej sile. Przyczyny, które uniemożliwiały podjęcie racjonalnej decyzji, związane z nadużyciem alkoholu, czy środków odurzających były wskazywane praktycznie wyłącznie przez mieszkańców wsi.
Stan cywilny różnicował deklaracje badanych na temat preferowanych form usług seksualnych (x2=58,57x20,05, 9=16,92; rc= 0,6),siłę związku możemy określić, jako wysoką.
Mężczyźni żonaci najczęściej deklarowali płatny seks z prostytutką. Częstotliwość korzystania przez respondentów z usług seksualnych również różnicowana była przez stan cywilny badanych (x2=64,4x20,05,12=21,03; rc= 0,6), siłę związku określamy tu jako wysoką.
Najrzadsze płatne kontakty seksualne, sprowadzając się o incydentalnego skorzystania raz
w życiu występowały wśród mężczyzn stanu wolnego. Stan cywilny różnicował także motywy korzystania z usług seksualnych (x2=115,5x20,05,12=21,03; rc= 0,5), związek miał tutaj
przeciętną siłę. Mężczyźni żonaci najczęściej wskazywali na problemy w związku a ci Sanu
wolnego na motywy stymulacyjne.
-Liczba dzieci różnicowała deklaracje badanych na temat preferowanych form usług
seksualnych (x2=97,9x20,05, 12=21,03; rc= 0,7), siłę związku określamy w tym wypadku, jako
bardzo wysoką. Respondenci mający rodziny wielodzietne (czwórka i więcej dzieci) w najwyższym odsetku wskazywali na komercyjne kontakty przez Internet, jako te preferowane.
Istnieje także związek pomiędzy liczba dzieci a deklarowaną częstotliwością korzystania
z usług seksualnych (x2=31,6x20,05,16=26,29; rc= 0,4) przy związku o przeciętnej sile. Najczęściej z usług seksualnych korzystali mężczyźni posiadający jedno dziecko. Zmienna
ta różnicowała także motywy korzystania z usług seksualnych przy związku o przeciętnej
sile (x2=35,7x20,05,16=26,29; rc= 0,5). Im większa była liczba dzieci badanych tym częściej
motywami korzystania z usług prostytutek były problemy w związku.
-Autodeklaracja religijna różnicowała deklarowane formy usług seksualnych z których
korzystają respondenci, możemy tu mówić o związku o przeciętnej sile (x2=37,3x20,05,6=12,59;
rc= 0,5). Mężczyźni niewierzący najczęściej preferowali płatne kontakty seksualne z prostytutką. Analiza wyników badań ujawniła brak statystycznie istotnej zależności pomiędzy autodeklaracją religijną respondentów a deklarowaną przez nich częstotliwością korzystania
z usług seksualnych (x2=13,1 x20,05,8=15,51). Możemy mówić o związku o przeciętnej sile
pomiędzy autodeklarację religijna a motywami mężczyzn (x2=43,6x20,05,8=15,51; rc= 0,5).
Badani głęboko wierzący i praktykujący częściej na presję ze strony otoczenia, jako czynnik, który implikował skorzystanie z usług seksualnych, podczas gdy w innych grupach był
to nieudany związek.
Analiza wyników badań wskazuje na priorytetowe znaczenie zmiennych tkwiących w
rodzinie, jako różnicujących deklaracje badanych na temat korzystania z usług seksualnych.
Niemniej jednak wymagają one pogłębienia i weryfikacji empirycznej, warto byłoby pytać
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dodatkowo, jak badani wartościują skutki swej aktywności, jak oceniają swe zachowanie w
kategoriach moralnych, czy widza zagrożenie, jakie ich aktywność stwarza dla ich rodzin.
Uzyskanie odpowiedzi na te pytania z pewnością wypełniłoby lukę istniejącą w badaniach
dotyczących klientów usług seksualnych.
Streszczenie:
Prezentowane rozważania mają za cel przedstawienie wyników badań własnych dotyczących społeczno-kulturowych uwarunkowań korzystania przez mężczyzn z usług seksualnych. Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną i metodologiczną. W części
pierwszej, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu scharakteryzowano klientów prostytutek, oraz przedstawiono teorie dotyczące etiologii podejmowania tego typu zachowań.
W części drugiej przedstawiono wyniki badań empirycznych.
Słowa klucze: klient, prostytutka, uwarunkowania
Summary:
Sociocultural conditioning of the use of sexual services by men
The presented deliberation is to show the results of personal research on sociocultural
conditioning of the use of sexual services by men. The article is divided into two parts: theoretical and methodological. The first part characterises prostitutes’ clients based on available
literature on the subject and presents theories on the etiology of undertaking such behaviours. The second part presents the results of the empirical research.
Key words: client, prostitute, conditioning
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PRAWORZĄDNOŚĆ, A SPRAWIEDLIWOŚĆ
– REFLEKSJA FILOZOFICZNA

mgr Natalia Gołembowska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu		

Urodzona 20.09.1984 w Poznaniu. Studia magisterskie o specjalności Komunikacja Społeczna na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Instytucie Filozofii ukończyła z
wyróżnieniem w 2009 roku. Podyplomowe Studia z edukacji przedszkolnej na wyższej Uczelni
Pedagogiki i Administracji w Poznaniu obroniła w 2012 roku. Obecnie pracuje, jako nauczyciel
w przedszkolu prowadzonym według filozofii Reggio Emilia w Wielkiej Brytanii. Od roku 2014
uczestniczka studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Zakładzie Etyki.
Specjalizuje się w komunikacji społecznej, zagadnieniach dotyczących pedagogiki oraz etyki. Swoje
zainteresowania koncentruje także wokół: historii, religii i sztuki.

Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna,
wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku,
których dobre intencje i pamięć są, jak one , niezmiennie wędrowne.
Honoré de Balzac
Sprawiedliwość – konceptualizacja tego pojęcia odsłania nam jego wielowymiarowość,
a zarazem obstrukcyjność. Od najdawniejszych czasów powyższy terminy stanowi element
rozmaitych rozważań. O sprawiedliwości, rozprawia się już od zamierzchłej przeszłości po
współczesność i prawdopodobnie będzie się o niej mówiło i pisało również w przyszłości,
wciąż nie posiadamy konkretnych i zgodnych definicji, które nie budziłby wątpliwości. Zauważmy, że koncepcja ta podlega sceptycznym ocenom oraz budzi kontrowersje w każdej
dziedzinie naukowej. Tak w odległych, jak i bliższych poglądach filozoficznych lub politycznych można dostrzec rozmaite podejścia do kwestii sprawiedliwości. W sprawiedliwości za punkt wyjścia przyjmujemy pytanie, czy sprawiedliwość w ogóle istnieje, albo może
istnieć, natomiast w praworządności ze względu na to, iż jest przedmiotem zbioru praw i
norm etycznych utrwalonych na przestrzeni dziejów, a prawo zazwyczaj ewoluuje i nigdy
nie jest jednostajne to, należałoby zgłębić czym jest tradycja rządów.
Za podstawowy cel badawczy stawiam sobie omówienie tylko najważniejszych (w
moim przekonaniu) koncepcji sprawiedliwości w ujęciu filozoficznym, które pojawiły się
na przestrzeni dziejów. O praworządności wspomnę tylko wybiórczo. Jak każdy wybór, tak
i ten ma charakter selektywny i zapewne nie uwzględnia całej złożoności problematyki.
W teorii prawa dowiadujemy się, że praworządność oznacza rządy prawa, charakteryzujące się przepisami prawa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wszystkie
podmioty prawne działają na zasadzie ścisłego przestrzegania prawa i wzajemnie się uzupełniają. Praworządność oznacza przede wszystkim zbiór praw w danym państwie, które
są przestrzegane przez obywateli i rządzących. i prawo zwyczajowe, dotyczy to zwłasz-
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cza obywateli, którzy oprócz przestrzegania norm prawnych przestrzegają również zwyczajów i obyczajów. Praworządność zgodnie z europejską definicją skupia w sobie takie
pojęcia jak wolność, godność i poszanowanie życia. Praworządność oznacza po prostu
przestrzeganie prawa przez państwo. Państwo posiada uprawnienia do egzekwowania
i wyciągania konsekwencji za brak przestrzegania tegoż prawa. Istotę praworządności
państwa koncepcje praworządności poruszali między innymi Platon i Arystoteles.
Działalność państwowa opierać się musi na przepisach i rygorach prawnych, które
jako ustalenia stanowią pewien gwarant porządku społecznego. Praworządności przestrzega się dzięki ściśle określonym instytucjom. Praworządność ma zabezpieczać również wolność i pewność prawa, w związku z powyższym bez autorytetu prawo nie może
mieć posłuchu. Każdy obywatel powinien mieć zapewnioną ochronę prawną i nietykalność dóbr osobistych. Zasada praworządności cechuje wszystkie państwa prawa, które
ustanowione prawo respektują i starają się szanować swoich obywateli1.
Rozważania na temat sprawiedliwości można także ująć w perspektywie głównych
doktryn filozoficzno-prawnych, w ramach których filozofujący prawnicy lub też jurydyzujący filozofowie podejmowali kwestię korelacji sprawiedliwości i prawa na gruncie filozofii prawa, ukazując tym samym wielowymiarowość i złożoność tego problemu.
Przede wszystkim można schematycznie wyodrębnić dwie grupy dyskusji na temat sprawiedliwości: absolutyzującą i relatywizującą (czy konwencjonalną)2. Pierwsza z nich wyraża się w paradygmatycznym i holistycznym ujęciu zagadnienia sprawiedliwości, które
zostaje wywiedzione na drodze od indywidualizmu (natury jednostki) do uniwersalizmu
(prawa powszechnego w społeczeństwie) i obiektywizmu – co będzie charakterystyczne dla koncepcji prawnonaturalnych. Z kolei przedstawiciele drugiej grupy dyskusji, do
których można zaliczyć pozytywistów prawniczych oraz zwolenników koncepcji dobra
społecznego, wskazują na zasadniczą konwencjonalność pojęcia sprawiedliwości, zdeterminowaną już to wolą ustawodawcy (ujęcie woluntarystyczne), już to kryterium dobra
społecznego (ujęcie społeczne; funkcjonalne).
Ujęcie sprawiedliwości na gruncie koncepcji prawa natury, przedstawił Platon w swoim dziele Państwo, co stanowi z pewnością oryginalne ujęcie tej problematyki na tle
innych, zasadniczo społecznych czy konwencjonalnych koncepcji. Ten wybitny uczeń
Sokratesa, tworząc metafizyczny i epistemologiczny monument, w swoich refleksjach
nad sprawiedliwością nieustannie odwołuje się do struktury państwa, struktury ludzkiej
duszy czy cnót etycznych, nawiązując nawet do struktur ludzkiego ciała czy sfery zjawisk
kosmicznych. Można odnaleźć w tej systemowej i idealistycznej filozofii ciągłe zmaganie
się indywiduum i strukturalnej całości, których analogiczne zasady funkcjonowania można porównać do żywego organizmu. Aby dojść ostatecznie do pojęcia sprawiedliwości,
Platon scharakteryzował wpierw struktury państwa, odnosząc je następnie do ludzkiej
duszy. W każdym państwie, które ma być uznane za dobre, istnieją trzy klasy społeczne,
realizujące zadania, które przypadły im na podstawie naturalnych determinacji:
1) strażnicy, radni, rządzący – których cechuje mądrość oparta na wiedzy, zdolność
radzenia sobie w polityce, a także skutecznej organizacji państwa i zapewniania ładu
społecznego; jako takich Platon uznawał filozofów, którzy odchodzą w swoim poznaniu
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od świata zmysłów (pozornego) na rzecz świata idei (prawdziwego)3;
2) pomocnicy, wojskowi, żołnierze – odznacza ich męstwo, wyrażające się w uznawaniu za straszne jedynie tego, co prawo zdefiniowało jako takie4;
3) zarobnicy, rzemieślnicy, rządzeni – którzy kierują się rozwagą (umiarkowaniem),
czyli koncentrują się na wytwarzaniu dóbr i podporządkowaniu się grupie rządzącej (inteligencji), co stanowi wyraz harmonii, która rozpościera się na całość państwa, między
klasą zależną (niższą) i panującą (wyższą)5.
Ta bardzo schematyczna i klasowa (acz nie kastowa) wizja państwa prowadzi do pojęcia sprawiedliwości u Platona: dane państwo może zostać uznane za dobre (a w konsekwencji, za zdrowe, harmonijne i piękne), jeżeli cechuje się mądrością, męstwem i
rozwagą, tzn. jeżeli właściwe grupy społeczne realizują przynależne sobie obowiązki i
zadania społeczne. Wówczas, jako zwieńczenie tej strukturalnej harmonii czy też jako jej
swoiste następstwo, wyłania się sprawiedliwość, domykająca tę kastową triadę: „[…] jest
sprawiedliwością […]: że każdy obywatel powinien się zajmować czymś jednym, tym,
do czego miał największe dyspozycje wrodzone […] I że robić swoje, a nie bawić się i
tym, i owym to jest sprawiedliwość […]”6. Mądre, mężne i rozważne państwo, oparte na
ścisłej realizacji poszczególnych specjalizacji, zostaje zakorzenione na sprawiedliwości,
która umożliwia trwanie tego idealnego państwa. Z kolei niesprawiedliwość, skutkująca
rozpadem państwa i jego wewnętrzną chorobą, pojawia się wówczas, gdy następuje zachwianie tej społecznej harmonii poprzez wykraczanie poza swoje naturalne zadania: gdy
np. żołnierze lub zarobnicy chcą przejąć władzę rządu.
Wyżej wymienionym strukturom państwa odpowiadają trzy części (władze) ludzkiej
duszy, do których zostały przyporządkowane właściwe cnoty oraz alegoryczne przedstawienie zaprzęgu i części ciała:
1) dusza rozumna (intelekt) –cnota mądrości, czyli woźnica (głowa); 2) dusza zapalczywa, bojowa (temperament, impulsywność) – cnota męstwa, czyli koń ułożony (serce,
krew) oraz 3) dusza pożądliwa (pożądliwość) – cnota rozwagi, umiarkowania, czyli koń
narowisty (podbrzusze). Analogicznie, jak w przypadku struktur państwowych, tak i w
ludzkiej duszy pojawia się miejsce na sprawiedliwość: danemu człowiekowi będzie można przypisać cnotę sprawiedliwości o tyle, o ile jego rozum panuje nad impulsywnością
i żywym temperamentem oraz licznymi pożądliwościami. Inaczej tę kwestię ujmując:
zaprzęg będzie mógł sprawnie jechać tylko w sytuacji, gdy mądry woźnica zapanuje nad
dwoma rumakami.
Warto zauważyć, że Platon, prowadząc swoje dialogi w Państwie, ujawnia wpierw pojęcie sprawiedliwości w państwie, stwierdzając ostatecznie, że jest to jedynie „widziadło
sprawiedliwości”: „[…] naprawdę sprawiedliwość jest, zdaje się, czymś w tym rodzaju,
ale nie polega na zewnętrznym działaniu czynników wewnętrznych człowieka, tylko na
tym, co się w nim samym z tymi czynnikami dzieje”7. Sprawiedliwy jest człowiek, który
zachowuje własnymi siłami wewnętrzną równowagę między swoimi władzami, kierując
się przynależnymi im cnotami. Takie zharmonizowane uporządkowanie ludzkiej duszy,
stanowiące o jej zdrowiu i pięknie, prowadzi do uznania ją za cnotliwą, gdyż postępuje
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godnie: względem ludzi kieruje się sprawiedliwością, a względem bogów pobożnością.
Zachowanie tych właściwych proporcji, zwieńczone cnotą sprawiedliwości, pozwala
na uznanie człowieka i jego czynów za piękne i ostatecznie dobre – co wpisuje się w
stanowisko sokratejskiego intelektualizmu etycznego. Podobnie jak w myśli Sokratesa,
tak i u Platona naczelnym zadaniem każdego człowieka staje się dbanie o własną duszę
(psyche) poprzez jej ciągłe poznawanie oraz doskonalenie się w cnotach (arete). Co zasługuje na uwagę, nowością u ucznia Sokratesa względem swoich poprzedników jest to,
że jednostka (rozpatrywana jako obywatel) może rozwijać się etycznie jedynie wówczas,
gdy rozwija się na gruncie politycznym jako członek idealnej społeczności politycznej8.
Formacja doskonałego państwa ma zagwarantować w platońskim systemie formację doskonałego (cnotliwego) człowieka, który, na drodze duchowych wartości: cnót i poznania, ostatecznie wyzwala i oczyszcza swoją duszę z tego, co zmysłowe9. Sprawiedliwe
państwo, funkcjonujące według właściwych sobie cnót, skutkuje zatem sprawiedliwością
swoich obywateli i ich czynów.
Z kolei, jak niesprawiedliwość w państwie skutkuje dezorganizacją i chaosem, a w
końcu rozpadem, tak i nieuporządkowanie ludzkich władz prowadzido choroby człowieka i wypływającej stąd nieprawości jego czynów (kradzieże, morderstwa, rozboje, oszustwa). Sprawiedliwość zatem, w ujęciu Platona, przyjmuje ostatecznie charakter skrajnie
indywidualistyczny i egocentryczny: troska o zdrowie, ład i piękno własnej duszy stają
się priorytetem dla każdego człowieka,co dopiero w konsekwencji może prowadzić do
sprawiedliwości społecznej, ugruntowanej na cnotliwych czynach sprawiedliwych jednostek. Można to stanowisko odczytać jako odwrócenie koncepcji umów społecznych,
które z uwagi na powszechny ład i sprawiedliwość w państwie nakazują sprawiedliwość czynów swoich obywateli. Platon usilnie wierzył, że to nieustanne panowanie nad
sobą oraz etyczne samodoskonalenie się ostatecznie będzie rezultatem harmonijnego i
sprawiedliwego państwa.
Arystotelesowska wizja państwa, prawa i sprawiedliwości nawiązuje w pewien sposób do myśli Platona. Arystoteles również wyróżnia trzy części duszy, które występują
łącznie u człowieka: 1) dusza wegetatywna, która odpowiada za najbardziej podstawowe
funkcje organizmu ludzkiego; 2) dusza zmysłowa, odpowiedzialna za poznania zmysłowe (doznawanie wrażeń) oraz 3) dusza rozumna, której władzą jest poznawanie, namysł.
Człowiek, będący ze swej natury „zwierzęciem politycznym”, dąży zawsze w swoich
działaniach do realizacji pewnych celów (dóbr). Celem o najwyższej randze, do którego
wszyscy z naturyswej zmierzają, jest szczęście (eudaimonia), które nie polega na doznawaniu przyjemności zmysłowych tego świata, lecz na doskonaleniu swojej duszy i jej
aktywności poznawczej oraz intelektualnej. Autentyczne szczęście można zatem upatrywać w dobrach duchowych (rozumowych), którymi są cnoty duszy; te zaś dzielą się na
cnoty etyczne (właściwe duszy zmysłowej) oraz cnoty dianoetyczne (właściwe duszy
rozumowej). Cnoty etyczne, jako trwałe dyspozycje moralne, konstytuują się poprzez
praktykę działania człowieka (przyzwyczajenie), nie są czymś wrodzonym: „[…] stajemy się sprawiedliwi poprzez sprawiedliwe postępowanie, umiarkowani poprzez umiarkowane postępowanie, mężni poprzez mężne zachowywanie się”10. Co więcej, owe cnoty
(ujmowane jako dzielność etyczna) polegają także na zachowaniu właściwej (średniej)
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miary między dwoma skrajnościami (błędami: nadmiarem i niedostatkiem) w każdym
działaniu, co zostaje określone przez rozum11.
Za najważniejszą cnotę etyczną Arystoteles uznał sprawiedliwość, która, podobnie jak
pozostałe trwałe dyspozycje moralne, polega na szukaniu „złotego środka”, czyli balansu
pomiędzy dwoma wadami, dzięki czemu staje się „we wspólnocie państwowej […] źródłem szczęśliwości i przyczynia się do utrzymania wszystkiego, co na nią się składa”12.
Co więcej, sprawiedliwość jako doskonałość etyczna (a w konsekwencji także korzyść
społeczna i polityczna) odnosi się nie tylko do własnej osoby i własnych działań, lecz także jest nakierowana ku innym ludziom, stając się „cudzym dobrem”13. Niesprawiedliwość
będzie zatem znaczyła brak właściwej równowagi i dążenie ku różnym skrajnościom
(wadom etycznym), które kierują liczne pożądliwości ludzkiej duszy.
Ostatecznie zaś, po zauważeniu, że sprawiedliwość posiada wiele znaczeń. Arystoteles
rozpatruje ją w dwóch, klasycznych już, ujęciach: 1) ogólnym, formalnym (szerszym),
które polega na przestrzeganiu obowiązującego prawa i trzymaniu się tego, co słuszne (co
zostaje utożsamione z tym, co równe)14 oraz 2) szczególnym, materialnym (węższym),
polegającym na właściwym bilansie w wymierzaniu korzyści i strat wśród obywateli w
równych sytuacjach. Ten drugi typ sprawiedliwości dzieli się na sprawiedliwość rozdzielczą, (dystrybutywną), jako zasadę sprawiedliwego podziału zaszczytów, pieniędzy lub
innych dóbr15 oraz sprawiedliwość wyrównawczą (komutatywną), która stanowi swoistą
korekcję pierwotnego podziału dóbr16. Sprawiedliwość rozdzielcza zostaje rozpatrywana
jako właściwy umiar, czyli równość, oraz proporcja (analogiczne traktowanie podobnych
sobie osób w podobnych sobie sytuacjach). Z kolei sprawiedliwość wyrównawcza, która
dzieli się na zależną od woli, powstającą na drodze potrzeb (np. kupno, sprzedaż, wynajem – jej miernikiem jest pieniądz lub inne dobra) i niezależną od woli (np. kradzież,
napaść, fałszywe świadectwo), przywraca utracony bilans między stratą a zyskiem: „ma
się tyleż samo przedtem, co i potem”17.
Arystoteles ujmuje także sprawiedliwość jako pewną wartość polityczną, stwierdzając,
że istnieje sprawiedliwość przyrodzona (prawo naturalne) oraz sprawiedliwość stanowiona (prawo pozytywne). Ta pierwsza cechuje się tym, że „wszędzie ma ten walor”18– np.
wszędzie tak samo płonie ogień, z kolei sprawiedliwość stanowiona ma charakter ściśle
konwencjonalny, a zatem ulega zmianom w swojej treści. Sprawiedliwość pozostaje w
ścisłym związku z prawością, która również jest cnotą, jednakże nie można utożsamić
z sobą tych pojęć. To, co prawe, jest zawsze sprawiedliwe, ale nie zawsze to, co sprawiedliwe, będzie uznaneza prawe, gdyż prawość zostaje przypisana jako fundamentalna
cecha prawa naturalnego (konkretnego), stanowiącego swoistą korekturę prawa stanowionego (ogólnego, czyli mogącego prowadzić do błędnych sądów na temat rzeczy)19.
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Tym samym Arystoteles ustanowił podwaliny koncepcji prawno-naturalnych, uznających
normy prawa natury za nadrzędne i uzupełniające względem normprawa stanowionego,
co również się wpisuje w bogatą dyskusję na temat relacji między ius a lex. Podobnie
zaś, jak w przypadku koncepcji Platona, tak i tu został położony akcent na konieczność
istnienia zdrowego i harmonijnego państwa, w którym jednostka będzie mogła doskonalić się w swoich cnotach etycznych, poprzez które będzie mogła osiągnąć szczęście i żyć
sprawiedliwie.
Dotychczasowe zapatrywania na związki zachodzące między prawem a sprawiedliwością zostały zakwestionowane przez zwolenników pozytywizmu prawniczego.
Początki tego nurtu można dostrzec już w XVII w., kiedy to zaczęto poddawać w wątpliwość przekonania, dotychczas uznawane za niepodważalne, co spowodowało konieczność poszukiwań nowych podstaw filozoficznych ludzkiej wiedzy. Uznano, że należy
odwołać się do doświadczenia i rozumu jako jedynych źródeł pewności poznania, które
mogą się okazać przydatne również w refleksji nad prawem. Pozytywizm prawniczy
bowiem, dążąc do ściśle naukowej refleksji, czyni przedmiotem swego zainteresowania
to, co jest, zarazem odrzucając zakotwiczone w świecie wartości rozważania na temat
tego, co być powinno. W tym ujęciu, aby można uznać prawo za sprawiedliwe, nie jest
istotne odwołanie się do wywiedzionych z Objawienia lub ludzkiego rozumu norm (jak
chcieliby zwolennicy prawa natury), lecz do woli prawodawcy. Innymi słowy, przyjęcie
prymatu prawa stanowionego, pretendowanie do naukowości oraz kontestacja istnienia
wartości w prawie spowodowały, że pozytywiści nie podejmują otwarcie zagadnienia
sprawiedliwości w ujęciu prawnym20.
W myśli pozytywistycznej panuje przekonanie, że podstawową racją obowiązywania
prawa jest zapobieganie anarchii i dążenie do zagwarantowania porządku i bezpieczeństwa w życiu społecznym. Przepisy stanowione przez ustawodawcę są w pełni od niego
zależne, co wyklucza odwołanie się do wartości (np. sprawiedliwość) przy tworzeniu i
stosowaniu prawa. Wynika to z przyjętego założenia, że prawo stanowione jest złożone
z norm obiektywnie obowiązujących, a sprawiedliwość, zważywszy na niedookreślenie
tego pojęcia, często kieruje się ku normom o subiektywnym charakterze. Według przedstawicieli pozytywizmu prawniczego to prawo jest właściwym punktem odniesienia, czy
władza państwowa działa praworządnie, jak również czy zachowania obywateli są legalne. Posługiwanie się przez nich pojęciem „sprawiedliwość” jest specyficzne, jako że nie
oznacza, jak u zwolenników prawa natury, zgodności postępowaniaz abstrakcyjną ideą,
ale z przepisami ustanowionymi przez suwerena. Takie,w pewnym sensie, instrumentalne
odczytywanie idei sprawiedliwości ma swoje przyczyny w ciążeniu przez pozytywistów
ku naukowości rozważań, czyli możliwości falsyfikacji stawianych tez, co osiągnie swój
właściwy wyraz w XIX w. Refleksja dotycząca sprawiedliwości jest ich zdaniem irracjonalna, ponieważ nie daje się w świetle rozumu uzasadnić21.
Jak już wyżej wspomniano, prekursorzy omawianego kierunku, podejmujący temat relacji prawa i sprawiedliwości, pojawili się w XVII w., jednak koncepcja prawa naturalnego dominowała jeszcze przez dwa wieki. Stała się ona przedmiotem kontestacji, m.in. T.
Hobbesa, który uznawał wolę suwerennego władcy do określania, jakie prawo obowiązuje w państwie, abstrahując od dotychczasowych religijnych uzasadnień funkcjonowania
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norm prawnych. Autor ten sądził, że prawo stanowione jest co do zasady sprawiedliwe i
nie może być inaczej, gdyż to rządzący ustalają, co jest sprawiedliwe, a co nie. Tego typu
rozważania były wynikiem desakralizacji idei instytucji państwa, które Hobbes porównał
z mitycznym Lewiatanem. W przeciwieństwie do Arystotelesa czy św. Tomasza, angielski filozof przeciwstawiał sobie naturę ludzką i konwencję. Zarówno społeczeństwo, jak
i organizacja polityczna, jaką ono tworzy (państwo), stanowi konwencjonalny (czysto
umowny), a nie naturalny konstrukt. O ile wcześniej postrzegano dobrą konwencję jako
dopełnienie czy doskonalenie natury człowieka, o tyle w myśli Hobbesa zostaje ona przeciwstawiona złej i egoistycznej z natury jednostce22. Wskazuje on na hipotezę istnienia
stanu naturalnego, w którym nie obowiązują żadne powszechnie przyjęte zasady, a ludzie
kierują się pierwotnymi skłonnościami. Panują w nim strach i niebezpieczeństwo nagłej
śmierci, trwa nieustanna wojna (bellum omnium contra omnes), które nie podlegają ocenie z punktu widzenia słuszności czy sprawiedliwości23.
O tej ostatniej można bowiem mówić dopiero po zawarciu umowy pomiędzy suwerenem a zbiorowością ludzką, czyli w momencie powstaniu państwa i prawa. To właśnie
decyzje rządzących, odzwierciedlone w przepisach prawnych, wyznaczają właściwe kryterium sprawiedliwego prawa. Wraz z pojawieniem się organizacji państwowej jednostki
zrzekły się całkowitej wolności na rzecz prawa stanowionego przez państwo. W ujęciu
Hobbesa sprawiedliwość zostaje zredukowana do zgodności z obowiązującym prawem,
czyli proponuje on postawę legalistyczną obywateli, w których interesie leży zachowanie
pokoju i bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że pogląd, jakoby pojęcie sprawiedliwości
wywodziło sięz umowy, nie zaś z natury, można znaleźć już u starożytnych sofistów (np.
Trazymach). Zasługą myślicieli nowożytnych jest jednak szczegółowe uzasadnienie podanej koncepcji i jej upowszechnienie w kolejnych wiekach. Podobnie jak antyczni i średniowieczni autorzy, Hobbes posługuje się określeniem prawa naturalnego, jednak jest
ono zgoła inaczej rozumiane od poprzedników. Jest to pewna reguła ogólna wynikająca z
rozumu ludzkiego, zabraniająca czynić wszystko to, co niszczy życie człowieka. Pomimo
ich oczywistości prawa naturalne potrzebują interpretacji, która jest dokonywana przez
suwerena.
Zgodnie ze stanowiskiem tego autora wyraźnie zaakcentowano racjonalne podstawy tworzenia organizacji państwowej, która ma służyć zabezpieczeniu życiajednostek.
Hobbes jest uznawany za jednego z pierwszych myślicieli świeckiejkoncepcji powstania
państwa i sprawiedliwości. W odróżnieniu od dotychczasowej refleksji na ten temat, jako
sprawiedliwe jest traktowane tylko to, co leżyw interesie jednostek, o tym zaś decyduje
wola suwerena. Klasyczna teza pozytywizmu została wyrażona w znanym stwierdzeniu,
że „autorytet, a nie prawda, decyduje o powstawaniu prawa” (non Veritas sed auctoritas
facit legem). Hobbespoddał ponadto w wątpliwość tezy Stagiryty o funkcjonowaniu prawa, społecznej naturze człowieka i jego koncepcję zoonpolitikon. Władza państwowa nie
może być niczym ograniczona, przy czym sama nie jest związana stanowionym przez siebie prawem – to ona ustala, „co winno nazywać się sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe,
co uczciwe, a co nieuczciwe, co dobre, a co złe”24. Hobbesowska teoria sprawiedliwości
nie stawia koniecznego wymogu spełniania przez prawo jakichś warunków moralnych,
22
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Por. S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Arche, Gdańsk 2001, s. 195.
Por. D. Hofman, Wpływ Hobbesa na liberalizm, [w:] Sprawiedliwość w kulturze europejskiej, red. W. Kaute, T.
Słupik, A. Turoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 50.
S. Filipowicz, Historia myśli..., s. 224-230.
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liczy się tylko korzyść jednostek. Oderwano tym samym pojęcie sprawiedliwości politycznej od praw boskich czy kosmicznych, mających do tej pory charakter nadrzędny. W
ten sposób zaczęto pojmować prawo jako zbiór norm określających ludzkie zachowania,
oparty na przyjętej w danej społeczności koncepcji sprawiedliwości. Myśl Hobbesa nawiązuje explicite do obecnych w jego epoce nominalizmu pojęciowego oraz zapatrywań
Kartezjusza i Machiavellego na temat człowieka25.
Do ujęcia sprawiedliwości w nurcie pozytywizmu prawniczego nawiązał żyjący również w XVII w. niderlandzki filozof B. Spinoza, który zresztą obficie czerpał z dorobku
Hobbesa. Podobnie jak on przyjął istnienie przepełnionego strachem i wrogością stanu
natury, który został wyeliminowany w drodze umowy społecznej. W oparciu o nią ludzie
zrzekli się swych naturalnych praw na rzecz całego społeczeństwa, a nie – jak twierdził
angielski myśliciel – państwa. Różnica ta wynikała z odmiennej koncepcji suwerenności
władzy, zgodnie z którą suwerenem nie był władca absolutny, lecz ogół społeczeństwa.
W tym wypadku ludziesami organizują się w bardziej złożoną strukturę, czyli państwo,
co ma im umożliwić efektywne osiąganie własnych celów. Zdaniem Spinozy najbardziej
zgodny ze wskazaniami rozumu jest ustrój demokratyczny, pozwalający urzeczywistniać
wolność jednostek. Znajduje ona swoje odbicie w rozumnym życiu, zgodnym z ludzką
naturą. Niderlandzki filozof jest zwolennikiem liberalizmu politycznego i rządów republikańskich. W omawianej koncepcji pojęcie sprawiedliwości wiąże się z państwem oddziałującym poprzez prawo na racjonalność zachowań obywateli26. W mniemaniu tego
nowożytnego myśliciela „Sprawiedliwość jest to usposobienie do oddawania każdemu,
co mu się należy z tytułu prawa cywilnego. Niesprawiedliwością zaś jest odbieranie komuś pod pozorem prawa tego, co mu się należy według prawdziwej wykładni prawa”27.
Jako prawo sprawiedliwe należy uznać prawo odpowiadające wymogom rozumu. Przed
państwem leży zadanie tworzenia przepisów zapewniających pokój i bezpieczeństwo życia. Nie oznacza to, że racjonalizm polityczny gwarantuje ostatecznie sprawiedliwe rządy
rozumu, ale raczej zdolność do nieustannej konfrontacji z ich przeciwnikami. Na pojęcie
sprawiedliwości w koncepcji Spinozy miała wpływ idea tolerancji, zważywszy na toczące się w tym czasie walki na tle religijnym na terenie Niderlandów. Należało zatem
oddzielić sferę teologii i polityki, co w konsekwencji pozwoli obywatelom swobodnie
wyrażać krytykę. Wyłącznym celem prawa stanowionego jest bowiem pożytek jednostek, a nie zgodność z abstrakcyjnymi ideami uznanymi za niepodważalne, która to teza
wyraźnie nawiązuje do Hobbesa. Sprawiedliwość prawa zostaje tutaj zrelatywizowana
do jego użyteczności w danych warunkach społecznych, która zapewnia szeroki zakres
wolności osobistych i prawo do krytycznego spojrzenia. Umowa, na mocy której powstała jednostka państwowa, nie ma jednak – inaczej niż u Hobbesa – niepodważalnego
charakteru, ponieważ zasadniczym kryterium jest właśnie pożytek danej społeczności. Te
postępowe założenia funkcjonowania państwa i prawa wskazane przez Spinozę można
uznać za podwaliny myśli liberalnej28.
W podobnym pozytywistycznym duchu, co Hobbes i Spinoza, odnosił się do zagadnienia sprawiedliwości G.W.H. Hegel, którego dzieła wywarły zasadniczy wpływ na filozofię XIX w. W systemie przez niego stworzonym przyjęto, że dzieje powszechne stanowią
25
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postęp w uświadamianiu wolności, a ta z kolei jest uświadomioną koniecznością. Swoje
rozważania na temat sprawiedliwości zawarł m.in. w Zasadach filozofii prawa. Co istotne,
teoria ta zakłada oddzielenie idei sprawiedliwości od jakichkolwiek kwestii moralnych29.
Zdaniem Hegla prawo jest zjawiskiem obiektywnym, ponieważ musi zostać uświadomione i posiadać charakter obowiązujący. Łatwo zauważyć wyłaniającą się w jego koncepcji
pozytywność prawa, którego najwyższą racją jest wola państwa, umożliwiająca poznanie
treści normy prawnej w jej określonej ogólności30. W odróżnieniu od Hobbesa omawiany
tutaj autor uznaje państwo jako spójną całość, nie zaś pewien zbiór niezależnych jednostek, łączących się na podstawie umowy. Wolność człowieka powinna manifestować się
poprzez prawo i to ona musi stać się zasadniczą podstawą prawa sprawiedliwego, umożliwiającego zaistnienie „ustroju społeczno-ludzkiej wolności i rozumności”. Tylko rządy
prawa, oznaczające panowanie rozumu, pozwalają znieść sprzeczność między tym, co
obiektywne i subiektywne, co powoduje przekroczenie kolejnych faz alienacji31.
W refleksji Hegla pojęcie sprawiedliwości powinno być rozumiane w kontekście relacji jednostki z innymi, tj. pojęciu osoby i prawa własności. Uważa on, że każdy człowiek
jest świadomy swej odrębności, w której zawarta jest jego wolność. Status osoby zawiera bowiem w sobie zdolność prawną i stanowi podstawę prawa formalnego. Autor ten
opisuje prawo w znaczeniu negatywnym, które określa to, czego nie wolno czynić, aby
nie doszło do naruszenia praw innychosób. Wskazuje również że podstawowym prawem
jednostki jest prawodo posiadania rzeczy (własność) jako przejaw zewnętrznej sfery wolności. Hegel wpisuje się w nurt pozytywistyczny, uznając obowiązujące prawo za decydujące kryterium określenia danego czynu jako sprawiedliwego lub też nie. Jego filozofia
polityczna wyraźnie dominuje nad filozofią moralną, podporządkowując polityce etykę32.
W systemie Heglowskim podkreśla się istotną rolę epoki nowożytnej w pogłębianiu się
wolności jednostek, która wymaga od państwa uzgodnienia interesów ogólnych i szczegółowych. Tym samym sprawiedliwość jest w niniejszym ujęciu zgodnością zachowań z
formalnymi przepisami, stanowionych przez państwo, zapewniających rozumne i wolne
życie poszczególnych osób33. Istotna wskazówka na ten temat została zawarta w „Wykładach z filozofii dziejów”, w których niemiecki filozof napisał: „Sprawiedliwość musi
się stać obyczajem, musi wejść w zwyczaj, rzeczywista działalność ludzka musi stać się
działaniem rozumnym, państwo musi mieć rozumną organizację, a ta dopiero czyni wolę
jednostek wolą rzeczywiście sprawiedliwą”34.
Wiek XIX przyniósł narodziny klasycznego pozytywizmu w prawie, odrzucającego
w swych założeniach jakąkolwiek refleksję nad pojęciem, funkcjami i celem prawa. W
prowadzonych rozważaniach neguje koncepcje prawno-naturalne nad prawem, czerpiąc
z idei empiryzmu i racjonalizmu. Prawo pozytywne jest tworzone przez suwerenną władzę państwową i nie jest wynikiem nadrzędnego prawa naturalnego czy ducha narodu.
Przyjmowany kierunek dąży do analizy tego, co jest, nie interesując się jakąkolwiek spekulacją. W tym wypadku kształt przepisów nie zależy od przyjmowanej społecznie kon29
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Por. P. Tendera, Koncepcja sprawiedliwości według Zasad filozofii prawa G.W.F. Hegla, [w:] Czy sprawiedliwość
jest możliwa?, red. D. Probucka, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2008, s. 197.
Por. L. Dubel, Historia doktryn..., s. 315–316.
Por. S. Filipowicz, Historia myśli..., s. 315–316.
Por. P. Tendera, Koncepcja sprawiedliwości…, s. 198–203.
Por. S. Filipowicz, Historia myśli..., s. 314-315.
G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t.2, przekł. J. Grabowski, A. Landman, PWN, Warszawa 1958, s. 186–187.
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cepcji sprawiedliwości, bo celem prawa nie jest jego urzeczywistnianie. Właściwym kierunkiem stojącym przed prawem stanowionym jest zagwarantowanie legalności ludzkich
zachowań.W przedstawionym ujęciu sprawiedliwość jest kwestią wtórną w stosunku do
pojęcia prawa35. Widoczne jest tu jeszcze bardziej surowe podejście do tradycyjnie rozumianego pojęcia sprawiedliwości. Spośród wielu przedstawicieli pozytywizmu prawniczego w dalszych rozważaniach warto przywołać teorięH. Kelsena, który był zresztą
twórcą oryginalnego rozumienia prawa pozytywnego, czyli tzw. normatywizmu. Według
tego autora do przedmiotu nauki prawanależy powinność prawna, czyli badanie tylko
danych zbiorów norm (nauka prawa jest więc nauką o normach)36.
Podejście to zakłada oderwanie myślenia prawnego od wszelkich związkówz takimi zjawiskami jak socjologia, psychologia czy politologia, określających prawo jako fakt społeczny,
oraz kwestiami etycznymi, które były reprezentowane przez koncepcje prawa naturalnego.
Prawo w ujęciu pozytywistycznym jest wolne od wartościowania norm, co pozwala uniknąć
niekończących się teoretycznych sporów. Zresztą metoda naukowa nie dysponuje potrzebnymi instrumentami, umożliwiającymi odczytanie absolutnych wartości moralnych, tym samym nie można sensownie rozstrzygać w ramach prawa o tym, co jest dobre i złe, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. Reprezentowany przez Kelsena normatywizm, jako w pewnym
sensie skrajny wariant pozytywizmu, cechuje metoda formalno-dogmatyczna oraz wyłącznie
powinnościowy charakter normy prawnej. Nawiązując do podziału sein (sfera bytu) i sollen
(sfera powinności), wyklucza on możliwość ich wzajemnego przenikania, co skutkuje koniecznością ich ścisłego odseparowania i badania zupełnie innymi metodami badawczymi.
Zdaniem Kelsena z tego, co jest, nie można wyciągać wniosku o tym, co być powinno. Ważne
znaczenie dla nauki prawa mają przede wszystkim formalna geneza i skuteczność prawa oraz
oparcie na normie kompetencyjnej. Nie są zaś istotne społeczna geneza prawa, zakładane cele
czy społeczne skutki37.
Teoria normatywna prowadzi zatem do wyraźnego oddzielenia prawa i sprawiedliwości,
co nie było tak jasno podnoszone przez jego poprzedników (np. J. Austin, R. Ihering). Tak
naprawdę znaczenie walidacyjne w prawie ma tylko jego poprawna normatywność, więc
nieistotna jest tutaj zgodność z przyjmowaną aktualnie koncepcją sprawiedliwości. Jak już
wyżej zasygnalizowano, Kelsen uznaje, że niemożliwe jest racjonalne uzasadnienie wartości sprawiedliwości, ponieważ zawsze prowadzi to do konfliktu dotyczącego zakresu tego
pojęcia. Skłania się on ku stanowisku o irracjonalnym charakterze sprawiedliwości, jako że
nie jest zasadne przypisywanie ocenom wartościującym cech prawdziwości, jakby chcieli
protagoniści prawa naturalnego. Posługiwanie się pojęciem „sprawiedliwość” wyraża według wskazanego autora jedynie nasze preferencje, lecz nie znajduje żadnych racjonalnych
przesłanek. Podana teza Kelsena została następnie rozwinięta przez innego przedstawiciela
pozytywizmu, A. Rossa38.
Trzecia koncepcja sprawiedliwości rozpatruje to zjawisko z punktu widzenia dobra społecznego, które jakby wchodzi na miejsce dominującego w antyku i wiekach średnich prawa
naturalnego. W tym przypadku treść pojęcia sprawiedliwości zostaje odniesiona do wskazanej
kategorii aksjologicznej (metanormy), która określa, w jaki sposób tworzyć i stosować spra35
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wiedliwe prawo. Proponowane kryterium dobra społecznego pozwala w sposób obiektywny
dokonać oceny subiektywnych zachowań jednostek, co umożliwia ustawodawcy kształtowanie przepisów z korzyścią dla obywateli. Dobro ogółu nie musi koniecznie znajdować się w
konflikcie z dobrem konkretnej jednostki, chociaż harmonizacja ich obu powoduje zazwyczaj
określone trudności. Co istotne, daje się tutaj zaobserwować przypisanie większej roli ludzkiej zbiorowości (rodzina, grupa, klasa, społeczeństwo),co nieco łagodzi podejście indywidualistyczne, traktujące poszczególnych ludzi jako odseparowane monady. Koncepcja dobra
społecznego stanowi jakby drogę pośrednią między przedstawionymi wcześniej kategoriami
prawa natury oraz prawa stanowionego, starając się uniknąć ich błędów i w miarę możliwości
nadać prezentowanym tezom bardziej zobiektywizowany kształt39.
Według tejże koncepcji, zarówno naturaliści, jak i pozytywiści poszukiwali pojęcia sprawiedliwości w niewłaściwym miejscu. Nurt prawno-naturalistyczny cechował się jałowością
i subiektywizmem dociekań, co okazało się niepraktycznew życiu społecznym. Z kolei bliższy obiektywnemu spojrzeniu nurt pozytywistycznynie wziął pod uwagę sfery życia prywatnego, w obrębie której sprawiedliwość pełni niebagatelną rolę. Zwolennicy kategorii dobra
społecznego twierdzą, że sprawiedliwość jest niezależna od obowiązujących norm prawnych,
zaś racją funkcjonującego prawa jest właśnie pojęcie sprawiedliwości. Uważają ponadto, że
w procesie tworzenia prawa legislator, odwołując się do koncepcji sprawiedliwości, de facto wyraża jej społeczną wizję jako dobra społecznego. Istotny wpływ na kształtowanie się
tej koncepcji miały empiryzm, utylitaryzm oraz liberalizm, które nadają jej szczególny ton.
Dobro społeczne bowiem zostaje odniesione do użyteczności, która zgodnie z przyjmowaną
regułą oznacza maksymalizację przyjemności i minimalizację przykrości dla możliwie największej liczby osób. Jednocześnie prawo powiązane z ideą wolności ma stać na straży interesów indywidualnych.
Pośród pierwszych przedstawicieli prezentowanej w tym miejscu koncepcji sprawiedliwości odnoszonej do kategorii dobra społecznego można podać żyjącego w epoce Oświecenia
D. Hume’a. Zakwestionował on tradycyjne rozumienie sprawiedliwości i moralności, co miało zasadniczy wpływ na proponowaną wizję prawa. Hume uznawał, że powinność moralna w
każdym przypadku odnosi się do użyteczności, przy czym moralne jest to, co wywołuje przyjemne uczucia u odbiorcy, występkiem zaś ich przeciwieństwo (stąd np. morderstwo wywołuje odrazę, zaś pomaganie innym – pozytywne odczucia). Co więcej, według niegowprawdzie
rozum pozwala dokonywać sądów moralnych, jednak moralność jako taka wywodzi się z
uczuć. Badanie moralności powinno odbywać się doświadczalnie (empirycznie) i być odnoszone do zastanej rzeczywistości, nie zaśdane a priori. Ocena tego, co moralne, zakreśla
akceptowana społecznie zasada użyteczności. Prowadzi do nadania czysto konwencjonalnego
znaczenia nie tylko moralności, ale również pojęciu sprawiedliwości. Zdaniem filozofa są
one poprostu pewnym konstruktem wytwarzanym przez społeczeństwo, które kieruje się przy
tym określoną ideą użyteczności. Sprawiedliwość nie wynika z wrodzonych predyspozycji
czy obiektywnych kanonów, lecz zostaje zrelatywizowana do subiektywnych odczuć ogółu.
Oparta jest ona na dyspozycji do poszanowania pewnych reguł życia społecznego, kategoria
użyteczności gwarantuje bowiem wzajemne współdziałanie jednostek. Hume sądzi, że ludzkie słabości i wady można wykorzystać w trosce o interesy innych osób40.
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Innym zwolennikiem takiego empirycznego i utylitarystycznego podejścia do zagadnienia sprawiedliwości był J. S. Mill. Sądził on, że wszystkie idee, aby uznać je za
prawdziwe, muszą być sprawdzalne naukowo. Uznawał prymat jednostki, której nie
można zaklasyfikować w żadne abstrakcyjne ramy, ponieważ istotne są jej indywidualne
motywy i uczucia. Prowadzi to do przyjęcia kryterium użyteczności jako optymalnego
wyznacznika ludzkich zachowań, jak również obowiązującego prawa. Czyny są dobre,
jeżeli prowadzą do szczęścia, przez co rozumie się przyjemność, natomiast czyny złe
powodują cierpienie i brak przyjemności. Mill podkreślał konieczny związek prawa i
wolności, zapewniający poszanowanie indywidualnych interesów jednostek. Rozpatrując pojęcie sprawiedliwości zauważył, że cechuje je występowanie po czyjejś stronie
uprawnienia, które odpowiada powinności moralnej. W tym sensie odnosi się ono do
obowiązku spełnienia zobowiązania, mogącego być przedmiotem roszczeń osoby czującej się moralnie uprawnioną. Według Milla elementem odróżniającym sprawiedliwość
od niesprawiedliwości jest właśnie koncepcja uprawnienia osobistego. Nie utożsamia
sprawiedliwego działania z życzliwością lub miłosierdziem, do których żadna jednostka
nie ma żadnych uprawnień. Sprawiedliwość cechują bezstronnośći równość, zaś prawo
gwarantuje, że wolność określonej osoby nie będzie arbitralnie naruszana przez innych41.
Znajdują tu z pewnością odzwierciedlenie myśl pozytywistyczna i liberalna XIX w.
W niniejszej refleksji na temat tzw. trzeciej drogi nie może zabraknąć refleksji na temat
teorii sprawiedliwości J. Rawlsa, która spotkała się z dużym uznaniem w XX w. i była
przedmiotem zainteresowania m. in. R. Nozicka czy R. Dworkina. W ujęciu tego autora
sprawiedliwość rozumiana jako bezstronność polega na takim stosowaniu prawa, które
cechowałoby się bezstronnym i konsekwentnym działaniem instytucji prawnych, niezależnym od konkretnych zasad jakiejś koncepcji sprawiedliwości. Rawles nawiązuje do
koncepcji umowy społecznej, choć już nie w jej tradycyjnym rozumieniu (np. T. Hobbes,
J. Locke, J.J. Rousseau,I. Kant). Jego zdaniem zawarcie kontraktu następuje w określonej
hipotetycznie tzw. sytuacji pierwotnej. Z uwagi na czysto hipotetyczny charakter umowy, kontr aktualizm amerykańskiego myśliciela nie jest sprzeczny z tezami krytyka D.
Hume’a, na temat roli rządu i zasad sprawiedliwości42. Mimo że poszczególne jednostki
posiadają często odmienne pragnienia i akceptują różne zasady (podobniejak u Milla), to
kierując się rozumem wybierają jednomyślnie określoną ideę sprawiedliwości, nazwaną
przez Rawlsa jako bezstronność. Działanie podmiotów umowy cechuje obiektywność z
uwagi na specyficzne warunki istniejące w sytuacji pierwotnej. Sprawiedliwość ta ma
charakter czysto proceduralny, gdyż jej podstawowym celem jest dostarczenie procedur
służących rozstrzyganiu konfliktów. Wynika to z wizji Rawlsa, uznającego społeczeństwo jako skonstruowane dla własnej korzyści kooperacyjne przedsięwzięcia. Innymi
słowy, odnosi się to do społeczności dobrze zorganizowanej, w której racjonalne osoby akceptują taką samą koncepcję sprawiedliwości. W ten sposób przyjmuje się tutaj
założenie, że każda jednostka jest zdolna do posiadania poczucia sprawiedliwości oraz
idei dobra, w czym można dostrzec inspirację filozofią Kanta. Proponowany model etyki
zostaje skierowany na subiektywne tory, nie zostaje ugruntowany na pojęciu prawdy,
41
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lecz na podstawie wzajemnego uzgodnienia rozsądnie działających jednostek43. Źródłem
zasad moralnych nie jest prawo naturalne, ale autonomiczny wybór rozumnych, wolnych
i równych obywateli.
Poruszając zagadnienie sprawiedliwości proceduralnej, Rawls odwołuje się do dwóch
podstawowych, jego zdaniem, zasad – priorytetu wolności nad pozostałymi wartościami
oraz priorytetu sprawiedliwości względem efektywnościi dobrobytu. W tym wypadku
odwołuje się do myśli liberalnej, jednocześnie porzucając orientację utylitarną. Wyodrębnia też trzy rodzaje sprawiedliwości proceduralnej, w skład której wchodzą sprawiedliwość doskonała, niedoskonała i czysta. Pierwsza z wymienionych dotyczy procedury, w
zastosowaniu której upatruje się dojście do osiągnięcia sprawiedliwości, jest nakierowana na zapewnienie sprawiedliwego rezultatu; zakłada ona funkcjonowanie niezależnego
kryterium uczciwej dystrybucji. Typ ten jednak stanowi raczej model idealny, nierealizowany w rzeczywistości społecznej. Z kolei niedoskonała sprawiedliwość także zmierza do sprawiedliwego rozwiązania, jednak nie jest niezawodna, a tylko prawdopodobna
(np. procedura karna). W przypadku czystej sprawiedliwościnie występuje niezależne
kryterium służące do oceny rezultatu dystrybucji, ponieważ osiągnięty wynik zupełnie
nie zależy od przestrzegania procedury (np. gra hazardowa). W tym wypadku sprawiedliwość polega na prawidłowym i bezstronnym przestrzeganiu pewnych reguł. Poczucie
sprawiedliwości jest traktowane przez Rawlsa jako cnota polityczna, której właściwym
miejscem realizacji jest sfera publiczna, natomiast indywidualnecnoty moralne nie są
przedmiotem zainteresowania wspólnoty politycznej. Poczucie to stanowi zarówno dyspozycję do sprawiedliwego postępowania, jak również umiejętność decydowania, co jest
sprawiedliwe, oraz uzasadniająca to argumentacja. Autor ten sądzi, że może się ono wykształcić dopiero na gruncie moralności zasad, a jej praktykowanie stanowi niezbędny
warunek działania społeczeństwa jako efektywnego systemu kooperacji. Odrzuca on refleksję utylitarystów, zgodnie z którą sprawiedliwość wyrasta z kalkulacji spodziewanych
korzyści i możliwych obciążeń. Nawiązując do Kanta, uważa on, że trzeba po prostu
przestrzegać ustalonych zasad, czyli czyni uznane społecznie reguły sprawiedliwości
źródłem indywidualnych norm postępowania. W ten sposób cnoty polityczne stają się
gwarantem spełniania roli dobrego obywatela w państwie liberalnym. Sprawiedliwość
posiada zatem wymiar polityczny i publiczny, służąc pogłębianiu współpracy różnych
członków społeczeństwa i wzajemnemu traktowaniu jako równorzędnych partnerów.
Sprzyja to wykształceniu się zaufaniai szacunku względem siebie, dzięki czemu następuje nie tylko rozwój moralny jednostek, ale i ogółu społeczeństwa, czyli istniejące więzi
społeczne ulegają wzmocnieniu.
Zaprezentowane w niniejszym artykule różne ujęcia kategorii sprawiedliwości z punktu widzenia filozofii prawa mają na celu zasygnalizowanie pewnych ogólnych problemów, mogących się pojawić zarówno na gruncie teorii, jaki praktyki prawa. Oczywiście, rozważania te odnoszą się do europejskiego kręgu kultury prawnej, jednak należy
pamiętać o wielu analogicznych spostrzeżeniach także u obcych myślicieli. Warto się
jeszcze zastanowić nad relacją pomiędzy pojęciami sprawiedliwości oraz praworządności, mogących prowadzić do rozbieżnych spostrzeżeń także w środowisku prawniczym,
43
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czego klarownie dowodzi ewolucja poglądów G. Radbrucha. Związek obu podanych
kategorii jest dostrzegalny w ich etymologii w języku łacińskim (ius – prawo, iustitia –
praworządność). Tym samym warunkiem wypełniania przez prawo swej właściwej roli
jest uzgodnienie go z normami moralnymi (zachodzi tu jednak stosunek krzyżowania
się zakresów, a nie zamienności). W polskim systemie prawa dobrze do widać w prawie
karnym sankcjonującym różne kategorie przestępstw, m.in. przeciwko życiu, zdrowiu,
bezpieczeństwu. Nie oznacza to wcale, że prawo stanowione będzie każdorazowo prawem sprawiedliwym, co wydatnie pokazują XX-wieczne reżimy totalitarne.
Warto przytoczyć tutaj myśl Platona wyrażoną ustami Sokratesa: „Więc nam się ziścił
nasz sen; to przypuszczenie, któreśmy wypowiedzieli, że jak tylko zaczniemy zakładać
państwo, to z pomocą którego boga gotowiśmy się zaraz natknąć na początek i pewien
zarys sprawiedliwości”. Jedno pozostaje zatem pewne: sprawiedliwość, jako swoisty fenomen oraz fundamentalna wartość, dopóty będzie stanowić przedmiot naszych zainteresowań, dopóki istnieją społeczeństwa i wszelkie formy organizacji prawno-politycznych,
a jednostka ludzka skłania się ku refleksji moralnej nad swoim działaniem. Czyż pojęcie
sprawiedliwości nie powinno zawierać w sobie założenie, że ludzie są równi? Że każdy
powinien być traktowany tak samo, niezależnie od tego, w jakim położeniu społecznym
się znajduje, czy jaka jest jego osobowość. W tradycji chrześcijańskiej sprawiedliwość
wymieniana jest jako jedna z cnót głównych, zaraz obok roztropności, męstwa i umiarkowania. A na cnotach kardynalnych opierać się powinno godziwe życie każdego człowieka.
Pomimo wielości definicji trudno jest wygenerować jedną. Sprawiedliwość rozumiemy intuicyjnie, ciężko ubrać tę intuicje w słowa. Prawdopodobnie definicji jest tyle, ilu
ludzi o nią zapytanych. Nasz pogląd na sprawiedliwość opiera się na bardzo różnych podstawach, raz moralnych, raz całkiem innych od popularnie rozumianej sprawiedliwości.
Streszczenie:
Artykuł poświęcony jest kwestii sprawiedliwości w filozofii, biorąc pod uwagę złożoność dyskusji i mnogość pojęć oraz formuł pod względem ich merytorycznej treści i
dziedzictwa historycznego. Dodatkowo autor przedstawił rozwój idei sprawiedliwości
przez wieki w zakresie absolutyzmu (naturalne pojęcia prawne: Platona, Arystotelesa) i
relatywistyczne (koncepcje oparte na legalnym pozytywizmie: Hobbes ‘a, Spinozy, Hegla, Kelsena oraz na społecznym dobru: Hume’a, Milla, Rawlsa).
Słowa kluczowe: filozofia prawa, sprawiedliwość, koncepcje sprawiedliwości
Summary:
The article is devoted to the issue of justice in the philosophy of law, taking into account the complexity of the discussions and the multiplicity of concepts and formulas of
justice in terms of their substantive content and historical heritage. Additionally, the Author have presented the development of the idea of justice over the centuries in terms of
absolutism (natural legal concepts: Plato, Aristotle) and relativism (concepts based on legal positivism: Hobbes, Spinoza, Hegel, Kelsen and on social good: Hume, Mill, Rawls).
Keywords: philosophy of law, justice, concepts of justice.

216

ARTYKUŁY
Bibliografia:
Arystoteles, Etyka Nikomachejska, przekł. D. Gromska, Warszawa 1982.
Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2009.
Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2001.
Gregorczuk K., Zimmermann-Pepol M. (zródło główne), Wymiary sprawiedliwości na
gruncie filozofii prawa. Problematyka sprawiedliwości wczoraj - dziś – jutro. Gdańsk 2006.
Hegel G. W. F., Wykłady z filozofii dziejów, t. 2, przekł. J. Grabowski, A. Landman,
Warszawa 2008.
Hofman D., Wpływ Hobbesa na liberalizm, [w:] Sprawiedliwość w kulturze europejskiej, red.W. Kaute, T. Słupik, A. Turoń, Katowice 2011.
Kaźmierczyk S, Praworządność. Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008.
Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2006.
Prostak R., Rzecz o sprawiedliwości: Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego, Kraków 2004.
Reale G., Myśl starożytna, przekł. E.I. Zieliński, Lublin 2003.
Skorupka J., O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013.
Tendera P., Koncepcja sprawiedliwości według Zasad filozofii prawa G. W. F. Hegla,
[w:] Czy sprawiedliwość jest możliwa?, Kraków 2008.
Tokarczyk R., Filozofia prawa, Warszawa 2009.
Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
Wroński L., Cnota sprawiedliwości według Davida Hume’a [w:] Sprawiedliwość…,
red. W. Kaute 1999.

Grupa uczestników Międzynarodowej Konferencji Naukowej
ze Stalowej Woli wraz z Władzami Tarnopolskiego Uniwersytetu Narodowego
Ekonomicznego w Tarnopolu – Wydziału Prawa.
Tarnopol dnia 03 kwietnia 2017 roku

217

ARTICLES
PRZEMOC JAKO PRZEJAW KRYZYSU
W RODZINIE

mgr Joanna Kata – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pedagog. Doktorantka na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół różnych aspektów dziecka w rodzinie, teorii
wychowania, zagrożeń medialnych współczesnej młodzieży, agresji płynącej z cyberprzestrzeni
i środków masowego przekazu. Ponadto zainteresowania naukowe oscylują wokół zagrożeń
dysfunkcyjnych w rodzinie.

Wprowadzenie
Przemocy w rodzinie sprzyja rodzaj anonimowości, która wynika z osiedlowej
zabudowy, jak również oddalenia się od rodzinnych miejscowości. Ofierze przemocy nie
gwarantuje się pełnego wsparcia z strony osób najbliższych. Problem przemocy w rodzinie jest problemem społecznym i konieczne jest podjęcie działań profilaktycznych
w tym zakresie. Ofiarom przemocy trudno jest łączyć objawy pogorszającego się stanu
zdrowia psychicznego bądź fizycznego z doświadczaniem przemocy. Jest tak zwłaszcza
w tych przypadkach, kiedy osoby dorosłe same były ofiarami lub świadkami przemocy
wewnątrzrodzinnej w dzieciństwie. Celem prezentowanych rozważań jest omówienie na
podstawie dostępnej literatury, przemocy jako przejawu w rodzinie.
Definicja przemocy i agresji
Irena Obuchowa stwierdza, że pojęcie przemocy jest kojarzone z agresją. Agresja jest określana w zależności od tego, czy bezpośrednie bądź pośrednie przyniesienie
szkody posiada charakter intencjonalny. Podobnie jest z przemocą: nie zawsze osoba ją
stosująca traktuje działanie jako przemoc, może to być w jego intencjach pomoc, efektywna technika lub konieczny składnik wychowania, który zapewnia np. autorytet lub
warunki niezbędne do nauczania1. Zdaniem R. Gelesa i M. A. Strausa trudności definiacyjne zjawiska przemocy wynikają, że przemoc nie jest pojęciem klinicznym, ani w
ogóle naukowym, dlatego jego rozumienie będzie się zmieniało wraz ze zmianą sytuacji
społecznej2. Przemoc jest pojęciem bardzo wieloznacznym i najbezpieczniej jest ją ograniczyć do definicji słownikowej. Przemoc w Słowniku Socjologicznym definiowana jest
jako: „jeden z głównych, obok groźby, środków przymusu, polega na użyciu siły fizycznej, przez jednostkę czy grupę, często wbrew obowiązującemu prawu, w celu zmuszenia
jakiejś osoby bądź członków grupy do określonego działania czy też uniemożliwienia
podjęcia działań do zaprzestania wykonywania czynności już rozpoczętej”3. W. Szanter
1
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przez definicję przemocy rozumie „takie działania, które niezależnie od formy upośledzają ostatecznie moc kogoś, kto jest obiektem. Taki też jest cel przemocy, czyniącej z
człowieka istotę bezwolną”4. W wspomnianej definicji pojawia się stwierdzenie „moc”,
które jest określeniem kondycji psychofizycznej5.
Na ogół definicje przemocy biorą pod uwagę trzy podstawowe kryteria:
- rodzaj zachowania
- intencje
- skutki przemocy.
Przemoc może mieć charakter:
- instrumentalny - do realizacji określonych celów
- bezinteresowny - poszukiwanie zadowolenia w znęcaniu się nad innymi
- zbiorowy - wykorzystywana jako środek do realizacji określonych celów
- indywidualny - funkcjonuje wyłącznie w wymiarach indywidualnych i zbiorowych6.
Określenie „przemoc” jest używane w sposób zamienny z agresją. Wynika to z
wielu wspólnych cech. Problem agresji jest systematycznie badany, a definicyjność zjawiska nie zawsze jest jednorodna. E. Fromm w sposób wyczerpujący opisuje definicję
agresji. Dokonuje podziału agresji na biologicznie przystosowaną i biologicznie nieprzystosowaną. Autor wymienia różne rodzaje agresji:
- pseudoagresję - obejmującą zachowania agresywne sprawiające ofierze krzywdę
- agresję przypadkową - agresywne działanie, którego efektem, jest krzywda wyrządzona drugiej osobie
- agresję asertywną - postępowanie, które jest wyznaczone przez cel, bez niepotrzebnych wahań, wątpliwości i obaw
- agresję obronną - biologicznie przystosowaną, która ma na celu usunięcie zagrożenia
- agresję konformistyczną - składają się na nią rozmaite działania, które nie są
rezulatem agresywnych popędów popychających agresora do zniszczenia, ale tego, że
tak mu postępować kazano
- agresję instrumentalną - celem jest zdobycie tego co jest konieczne i pożądane7.
K. Kmiecik - Baran, wymienia agresję konstruktywną i destruktywną. Agresja
konstruktywna to rozwój oraz sięganie po ruch akceptowany społecznie w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Prowadzi do przestępczości i będą to zachowania niezgodne z
istniejącym aktualnie prawem, ale za to zgodne z oczekiwaniem społecznym. Natomiast
agresja destruktywna, powinna być zaliczana do zachowań przestępczych. Ponadto agresja destruktywna jest często reakcją przestrzępczą, działaniem niezgodnym z istniejącymi
prawami moralnymi, obyczajowymi oraz zwyczajowymi8.
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W. Sztander, Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy. Niebieska Linia, Pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagającym Ofiarom Przemocy, 5(99), s. 18.
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K. Kmiecik-Baran, Przemoc wobec dzieci - diagnoza i interwencja, [w:] J. Papież, J.Płuksis (red.), Przemoc dzieci
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K. Kmiecik-Baran, Przemoc wobec dzieci…, s. 368.

219

ARTICLES
Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie w dzisiejszych czasach jest zjawiskiem niezwykle powszechnym i stanowiącym o problemie społecznym. Jest utożsamiana ze środowiskiem oraz
rodziną dotkniętą patologią, zmarganizowaną, co prowadzi do upowszechniania wielu
stereotypów. Desygnowanie pojęcia przemocy jest trudne i złożone, obok pojęcia przemocy funkcjonują również inne terminy używane zamiennie. Wymienia się między innymi: agresję i wrogość. Wymienione określenia służą objaśnieniu skłonności do zachowań
skierowanych przeciwko innej osobie. W dysycyplinach naukowych pojawia się wiele różnych definicji przemocy. Wyszczególnia się trzy fundamentalne kryteria: rodzaj
zachowania, intencje i skutki przemocy. Przykładem definicji, której fundamentem jest
rodzaj zachowania jest ta, która za przemoc uznaje „fizyczne lub umysłowe działanie
na szkodę, wykorzystywanie seksualne”9. Przykładem podejścia, który został skoncentrowany na skutkach przemocy jest definicja zakładająca, że przemocą jest „takie wywieranie wpływu na ludzi wyniku którego ich aktualny poziom rozwoju somatycznego
i duchowego jest mniejszy niż potencjalny poziom tego rozwoju”10. Często przemoc jest
utożsamiana z pojęciem agresji. Warto zaznaczyć, że przemoc jest pojęciem nieco węższym i oznacza pewnego rodzaju podtypy agresji. Zdaniem R. Geen przemoc to „silne
oddziaływanie na osobę lub własność w celu zniszczenia, ukarania”11. Poza terminami
przemoc oraz agresja pojawiają się zbliżone zjawiska, mimo że istnieje możliwość stosowania rodzaju przemocy w sposób efektywnie zamaskowany, ponieważ osoba doznająca
przemocy i osoby z otoczenia społecznego przez długi czas nie są świadomi doznawanej
przemocy. Przemoc w rodzinie są to wszelkiego rodzaju zamierzone oraz wykorzystujące
przewagę siły działania ukierunkowane przeciwko poszczególnym osobom rodziny, które naruszają godność i fundamentalne prawa, dobra osobiste, a także prawa psychiczne12.
Każda przemoc szczególnie w rodzinie jest zjawiskiem długotrwałym oraz cyklicznym.
Składa się z trzech etapów: fazy gwałtownej przemocy, fazy miodowego miesiąca (cechuje się przede wszystkim poczuciem winy ze strony sprawcy jak również obietnicami
poprawy) i faza narastania napięcia (pojawia się frustracja, wzrost napięcia, słaba komunikacja bądź jej całkowity brak). Do najczęściej spotykanych rodzajów przemocy w rodzinie zalicza się: przemoc psychiczną, przemoc fizyczną, m.in.: bicie, popychanie, rzucanie przedmiotami, użycie noża. Do przejawów przemocy psychicznej należą: grożenie,
izolacja, świadome nieudzielanie pomocy, ciągła krytyka, narzucanie własnych sądów
i opinii. Przemoc psychiczna to także: „wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia,
bagatelizowanie osiągnięć, wyolbrzymianie porażek, domaganie się posłuszeństwa, stałe
telefonowanie, wysyłanie smsów, e-maili, składanie nieprawdziwych skarg na policję,
władz uczelni, śledzenie i prześladowanie w Internecie”13. Przemoc ekonomiczna obejmuje odbieranie środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie
podstawowych potrzeb. Ponadto przemoc ekonomiczna to również nierespektowanie
9
10
11
12

13
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zasad sądowego podziału majątku i dokładne rozliczanie z wydanych pieniędzy14. Konsekwencje przemocy w rodzinie to nie tylko osobisty uraz ofiary, ale także hospitalizowanie osób pokrzywdzonych, interwencje policji, pomocy społecznej. Ponadto negatywne
doświadczenia życiowe niekorzystnie wpływają na samopoczucie ofiary i mogą powodować zaburzenia psychiczne. Bowiem szkody poniesione wskutek przemocy w rodzinie są
tak kosztowe i należałoby opracować program działania lokalnych instytucji, biorących
udział w procesie pomagania rodzinie15.
Formy przemocy w rodzinie
Przejawy złego traktowania innej osoby nie mają żadnych granic i dotyczą wszystkich osób w każdym przedziale wiekowym. Powodują cierpienie, a ich konsekwencji
można doświadczać przez całe życie. W literaturze wymienia się cztery formy złego
traktowania: przemoc fizyczna, znęcanie psychiczne i emocjonalne, wykorzystywanie
seksualne i zaniedbywanie. Przemoc fizyczna jest związana z psychiczną, natomiast przemoc seksualna obejmuje dwie wymienione formy złego traktowania. Trudno jest jednak
stwierdzić, która z form krzywdzenia jest bardziej dolegliwa. Zależy to w głównej mierze
od okoliczności w jakiej znajduje się osoba krzywdzona jak również od jej kontrukcji
psychicznej. Jedna osoba, która jest krzywdzona będzie w stanie długo znosić cierpienie, próbując zmienić swoją sytuację po upływie wielu lat, natomiast inna osoba będzie
podejmować czynności obronne natychmiast16. K. Brovne i M. Herbert zaproponowali
dwuczynnikową klasyfikację przemocy w rodzinie, która w dużym stopniu opisuje listę
podstawowych przejawów złego traktowania17. Klasyfikacja została przedstawiona w postaci tabeli, która pozwala na jasny obraz form przemocy.

Z przedstawionej tabeli wynika, że każdy rodzaj przemocy w rodzinie może przybierać zarówno formę aktywną oraz pasywną. Aktywna swoim zasięgiem obejmuje przemoc psychologiczną, fizyczną lub seksualną, która dotyczy bezpośrednio ofiary. Przemoc
pasywna to wszelkiego rodzaju zaniedbywania jak również brak zainteresowania ofiarą i
unikania z nią relacji, która doprowadza do ujawniania negatywnych uczuć.
Jadwiga Mazur proponuję własną klasyfikację rodzajów przemocy. Przedstawia
formy przemocy, które pojawiły się w literaturze.
14
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1. Przemoc fizyczna - nieprzypadkowe obrażenia poniesione w wyniku przemocy ze
strony sprawcy, z którym ofiara pozostaje w relacji bliskości. Stosowanie przymusu z
użyciem przewagi fizycznej do podejmowania działań niewygodnych i krzywdzących w
odczuciu ofiary.
2. Przemoc psychiczna - poniżanie i upokarzanie. Pozbawianie ofiary osobistej mocy,
izolowanie i narzucanie własnych sądów, pozbawienie środków służących do właściwego funkcjonowania psychicznego i fizycznego.
3. Przemoc seksualna - nadużycie i wykorzystywanie seksualne.
4. Zaniedbanie fizyczne - brak należytej opieki, w tym lekarskiej. Wszelkie zaniedbania fizyczne ofiary.
5. Zaniedbanie psychiczne - różnego rodzaju formy odrzucenia, obojętność, nieokazywanie pozytywnych uczuć, lekceważenie emocjonalne, bagatelizowanie psychicznych
potrzeb ofiary (w tym materialnych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania)
6. Nadopiekuńczość - działania sprawcy dążące do ograniczenia właściwego rozwoju
ofiary poprzez formy nadopiekuńczości, pozbawiające ją prawidłowgo rozwoju psychofizycznego oraz doprowadzające do okaleczenia psychicznego i fizycznego18.
Przemoc fizyczna traktowana jest jako nieprzypadkowane obrażenia poniesione w
wyniku przemocy ze strony sprawcy. Stosowanie przymusu z użyciem przewagi fizycznej do podejmowania decyzji i działań niewygodnych, które są krzywdzące w odczuciu
ofiary. Przemoc fizyczna jest bardzo bolesna i połączona z podejmowaniem działań czy
decyzji dla ofiary niekorzystnych wzmagając dodatkowo ból psychiczny. Oprócz tego
wpływa na poważne obniżenie „poczucia mocy” u ofiary, co skutkuje w lęk dalszych
decyzjach prowadząc do wyuczonej bezradności. Przemoc fizyczna obejmuje także wiele
form zachowania, które pojawiają w następującej postaci:
- czynnej - są to wszelkiego formy bicia - klapsy, bicie na „oślep”, zadawanie ran
ciętych i szarpanych, oparzenia, duszenie. Warto wspomnieć również o bardzo częstym
policzkowaniu i rzucaniu przedmiotami w ofiarę,
- biernej - przejawia się w postaci zakazów mówienia, aresztem domowym ograniczającym drugą osobę. W tym miejscu można dodać ograniczenia snu i pożywienia oraz
dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych i sprzętów, które umożliwiają przygotowanie pożywienia19. Psychiczne znęcanie się nad drugą osobą można nazywać za amerykańskim psychoanalitykiem L. Schengoldem morderstwem duszy, ponieważ szkody
wyrządzone właśnie tą metodą przemocy są niewymierzalne. Znęcanie psychiczne jest
formą złego traktowania. Przemoc psychiczna może nie pozostawia widocznych śladów,
jednak trudno jest cokolwiek udownić w trakcie postępowania przygotowawczego. Nie
można również precyzyjnie określić rozmiarów psychicznego krzywdzenia i wymienić
wszystkich jak również w sposób jednoznaczny sklasyfikować intensywności oraz stopnia dolegliwości. Pozostawia uraz w psychice na długie lata, a jednocześnie może być
niezauważona przez wnikliwego obserwatora. Browne i Herbert na określenie przemocy psychicznej zastosowali termin obrażenia psychiczne, odnoszące się do szkód, które
powodują obniżenie możliwości intelektualnych20. Przemoc psychiczna to także poniżanie i upokarzanie, pozbawienie ofiary osobistej mocy, co staje się dla niej szczególnie
18
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uciążliwe. Powoduje brak chęci w podejmowaniu jakichkolwiek działań zmierzających
do przerwania ciągu aktów przemocy21. Konsekwencje przemocy, które dotyczą sfery
psychofizycznej są dla ofiary bardzo dotkliwe. Osoby takie w swoich wypowiedziach
wymieniają nerwice, depresje i dolegliwości fizyczne22.
Przyczyny przemocy w rodzinie
Za jeden z rodzajów patologii uważa się przemoc w rodzinie. Zgłoszenia o przemocy
dotyczą tylko pokazanych przestępstw, w których ofiara zdecydowała się na podjęcie
działań. Niejednokrotnie osoby, które są krzywdzone wycofują skargę pod wpływem rodziny, sprawcy, jak również , że nie mają siły na walkę. Zaś kontakt z instytucjami mającymi służyć pomocą powodują kolejne zranienie. Ze względu na złożoność i rozmaitość
przedmiotu patologii społecznej są przyjmowane różne definicje i określenia przemocy23.
M. Jarosz opisuje, że „mianem patologii społecznej staje się niejednorodny zbiór zjawisk, których wspólną cechą jest ich dysfunkcyjność i szkodliwość dla społeczeństwa”24.
Wśród licznych zagadnień patologii społecznej wymieniać należy następujące grupy:
- przestrzępczość,
- alkoholizm,
- zachowania autrodestrukcyjne: samouszkodzenia
- zaburzenia nerwicowe i psychiczne,
- dewiacyjne zachowania seksualne,
- inne typy zachowań dysfunkcyjnych wobec istniejącego systemu społecznego powodujące, np. zwiększenie się liczby rozbitych rodzin i rozwodów25.
Do wymienionych punktów należy również dodać przemoc domową jako osobne zjawisko patologiczne. Określa się ją jako zachowanie dysfunkcyjne, które mogą zaistnieć
w każdej rodzinie. Ponadto jest przestępstwem, z często nie zdają sobie sprawy osoby dotknięte przemocą. Poruszając problem przemocy w rodzinie warto zastanowić się, jakie są
jej przyczyny i źródła. Rozważając liczby tych czynów, które noszą znamiona przemocy,
należy się zastanowić czy nie powinno się nazywać jej otwarcie problemem społecznym.
Zazwyczaj nieco się różnią statystyki, które są poddawane przez policję, prokuraturę i
sądy. Pierwsze podają liczbę interwencji w rodzinach, które zgłaszają problem przemocy,
drugie przestępstwa już stwierdzone i zakończone, a trzecie liczbę skazanych za znęcanie
się nad rodziną26. Wzrost liczby przypadków przemocy w rodzinie został zarejestrowany
w statystykach policyjnych po wprowadzeniu nowej procedury interwencji policyjnej
Niebieskiej karty, która w swoim założeniu ma służyć pomocą ofiarom. Karty mają dać
obraz nie tylko ilości interwencji policyjnych dotyczących przemocy w rodzinie, ale także ilości sprawców je popełniających, pokrzywdzonych i innych danych mających przedstawić to zjawisko27. Czynnikiem skorelowanym z przemocą w rodzinie jest niski status
socjoekonomiczny. W rodzinach o niskim statusie dochodzi do przemocy, nie oznacza to,
że w rodzinach o wyższym statusie nie ma tego typu zdarzeń. Niskie zarobki oraz bezro21
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bocie, są przyczyną dodatkowego stresu, który zostaje tłumiony przez alkohol. Pojawiająca się frustracja prowadzi do odreagowania poprzez przemoc wobec osób w rodzinie.
Przemoc stosowana w rodzinie staje się „atrakcyjna”, ponieważ prowadzi do szybkiego
rozładowania napięcia. Można stwierdzić, że przemocy w rodzinie sprzyja niski status
ekonomiczny, brak pieniędzy, co powoduje, że jej stosowana wobec osób zależnych, wymagających opieki, zwłaszcza wobec dzieci, ludzi chorych i starszych28.
Interwencja kryzysowa w rodzinie
Nie każde działanie interwencyjne wobec ofiary przemocy jest interwencją kryzysową. Interwencja kryzysowa jest stosowana w przypadku ofiar traumy, posługuje się koncepcją kryzysu i stresu oraz radzenia sobie. Interwencja kryzysowa jest metodą wyboru
po każdym incydencie maltretowania bądź w sytuacji ujawnienia przemocy. Zgodnie z
zasadami interwencji kryzysowej, w diagnozie ważne jest koncentowanie się na sytuacji, która bezpośrednio poprzedziła przyjście po przemoc i wywołała aktualny kryzys.
Dopiero w następnej kolejności zbiera informacje o historii przemocy i kontekście rodzinnym. Celem interwencji kryzysowej jest: obniżenie nasilenia objawów (głównie niepokoju, lęku), przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, odzyskanie umiejętności radzenia
sobie29. Psychologiczna interwencja polega na budowaniu relacji terapeutycznej opartej
o wsparcie, zrozumienie i szacunek. Na nawiązanie kontaktu ma również postawa osoby
prowadzącej terapię wobec zjawiska przemocy. Wspierająca postawa terapeuty wobec
ofiary, nie oznacza, że jest on przeciwko sprawcy. Nawiązaniu kontaktu terapeutycznego
sprzyjają też stwierdzenia, potwierdzające słuszność i celowość zwrócenia się o pomoc,
a także zapewniające o wsparciu ze strony terapeuty. Spotkania terapeutyczne w tym
okresie powinny być częste, dostosowane do stanu i potrzeb ofiary. Odbudowywaniu
poczucia bezpieczeństwa u ofiar przemocy, poza wspierającym kontaktem z terapeutą,
sprzyja kształtowaniu umiejętności ochrony siebie30. Interwencja kryzysowa w sytuacji
przemocy w rodzinie jest niezmiernie trudna. Wymaga umiejętności prowadzenia rozmowy w warunkach silnych emocji doświadczanych przez ofiarę. Istotne jest, aby udzielający pomocy byli świadomi własnych emocji oraz postaw wobec przemocy. Terapeuta
powinien stworzyć bezpieczną atmosferę zawierającą empatię i szacunek, zapobiegającą
nasilaniu obronnych postaw u ofiary. Osoba pomagająca powinna unikać krytykowania,
oceniania. Rozmowa polega na aktywnym słuchaniu. Gdy osoba jest uważnie słuchana
przez innych, wtedy łatwiej jej jest skupiać na własnych odczuciach31.
Podsumowanie
Przemoc w rodzinie jest w zasadzie zjawiskiem powszechnym, a uchwycenie jej prawdziwych rozmiarów jest niezmiernie trudne. Uważana jest za najczęściej spotykaną formę agresji
interpersonalnej. Większość ofiar przemocy nie staje się prześladowcami, ale istnieje mniejszość, która dopuszcza się tych nadużyć. Uraz potwierdza powszechny sterotyp, który dotyczy
różnic płci: mężczyźni, którzy zostali wychowani w traumatycznym środowisku częściej wyładowują agresję na innych, natomiast kobiety stają się ofiarami bądź dokonują samookaleczeń.
28
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Streszczenie:
U ofiar doświadczających przemocy w rodzinie pojawiają się wyraźne psychologiczne
następstwa maltretowania. Przejawia się to w różnorodnych problemach ze sobą oraz w
kontaktach z innymi osobami. Niniejszy artykuł porusza kwestię związane z przemocą
w rodzinie. Przedstawia pojęcie przemocy i agresji. Zostaje omówiona przemoc w rodzinie. Ponadto autorka opisuje formy przemocy w rodzinie, wymienia: przemoc fizyczną,
przemoc psychiczną i przemoc seksualną. Kolejnym zagadnieniem jaki został poruszony
w artykule są przyczyny przemocy w rodzinie. Artykuł kończy kwestia interwencji kryzysowej w rodzinie.
Słowa kluczowe: przemoc, rodzina, formy przemocy, przyczyny przemocy, interwencja kryzysowa
Summary:
There are clear psychological consequences of maltreatment on victims of domestic
violence. This manifests itself in a variety of problems with each other and in contact with
others. This article addresses the issue of domestic violence. Describes the concept of violence and aggression. Violence in the family is discussed. In addition, the author describes
the forms of domestic violence, mentions physical violence, psychological violence and
sexual violence. Another issue that has been raised in the article is the cause of domestic
violence. This article ends the issue of family crisis intervention.
Keywords: Violence, family, forms of violence, causes of violence, crisis intervention
Bibliografia:
Bandura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 1999.
Dobrzyńska-Mesterhazy A., Leśniak E., Kryzysy małżeńskie: diagnoza i interwencja kryzysowa, [w:] W. Badura-Madej, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.
Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998.
Jarosz M. (red.), Wybrane zagadnienia patologii społecznej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1975.
Kmiecik-Baran K., Przemoc wobec dzieci - diagnoza i interwencja, [w:] J. Papież, J. Płuksis
(red.), Przemoc dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
Krahe B., Agresja, Wydawnictwo Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Różyńska J., Przemoc wobec dzieci w rodzinie. Niezbędnik nauczyciela, Wydawnictwo
Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2008.
Lipowska-Teutsch A., Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 1998.
Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, WydawnictwoAkademickie Żak, Warszawa 2002.
Mellody P., Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia, Jacek Samtorski
&CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993.
Obuchowska I., Przemoc w wychowaniu, Kwartalnik Pedagogiczny (4) 134, Warszawa 1989.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti, Toruń 1988.
Poszpil I., Przemoc w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
Sztander W., Na czym polega pomaganie ofiarom przemocy. Niebieska Linia, Pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagającym Ofiarom Przemocy, 5(99).

225

ARTICLES
ROLA RODZICÓW W PROCESIE
ADAPTACJI DZIECKA DO ŚRODOWISKA
PRZEDSZKOLNEGO

mgr Ewelina Kurowicka – KUL JP II w Lublinie

Autorka niniejszego artykułu jest nauczycielką wychowania przedszkolnego i uczestni-kiem studiów
doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lu-belskiego Jana Pawła II
w Lublinie. Jej zainteresowania oscylują wokół wykorzystania tech-nologii informacyjnych w edukacji,
adaptacji, a także edukacji językowej i przyrodniczej.

Wstęp
Rodzina i przedszkole są podstawowymi środowiskami wychowawczymi małego
dziecka. Środowisko rodzinne jest jednak znacznie bliższe dziecko, z uwagi na fakt, iż
dziecko od chwili urodzenia wychowuje się w nim. Przedszkole jest instytucją oświatową, do której dziecko zostaje włączone w odpowiednim wieku. Czas wkroczenia dziecka
do środowiska przedszkolnego jest momentem szczególnym i ważnym zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. W życiu młodego człowieka następuje nowy etap, który wymaga przeprowadzenia wielu zmian w dotychczasowym trybie życia. Niezmiernie ważne jest zatem odpowiednie przygotowanie dziecka do przekroczenia progu przedszkola.
Rodzice mają do spełnienia bardzo istotne zadanie polegające na wspieraniu dziecka w
przystosowaniu się do nowych warunków. Ich zadaniem jest dawanie dziecku poczucia
bezpieczeństwa i pomaganie w stopniowym przyzwyczajaniu się do nowego miejsca.
Rola ojca i matki w wychowaniu dziecka
Proces wychowania jest bardzo ważny życiu każdego człowieka. Proces wychowawczy zachodzi w różnych środowiskach, do których można zaliczyć przedszkole, szkołę,
grupę rówieśniczą, a przede wszystkim rodzinę. Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym dla dziecka. Natomiast rodzice są pierwszymi wychowawcami
dziecka. Według Anny Przecławskiej „na środowisko wychowawcze rodziny składają się
głównie kultura stosunków międzyludzkich, wzajemne relacje między poszczególnymi
członkami, potrzeba oraz umiejętność wzajemnego wyrażania swoich myśli, przeżyć oraz
świat symboli kulturowych, odkrywanych i poznawanych przez członków rodziny, stanowiących jednocześnie podstawę ich wzajemnej komunikacji”1. Wychowanie jest świadomym i celowym oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka. Proces wychowania
dziecka trzeba „ujmować całościowo jako proces kształtujący uczucia, wolę, charakter,
umiejętność współżycia społecznego dziecka, wymaga także znajomości i zrozumienia
przebiegu jego rozwoju psychicznego i duchowego”2.
1
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Rodzice, czyli matka i ojciec odgrywają w życiu dziecka bardzo ważną rolę. Rodzice,
jako pierwsi nauczyciele swojego dziecka powinni tworzyć w domu atmosferę opartą na
wzajemnym zaufaniu i serdeczności. Przyjazny klimat wychowawczy sprzyja budowaniu
bliskich relacji oraz silnej więzi emocjonalnej między domownikami.
Na odmienną rolę ojcostwa i macierzyństwa zwraca uwagę Jan Zimny, podkreślając
jednocześnie, iż obydwoje rodziców zajmuje w życiu dziecka kluczowe miejsce3. Matka
pełni na swój sposób odmienną rolę w życiu dziecka niż ojciec, gdyż jest „tą obejmującą,
obecną, dającą poczucie bezpieczeństwa, wiecznie opiekującą się. To pewność, zaufanie,
pocieszenie. Ona pierwsza towarzyszy dziecku, otacza swoją troską”4. Matka związana
jest z dzieckiem w szczególny sposób, chociażby przez fakt urodzenia dziecka. Więź
łącząca matkę i dziecko jest niezastąpiona i wyjątkowa. Z kolei ojciec „jest połączony z
dzieckiem innymi więzami niż matka. To powaga i władza. Od niego oczekuje się przewodnictwa”5. Według Jana Zimnego „ojciec jest swoistym fundamentem wychowania
każdego człowieka”6. Rodzice powinni wzajemnie się uzupełniać i wspierać w procesie
wychowania dziecka. Obecność ojca w życiu młodego człowieka daje mu poczucie stabilności oraz oparcie czyniąc je bardziej szczęśliwym i bezpiecznym7.
Każda rodzina przejawia wobec dziecka różne postawy. Postawy rodzicielskie mogą
mieć pozytywny wpływ na dziecko, ale mogą przyjmować też wymiar negatywny. Rozwój dziecka determinowany jest środowiskiem rodzinnym, w którym ono wzrasta. Postawy przyjmowane przez rodziców względem dziecka mają wpływ na to, w jaki sposób
dziecko jest traktowane przez matkę i ojca. Postawy rodziców mogą zarówno ułatwiać,
jak i utrudniać proces adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego.
Uwarunkowania adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych
Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla dzieci od
trzeciego do szóstego roku życia. Zadaniem placówki przedszkolnej jest przygotowanie
dziecka do podjęcia dalszej nauki w szkole, a także wspieranie rodziny w wychowaniu
dziecka. Priorytetowym celem tej instytucji oświatowej jest wspomaganie dziecka oraz
dbanie o jego wszechstronny rozwój w wielu sferach – poznawczej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej, aktywności ruchowej i artystycznej. Ważnym celem placówki
jest troska o bezpieczeństwo dzieci, ale również doskonalenie ich umiejętności, rozwijanie zainteresowań i pokonywanie różnych trudności. Praca z dziećmi prowadzona jest w
przyjaznej i życzliwej atmosferze, która sprzyja budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy wychowawcami i wychowankami.
Zapoznawanie dzieci z różnymi zjawiskami i rozwijanie różnych umiejętności odbywa się poprzez zabawę. Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka i dzięki
niej doświadcza ono wielu cennych przeżyć. Przedszkole stwarza dziecku odpowiednie
warunki umożliwiające osiągnięcie gotowości szkolnej. Przedszkole we współpracy z
rodziną dziecka ukierunkowuje rozwój dziecka według jego naturalnym potencjałem i
umiejętnościami.
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Wiek przedszkolny jest okresem bardzo istotnym dla rozwoju cech osobowościowych małego dziecka. To czas nauki, zabawy, a także poznawania przez najmłodszych
otaczającego świata. Dzieci w wieku przedszkolnym są niezwykle ciekawe otaczającej
ich rzeczywistości i pragną poznać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące często
dotyczące środowiska przyrodniczego, funkcjonowania społeczeństwa i wielu innych
kwestii. Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje się dużą aktywnością fizyczną i
poznawczą. Odczuwa potrzebę tworzenia, eksperymentowania, jest inicjatorem różnych
działań związanych z jego zainteresowaniami i poznawaniem świata. Okres przedszkolny
znajduje się pomiędzy wczesnym dzieciństwem i okresem szkolnym. Okres przedszkolny cechuje się z jednej strony tym, że jest „kontynuacją osiągnięć z wczesnego dzieciństwa, a z drugiej – czasem przygotowania się do podjęcia zadań specyficznych dla wieku
szkolnego”8. W sferze rozwoju moralnego, fizycznego, społecznego, komunikacyjnego,
poznawczego mnóstwo dynamicznych zmian rozwojowych. Przeobrażenia te umożliwiają dziecku lepiej poznawać różne mechanizmy, działać w bardziej twórczy sposób,
zaspokajać potrzeby, a także zrozumieć siebie i innych ludzi.
Zaczynając od okresu noworodkowego, niemowlęcego, kończąc na wczesnym dzieciństwie głównym środowiskiem wychowawczym, w którym przebywało dziecko był
dom, rodzina, bliskie otoczenie. W okresie przedszkolnym istotnym środowiskiem rozwojowym niewątpliwie staje się przedszkole, które stanowi dla dziecka pierwsze środowisko instytucjonalne. Dziecko zawiera w przedszkolu nowe kontakty i przyjaźnie, co
przyczyniać się może do wzrastania samodzielności dziecka. Staje się bardziej świadome
zarówno swoich pragnień, jak również istnienia potrzeb innych ludzi. Jednocześnie uczy
się prawidłowych postaw społecznych, akceptowanych form działania, poszanowania zasad i współpracowania z innymi ludźmi. Wejście dziecka do środowiska przedszkolnego
wiąże się także z rozłąką z rodzicami i ma związek z przystosowaniem się do nowego
otoczenia, nowych osób, innego rytmu dnia, organizacji czasu i sposobu odżywiania.
Każde dziecko indywidualnie przechodzi proces adaptacyjny.
Na funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym ogromny wpływ ma adaptacja, innymi słowy przystosowanie się. Problematyką związaną z adaptacją dziecka
trzyletniego do środowiska przedszkolnego i dojrzałością przedszkolną zajmuje się Anna
Klim-Klimaszewska. Według niej dojrzałość przedszkolna to „przystosowanie dziecka do warunków i wymagań nowego środowiska pozarodzinnego w taki sposób, aby
mogło ono radzić sobie z trudnościami, umiało znosić ograniczenia zmiany standardów
zaspokajania swoich potrzeb, mogło pełnić w nim określone role społeczne, a poprzez
pełnienie tych ról zaspokajało swoje potrzeby oraz osiągało poczucie zadowolenia i wewnętrznej satysfakcji”9. Zagadnieniem dojrzałości przedszkolnej małych dzieci zajmowała się także Maria Bolechowska10. Z kolei przystosowanie psychospołeczne oraz jego
uwarunkowania u trzyletnich dzieci są przedmiotem zainteresowania w pracach Jadwigi
Lubowieckiej11. Zdaniem badaczy „przebieg adaptacji do środowiska przedszkolnego jest
wynikiem oddziaływania dwóch grup czynników: podmiotowych, związanych z taki8
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mi właściwościami dziecka jak wiek i płeć, typ układu nerwowego i temperament, oraz
czynników kontekstowych, tworzących przedszkolne i rodzinne środowisko rozwoju
dziecka”12.
Adaptacja jest procesem dynamicznym powodującym powstawanie zmian w emocjach dziecka i jego zachowaniu, ale również jego najbliższym środowisku. W procesie
przystosowania zwanego adaptacją występują dwa następujące mechanizmy:
-mechanizm akomodacji: dostosowanie się dziecka do warunków oraz wymogów otoczenia,
-mechanizm asymilacji: dostosowanie się otoczenia do wymogów indywidualnych dziecka13.
Powyżej wymienione mechanizmy wskazują, iż prawidłowo przebiegająca adaptacja
jest zależna nie tylko od samego dziecka, ale też od nowego środowiska. Przedszkole
winno tworzyć warunki umożliwiające najmłodszym wykształcenie się odpowiednich
umiejętności adaptacyjnych.
W literaturze psychologiczno-pedagogicznej istnieje wiele definicji procesu przystosowania. Według M. Skalskiej adaptacja jest procesem lub wynikiem procesu uzyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami jednostki, a warunkami otoczenia14. Zdaniem T.
Tomaszewskiego adaptacja wyraża się poprzez zmiany zachodzące w jednostce odpowiednio do jej stanu. Dalsze przystosowanie społeczne oznacza taką regulację stosunków
z otoczeniem, która zapewnia człowiekowi zaspokojenie własnych potrzeb psychospołecznych oraz umożliwia spełnianie wymagań stawianych mu przez środowisko15. Adaptacja jest dla dziecka trudnym procesem wiążącym się ze stresem adaptacyjnym, którego przyczyn doszukiwać się można w powstaniu charakterystycznych, nieodczuwalnych
wcześniej zmian w życiu dziecka.
Prawidłowa adaptacja do środowiska przedszkolnego uwarunkowuje prawidłowy rozwój dziecka w placówce. Czynniki wpływające na proces przystosowania się można podzielić na endogenne (wewnętrzne) oraz egzogenne (zewnętrzne). Do czynników endogennych należy zaliczyć m. in.: wiek, płeć, stan zdrowia i temperament, a także poziom
psychoruchowy dziecka.
Działania rodziców w procesie przystosowania dziecka do przedszkola
Oddziaływanie rodziców na ogromny wpływ na proces adaptacji dziecka do warunków
przedszkolnych. Postawy wychowawcze przejawiane przez matkę i ojca stanowią ważny
czynnik kształtujący osobowość dziecka. Fundamentem prawidłowych postaw jest swobodny kontakt z dzieckiem oraz warunkujące go zrównoważenie uczuciowe rodziców. Pewne
typy postaw sprzyjają procesowi adaptacji, zaś inne go utrudniają. We wczesnych latach życia
dziecka to matka zaspokaja istotne dla rozwoju dziecka potrzeby biologiczne oraz emocjonalne. Prawidłowy i rozwój dziecka jest możliwy dzięki przyjęciu przez rodziców właściwych postaw. Natomiast krytyczne konsekwencje niesie za sobą wykazywanie przez nich negatywnego
podejścia. Zdaniem Marii Ziemskiej „postawa rodzicielska jest nabytą strukturą poznawczo-drążeniowo-afektywną, ukierunkowującą zachowanie się rodziców wobec dziecka”16.
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Maria Ziemska wyróżnia następujące rodzaje właściwych postaw rodzicielskich17:
akceptację dziecka, która wiąże się z okazywaniem mu pozytywnych uczuć i jest decydującym warunkiem dobrej atmosfery w rodzinie,
współdziałanie, które ma na celu zaangażowanie i włączenie dziecka w różne sprawy
domowe, biorąc pod uwagę jego wiek i możliwości,
rozumna swoboda oznacza ukazanie dziecku możliwości rozwijania własnej aktywności i wykazywania inwencji,
uznanie praw dziecka, które polega na tym, że rodzice szanują zdanie dziecka, wysłuchują go wspólnie ustalają zasady i okazują wsparcie.
Prawidłowe postawy rodzicielskie wpływają na optymalny rozwój emocjonalny i
społeczny dziecka, a także na kształtowanie się jego osobowości. Przyczyniają się do
wzrostu wiary dziecka we własne siły, budowania pewności siebie. Wywierają również
pozytywny wpływ na rozwój jego samodzielności i inicjatywy w dążeniu do poznawania
świata18. Rodzice prezentujący właściwe postawy obiektywnie patrzą na dziecko i przyjmują je takim, jakie ono jest. Zapewniają mu prawidłową opiekę, szanują jego uczucia,
okazują ciepło i wsparcie. Relacja jest oparta na wzajemnym zrozumieniu i przynosi
wiele korzyści.
Przeciwstawne do właściwych postaw są niepożądane typy oddziaływań wychowawczych. M. Ziemska wyszczególnia niewłaściwe typy postaw rodzicielskich19:
odtrącająca, która polega na nadmiernym oddaleniu się od dziecka i pokazywaniu mu
swojej wyższości,
unikająca, która cechuje się przejawianiem wobec dziecka obojętności, dystansu i
bierności,
nadmiernie wymagająca, która zakłada zbyt duże skoncentrowanie na dziecku i chęć
dostosowania go do wymarzonego perfekcyjnego ideału. Wiąże się z wywieraniem presji
na dziecku poprzez stawianie wygórowanych wymagań,
nadmiernie ochraniająca, czyli nadopiekuńcza, która odzwierciedla się przy nadmiernej koncentracji na dziecku izolującej i ograniczającej relacje z innymi ludźmi. Rodzice
często wyręczają dziecko we wszystkich jego, a ich działanie nacechowane jest niekonsekwencją, brakiem krytyki i ograniczaniem samodzielności dziecka.
Niewłaściwe postawy rodzicielskie mogą przyczynić się do niekorzystnego kształtowania przez dziecko własnego wizerunku. Wpływają również na jakość kontaktów społecznych.
Oddziaływania wychowawcze i postawy przejawiane przez rodziców mają znaczący
wpływ na przystosowanie się dzieci do warunków przedszkolnych. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska wskazuje na istotny związek między przystosowaniem małego dziecka do
przedszkola a środowiskiem rodzinnym i systemem wychowawczym stosowanym przez
rodziców. Jeśli dzieci są wychowywane w sposób racjonalny, to zakres trudności adaptacyjnych jest znacząco mniejszy, a zaburzenia w reakcjach emocjonalnych są słabsze.
Natomiast dzieci mające zbyt nadopiekuńczych rodziców przeżywają trudności w przystosowaniu, są niesamodzielne i silniej reagują zaburzeniami zachowania20.
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W celu zminimalizowania negatywnych skutków adaptacyjnych rodzice powinni dotrzymywać słowa danego dziecku i odbierać je z przedszkola o ustalonej porze. Moment pożegnania z rodzicami w przedszkolu może być dla dziecka trudny, gdy rodzice
przeciągają to pożegnanie. Nie należy ulegać dziecku, gdy płacze przy rozstaniu,
gdyż w przeciwnym razie przy następnym rozstaniu będzie ponownie próbowało wymusić swoje zdanie. Niezmiernie ważne są rozmowy z dzieckiem, okazywanie mu zainteresowania i spędzanie z nim czasu. Często dzieci płaczą bardziej przy rozstaniu z matką,
dlatego dobrym rozwiązaniem będzie przyprowadzanie dziecka do przedszkola przez
ojca lub inną bliską dziecku osobę. Dziecko rozpoczynające funkcjonowanie poza środowiskiem rodzinnym Reaguje płaczem w sytuacjach dla niego stresowych, dlatego ważne
jest, aby rodzice dawali mu poczucie bezpieczeństwa i rozmawiali z nauczycielami w
obecności dziecka. Przez pewien czas rodzice mogą pozostawiać w przedszkolu dziecko
na kilka godzin i potem sukcesywnie wydłużać czas jego pobytu w przedszkolu. Rodzice
powinni dobrze wypowiadać się o przedszkolu w obecności dziecka, gdyż kształtuje to u
dziecka pozytywny obraz nowego miejsca.
Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego w procesie adaptacji
W procesie przystosowania dziecka do przedszkola istotna jest współpraca nauczycieli i rodziców. Współpraca jest współdziałaniem ze sobą określonych grup ludzi lub
jednostek, które chcą osiągnąć wspólny cel. Powinna ona opierać się na wzajemnym
zaufaniu, szacunku, życzliwości i lojalności. W przedszkolu bezpośrednie lub pośrednie
współdziałanie przejawia się w formach wzajemnych kontaktów. Współdziałanie placówki przedszkolnej i rodziny znacząco sprzyja ułatwieniu adaptacji dziecka. Przedszkole jako czynnik w największym stopniu mogący wpłynąć na optymalizację procesów
adaptacyjnych u dziecka jest zobowiązany do wspierania tego procesu. Nauczyciele wychowania przedszkolnego organizować powinni różne formy zajęć adaptacyjnych, takich
jak dni otwarte, spotkania edukacyjne dla rodziców i zajęcia adaptacyjne. Zamierzeniem
spotkań edukacyjnych dla rodziców jest uświadomienie im sposobów przygotowania
dziecka do wkroczenia w nowe środowisko.
Celem zajęć adaptacyjnych prowadzonych przed rozpoczęciem roku szkolnego lub na
jego początku jest integracja dzieci, rodziców i nauczycieli, a także nawiązanie więzi ze
sobą i oswojenie się dziecka z nowym miejscem. Ważne jest nie tylko ukazanie dziecku
atrakcyjności przedszkola, ale również zapoznanie dziecka z obowiązkami, które będą
do niego należały. Nauczyciel z dziećmi w początkowym okresie powinien pracować nad
nawiązaniem wspólnej więzi oraz zbudowaniem poczucia bezpieczeństwa. Na początku
trzeba przedstawić dzieciom rytm dnia i zasady obowiązujące w przedszkolu i przedstawić je w obrazowy sposób, który jest zrozumiały dla dziecka.
Proponowane sposoby wzajemnych kontaktów umożliwiają rodzicom między innymi
obserwowanie kontaktów interpersonalnych pomiędzy nauczycielem i dzieckiem, poznanie metod wychowawczych stosowanych w placówce, obserwowanie dziecka w kontaktach grupowych, a także poznanie warunków lokalowych przedszkola podjęcie21.

21

E. Brańska, Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian, „Wychowanie w Przedszkolu” 2003, nr 7, s. 65.
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Podsumowanie
Wiek przedszkolny jest okresem wielu dynamicznych zmian. Celem oddziaływań
nakierowanych na wspieranie rozwoju dziecka w tym wieku powinno być rozbudzanie
ciekawości świata, wdrażanie do twórczego działania, budowanie pozytywnego obrazu
siebie. Środowisko rodzinne (domowe) i instytucjonalne (przedszkolne) ma znaczenie
dla powodzenia w kolejnych etapach rozwoju dziecka. Rodzice jako pierwsi wychowawcy dziecka odgrywają bardzo ważną rolę w procesie jego adaptacji do środowiska
przedszkolnego. Ważne jest, by rodzice wykazywali właściwe postawy względem dziecka - „postawy te powinny opierać się na zasadzie złotego środka, a więc wykluczać skrajności”22. Proces adaptacji będzie przebiegał dla dziecka korzystnie, jeżeli środowisko
przedszkolne i rodzinne będą ze sobą współpracować.
Streszczenie:
Rodzina jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym dziecka.
Postawy rodzicielskie mają istotny wpływ na przystosowanie dziecka do przedszkola.
Adaptacja przebiega prawidłowo, gdy zaspokojone są podstawowe potrzeby dziecka, a
przede wszystkim potrzeba bezpieczeństwa. Współpraca przedszkola i rodziny jest bardzo ważna w procesie adaptacyjnym. Niniejszy artykuł podejmuje problem adaptacji
dziecka do środowiska przedszkolnego. Jego celem jest ukazanie wpływu rodziców na
proces adaptacji dziecka do nowego środowiska rozwojowego, jakim jest przedszkole. W
niniejszym opracowaniu omówiono czynniki mające wpływ na przystosowanie dziecka
do warunków przedszkolnych.
Abstract:
Role of parents in the process of adapting the child to the preschool environment
Family is the first and basic child’s educational environment. Parental attitudes have a
significant impact on the adaptation of a child to kindergarten. Adaptation happens when
the basic needs of the child are met, and above all, the need for safety. Cooperation between kindergarten and family is very important in the adaptive process. This article deals
with the problem of adapting a child to a preschool environment. Its purpose is to show
the influence of parents on the process of adapting the child to a new developmental environment such as a kindergarten. This article discusses the factors that affect the adaptation
of a child to pre-school conditions.
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Grzegorz (ok. 330)

GRZEGORZ Z NAZJANZU

Grzegorz urodził się w niedaleko położonym od Nazjanzu majątku rodziców, w Arianzos. Był on bardzo upragnionym i późno urodzonym dzieckiem przez dłuższy czas bezdzietnego małżeństwa i został jak sam relacjonuje już od początku przez matkę „przyznany Bogu” i Jemu poświęcony. Intensywne wychowanie religijne padło na żyzną glebę.
Grzegorz nigdy nie poszedł serio za ideałami „świeckimi”. Chciał żyć całkowicie dla
Tego, który go odkupił i uznał słowo Boże za „słodsze niż miód”. Ale „świat”, w którym
wzrastał nie był już wówczas czasem pogańskim. Z wilczym apetytem rzucił się zdolny
młodzieniec na wszystkie dobra wiedzy jakie ofiarowano mu w szkołach Cezarei Palestyńskiej, w Aleksandrii, a zwłaszcza w Atenach. Tutaj żył on w ścisłej, „świętej” wspólnocie z nieco później przybyłym Bazylim. Wówczas Grzegorz uważał się jeszcze za starszego i mającego przewagę kolegę; przyciągnął do siebie młodszego ziomka, wprowadził
go w życie akademickie i starał się go uchronić przed pokusami ze strony otoczenia.
Ale pod względem wewnętrznym zgodnie z całym swym usposobieniem oddał się on
urokom studiów w sposób o wiele bardziej niepohamowany, niż spokojny, powściągliwy
przyjaciel. Wykształcenie umysłowe i wzrost duchowy, poezja, wymowa i sztuka są dla
Grzegorza samym życiem, pod warunkiem, że się umie odróżnić trujące soki pogaństwa
od treści moralnej i estetycznej literatury klasycznej, i że jest się gotowym podporządkować Chrystusowi wszystko, co się dzięki niej zyskuje. „Pochodząca z góry od Boga się
wywodząca mądrość Ducha Świętego słusznie być musi panią niższego wykształcenia”.
Wspomniane tu „niższe” wykształcenie jest pojęte w zupełnie tradycyjnym sensie.
Grzegorz przejmuje szkolny, późnoantyczny ideał wykształcenia z jego sformalizowaną
techniką retoryczną oraz z jego niezliczonymi moralnymi i filozoficznymi komunałami.
Ale również teksty klasyczne, zwłaszcza poezje Homera i tragików, przejmuje on z żywotnym zachwytem i z pewnością siebie cechującą urodzonego mówcę, którego wielką
pasją jest ożywiać stare formy i stosować je wielokrotnie w coraz to nowych wariantach.
Literackie wiadomości Grzegorza są niewątpliwie nadzwyczaj rozległe i bogate. Posiada
on również wykształcenie filozoficzne, ale nie został dzięki niemu samodzielnym myślicielem, czy uczonym. Grzegorz został natomiast retorem. Jego liczne mowy i przemówienia kościelne nie są wcale kazaniami o tekstach biblijnych, lecz arcydziełami sztuki
oratorskiej. Chodzi tu o wykłady na temat poszczególnych świąt, mowy pochwalne, przemówienia poświęcone czyjejś pamięci oraz mowy żałobne – słowem mowy okolicznościowe z racji wszelkich możliwych okazji kościelnych i prywatnych. Można wykazać
jak odpowiadały one dokładnie obowiązującym wówczas regułom w swojej budowie, w
swoim rozczłonkowaniu i przeprowadzeniu myśli. W zdaniach przeważnie zwięzłych z
całą okazałością i wirtuozerią występują tam w całej pełni środki artystyczne ówczesnego
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stylu „azjanistycznego”, porównania i antytezy, harmonia i rytm paralelny. Dla nas te
wielce podziwiane mowy są właśnie dlatego tylko jeszcze mniej dostępne. Ale dla stylu
Grzegorza te utwory są szczególnie znamienne. Zaskakują one swym stałym egocentryzmem, który sprawia wrażenie niemal naiwności. Obok nieograniczonego przedstawienia własnej istoty, własnego sądu i odczucia występuje tam zwykłe samochwalstwo, ale
też i samoobwinianie oraz rozległe refleksje psychologiczno-moralne. A mimo to mają
to być mowy duchowne, budujące. Odnoszą się one nieustannie do przykładów, słów i
obrazów biblijnych, a wszelkie przytoczenia stawiają je w świetle wieczności. Często
przekształcają się w modlitewne uwielbienie Trójcy Przenajświętszej.
Grzegorz za istotę wiary chrześcijańskiej i wszelkiej religii ogłasza naukę o Bogu,
tj. ortodoksyjne wyznanie Trójcy Świętej. W gładkich, starannie wyważonych sformułowaniach wyznaje on bez ociągania się jedność istoty trzech równorzędnych wobec
siebie Osób Boskich. „W Trójcy wielbimy Bóstwo, a Trójca zostaje objęta w jedności.
Wielbimy ją w całości i uczestniczy Ona we władzy królewskiej, w tronie, w czci, jest
ponadświatowa, pozadoczesna, niestworzona, niewidzialna, niedotykalna i niepojęta, w
swojej wewnętrznej budowie znana jedynie sobie samej, a z naszej strony godna czci i
uwielbienia”. Szczególne bóstwo Ducha Świętego akcentuje Grzegorz bardziej zdecydowanie w porównaniu z Bazylim. Świat duchowy i świat Ducha jest dla orygenistycznie
wykształconego myślenia Grzegorza istotną dziedziną religii. Boski Duch Święty musi
naszego ducha wyzwolić z ziemskich więzów, a całkowite kiedyś przebóstwienie jest
ostatecznym celem życia chrześcijańskiego.
Wkrótce po opuszczeniu Aten przez Bazylego, który krótko raz jeszcze zwrócił się
do życia świeckiego, Grzegorz podejmuje decyzję oddania się całkowitego kontemplacji
„teoretycznej” oraz „filozofii” mnichów; chce iść do pustelni. Może to jak sam zauważa
wydać się niezrozumiałe dla jego słuchaczy; ale kogo kiedykolwiek porwała podobna
tęsknota, ten go zrozumie. Wydaje mu się rzeczą nieporównanie wielką, aby tylko jeszcze „podtrzymywać dialog z własnym ja oraz z Bogiem i prowadzić swoje życie ponad
rzeczami widzialnymi”. Chce on „te Boskie podszepty” w sobie „zachować na zawsze
w czystej postaci, żyć w spokoju od zwodniczych wrażeń ziemskich, być naprawdę nieskażonym zwierciadłem Boga i Bożej rzeczywistości i stawać się nim ciągle od nowa”.
Chce on „przyjąć światłość do swojego światła, a jasność do mroku i poprzez nadzieję
zawczasu rozkoszować się szczęściem przyszłego świata, obcować z aniołami i przebywając na ziemi być już jednak z niej zabranym i przez Ducha Świętego wyniesionym do
nieba” (or. II 7). Zdaje się jednak, że Grzegorz już wtedy nie był w stanie wprowadzić w
czyn swoich postanowień i w nich wytrwać. Jego rodzice chcieli mieć go przy sobie w
Nazjanzie, a Grzegorz nie mógł się im sprzeciwić. Został zatem ochrzczony iw końcu na
życzenie gminy wyświęcony na kapłana przez własnego ojca. Oczywiście, że musiał w
jakiejś formie wyrazić na to zgodę; wszystkie jego narzekania na „zmuszanie” go siłą, na
„tyranię” ojca nie mogły tu niczego zmienić. W rzeczywistości jednak nowo wyświęcony
kapłan protestuje, opuszcza swoją gminę i udaje się do Bazylego nad rzekę Iris, aby tu
w samotności odpocząć, nabrać od przyjaciela otuchy, ufności w siebie i odwagi. Potem
wraca i w co najmniej trzech błyskotliwych mowach podaje motywy swojego postępowania. Odtąd oświadcza on, że przezwyciężył on swoje „tchórzliwość i słabość”. W gruncie
rzeczy miały być one tylko następstwem nadmiernie wysokiej oceny urzędu duchownego, który dość często odstraszał właśnie pobożnych.
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Wkrótce fale walk dogmatycznych dotarły również do Nazjanzu. Jego własny ojciec
dał się skłonić do tego, że przez podpisanie przedłożonej mu formuły „pokojowej” wyparł się soboru nicejskiego. Doprowadziło to do niepokojów w gminie, w której wodzili
mnisi. Ale Grzegorzowi udało się nakłonić ojca do nowego ortodoksyjnego oświadczenia i przywrócenia dobrych stosunków. Również to wydarzenie uczcił wielką mową. W
ogólności Grzegorz nie lubi sporów dogmatycznych, zwłaszcza kiedy sięgają one poza
krąg rzeczywiście znających się na rzeczy teologów. Stara się raczej uspokoić gminę niż
ją podjudzać. Oczywiście, że są pewne granice umiłowania pokoju przez Kościół: ale nie
można aktywizować się tylko na zasadzie nieufności.
Po śmierci Bazylego Grzegorz stał się pierwszym autorytetem dla szerokich kół młodonicejczyków. Ale i teraz nie jest szczęśliwy. Nie mając jeszcze pięćdziesięciu lat czuje się samotny i sterany. Hipochondryczne narzekanie na własne życie ma w sobie coś
wzruszającego. „Pytasz jak mi się wiedzie”, pisze on do zaprzyjaźnionego retora. „Bardzo smutno. Bazylego nie mam, Cezariusza nie mam: duchowego brata i cielesnego.
«Ojciec mój i matka moja opuścili mnie», mogę zawołać z Dawidem. Ciało źle się ma,
starość na karku, trosk gmatwanina, spraw natłoczenie, przyjaciele niewierni, Kościół
bez pasterza! Pierzchnęło dobro, wynurza się zło, płyniemy w nocy, znikąd światełka –
Chrystus śpi. Co począć? O! Znam jedno wybawienie od nieszczęść: śmierć. Ale i to co
tam, przeraża mnie, jeśli mam wnioskować z grozy doczesności”.
Kiedy mało imponujący z postaci mąż zjawił się w Konstantynopolu, nicejczycy nie
mieli tam do swojej dyspozycji żadnego kościoła. Grzegorz musiał sprawować służbę
Bożą w skromnej kaplicy domowej, i tak jeszcze pod grozą zaburzeń i zamieszek, stanowiących dla niego poważne wówczas niebezpieczeństwo. Ale nie dał się zastraszyć, a
wielkie teologiczne wykłady naukowe, które rozpoczął natychmiast dokonały tego, czego od niego oczekiwano, Wykłady te dawały błyskotliwe pod względem retorycznym, ale
też rzeczowe i przemyślane ujęcie teologii nicejskiej, stanowiły jasną i wyraźną rozprawę
z jej przeciwnikami, rozprawę nie zniżającą się jednak do drobiazgów, oraz mocne napomnienie dla jego małej trzody, aby obecnie również w życiu praktycznym wśród gminy
dawała godny wzór, który zachęciłby do jedności wszystkich pragnących pokoju. Grzegorz wyraźnie dążył do tego, by nie rezygnując ze stanowiska dogmatycznego utwierdzić
się w miarę możności na stanowisku niezależnym a tym samym w skuteczny sposób
przygotować swoją przyszłą pracę i nowe uregulowanie spraw.
Kiedy Teodozjusz przybył w 380 r. na Święta Bożego Narodzenia, zastał na miejscu
Grzegorza jako jedynego kandydata pronicejskiego. Biskup ariański, władający dotychczas miastem, został skazany na wygnanie, a Grzegorz został mile przyjęty jako przypuszczalny następca. U boku cesarza pod silną eskortą wojskową objął w posiadanie
kościół Apostołów. Ale nie uległ naleganiom, by teraz został osadzony również jako biskup, ponieważ w tej sprawie chciał mieć mocniejsze poparcie kościelne. Miał dać je
synod zbierający się na wiosnę 381 r. Nazwany tak później drugi sobór ekumeniczny
był początkowo obsadzony tylko przez młodonicejskich zwolenników z Azji Mniejszej i
Syrii. Melecjusz z Antiochii, który przewodniczył obradom polecił natychmiast wybrać
Grzegorza. Został on wyświęcony i intronizowany, a tym samym formalnie wyniesiony
na biskupa stolicy. Wkrótce po wyniesieniu Grzegorza zmarł nieoczekiwanie Melecjusz,
a tym samym znowu na porządku dziennym stanęła stara przykra kwestia sporna, dotycząca obsadzenia biskupstwa antiocheńskiego. Grzegorz wpadł na niefortunny pomysł,
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by teraz przekazać wszystkie gminy w Antiochii dotychczasowemu staronicejskiemu
kontrkandydatowi, Paulinusowi. Odpowiadało to dawniejszej umowie i miało być teraz
oznaką prawdziwej sprawiedliwości i umiłowania pokoju, ale ze względów kościelno-politycznych był to plan nie do wykonania. Powstało wtedy ogromne zamieszanie, a
Grzegorz oświadczył, że chociaż jest niewinny to jednak dla dobra ogółu chce podobnie
jak Jonasz rzucić się natychmiast w morze i złożył rezygnację, którą przyjęto.
Stary retor przy próbie spełnienia misji kościelnej doznał porażki mimo, że starał się
jak najlepiej. Oczywiście na zewnątrz podkreśla niezliczoną ilość razy, że tylko cieszy się
z tego, iż wyrwał się ze zgiełku codziennych przyziemnych utarczek i może znów oddać
się filozoficznemu spokojowi. Ale musiało upłynąć sporo czasu, aż ta rana się zabliźniła,
a on mógł rzeczywiście cieszyć się odzyskaną wolnością. Najpierw Grzegorz powrócił
do Nanzjanu, który jeszcze ciągle był pozbawiony biskupa, przejął tam pracę nad Kościołem, dopóki nie udało mu się pokonać pewnych trudności, by wysunąć innego kandydata
na biskupa. Szczególnych kłopotów nastręczała mu wówczas nowa chrystologiczna herezja apolinarystów. Następnie wycofał się do ojczystego Arianzu, gdzie jeszcze przez siedem lat mógł spędzać życie rzeczywiście wolne i niezależne. Umarł około roku 389/390.
Podczas tych ostatnich lat życia Grzegorz nie stał się innym człowiekiem. Najprościej,
najgoręcej i najbardziej bezpośrednio wypowiada się on wszędzie tam, gdzie mu wypadnie mówić o swoich najdroższych, o zmarłych krewnych i przyjaciołach i tam, gdzie
daje świadectwo swej wierze w Odkupienie. Jako teolog Trójcy Świętej nie jest twórczy
we właściwym sensie, lecz w istocie rzeczy w nowych, harmonijnie wyszlifowanych
formach rozbudowuje on całkowicie pozycje reprezentowane przez Bazylego i broni
ich dalej. Grzegorz był mówcą i jako taki wywarł największy wpływ na potomnych; to
„chrześcijański Demostenes”, jak nazywali go Bizantyjczycy, a nie „teolog”.

Europejskie Spotkanie Studentów Stalowej Woli.
Stalowa Wola 07-10 maja 2017 roku
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VIKTOR OLOS
NIEODPARTE PRAGNIENIE KAPŁAŃSKIEGO
OJCOSTWA DODAWAŁO MU SIŁ

Ks. prof. dr hab. František Dlugoš - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja)			
Ur. 22.07.1955 r. w Mníšku nad Popradem. Studia filozoficzno-teologiczne na CMBF w Bratysławie, święcenia kapłańskie 17.06.1984 w Nitrze. Od r. 1984 praca w Levoči. Od 1985 r. sekretarz Kurii Biskupiej w Spišskej Kapitule, od r.
1994 dziekan dekanatu w Levoči, zaś od r. 2001 dziekan moderator dolnospiskich dekanatów. Od 1991 r. sędzia sądu
kościelnego w Spiskiej Kapitule a od r.1990 członek Rady Kapłańskiej. Dnia 04.01.1984 mianowany prałatem Jego
Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. W r. 1997 licencjat z historii na PAT-e w Krakowie, zaś w r. 1998 licencjat z
prawa kanonicznego na KUL w Lublinie. W r. 2000 habilitacja na Trnavskim Uniwersytecie, w r. 2001 PhDr. a PhD. na
KU w Ružomberku, w r. 2002 ICDr. na KUL Lublin, 2003 PaedDr. na KU Ružomberok. 01.04.2004 tytuł profesora teologii katolickiej. Od r. 1993 wykładowca w Spišskom Podhradí, od r. 2004 na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego
Uniwersytetu w Ružomberku. Autor 42 monografii, wielu artykułów, w tym opublikował 132 artykuły w kraju i 40 w
czasopismach zagranicznych. Członek Wysokiej Rady KU w Ružomberoku.

Wiktor Olos urodził się 4 sierpnia 1927 w Hubowej. Jego ojciec Ondrej był z wykształcenia szewcem a matka Katarzyna była gospodynią domową, starała się o dom i
dwóch synów: Wiktora i młodszego o trzy lata Wojciecha. Wiktor wyrastał w silnie wierzącej rodzinie, od najmłodszych lat był ministrantem.
Po maturze w 1947 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Spiskiej Kapitule.1
Biskup Vojtašák, który był w tym czasie ordynariuszem diecezji, stał się dla młodego
Wiktora kościelnym i moralnym wzorem.
Wiktor Olos niemógł ukończyć pięcrocznego studia teologii, ponieważ w roku 1950
seminarium zostało zamknięte i zlikwidowane. Zatrudnił sie jako ksiegowy w Lasach
Państwowych Mosowce. Podczas wykonywania tej pracy poznał się ze Stefanem Milanem, który w 1947 roku odszedł ze Spiskiej Kapituły na studia do Rzymu. Gdy Stefan
powrócił z Rzymu został wcielony do Pomocniczych Chorągwi Technicznych. Ciężka
praca w obozie odcisnęła trwałe piętno na jego zdrowiu. Po operacji nerek leżał w szpitalu w Turčianskych Tepliciach, gdyie odwiedził go Wiktor Olos.
Znaczącą rolę w życiu Wiktora Olosa odegrał jego były profesor filozofii Stefan Nahalka. Po zamknięciu Seminarium Nahalka był poszukiwany przez StB. Ukrywał się na
różnych miejscach w tym u Olosów. Jednak ukrywać byłego profesora było coraz trudniej
a jakiekolwiek działania lub czynności religijne odbywały się pod ścisłą kontrolą reżimu.
W grudniu 1952 roku przyszedł go odwiedzić kolega z Seminarium w Bratysławie,
który przyniósł mu pokayać nowy egzemplarz liturgickiej księgi. Nagle ktoś zapukał do
drzwi. „Nazywacie się Wiktor Olos?” „Tak”. Pójdziecie z nami”, tak swoje zatrzymanie
wspominał Olos i cierpkim głosem dodał: „wyprowadzili mnie na zewnątrz do auta. Później dowiedziałem się, że to było naplanowane, ponnieważ za stodołą chodził ze strzelbą
mój rodak, który pracował w StB”.
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Wiktora Olosa skazali na sześć lat pozbawienia wolności. Jako powód podano spotykanie się ze Stefanem Milanem i Stefanem Nahalką, ukrywanie Stefna Nahalki w domu
rodziców, nielegalne spotkania religijne i działalność antypaństwową.
Po zatrzymaniu rozpoczęło się ponad roczne przesłuchanie w rużomberskim więzieniu. Bicie, kopniaki i groźby były tu na dziennym porządku i wciąż te same pytania,
gdzie ukrywają się Nahalka i Milan. „Przyznam się, że gdybym wtedy wiedział gdzie są,
to chyba bym ich zdradził. Te przesłuchania były niedowytrzymania”. Proces w sprawie
Olos i wspólnicy odbył się 14 stycznia 1954 w Rużomberku.
„Przydzielony obrońca radził mi do wszystkiego się przyznać, twierdząc, że będzie to
okoliczność łagodząca. Na sądzie nam tylko przeczytano akt oskarżenia. Szedłem jako
pierwszy. Dostałem sześć lat”.
Z Olosem skazano jeszcze dziewięć dalszych ludzi za pomoc Nahalce.
W czasie gdy Nahalka uciekał z kraju, Wiktor Olos zosta przewieziony do obozu pracy
w czeskich Valdicach, gdzie skubał pierze. Po ponad roku został przeniesiony do obozu
Vojna w Příbrami. W czasie 50-tych lat obóz ten służył jako miejsce przymusowych robót
dla przeciwników władzy komunistycznej w Czechosłowacji a następnie jako więzienie.
W obozie Vojna istniał własny świat, tworzyły się w nim koalicje i wspólnoty więźniów. Wiktor szybko dostał się do grupy kleryków i kapłanów, wraz z pozostałymi pracował przy budowie bloków i innych budowli2.
Powrót do domu
Wiktor Olos w roku 1958 wrócił do domu do rodzinnej Hubowej. Odrzucił poprzednią
pracę księgowego i pracował na budowach oraz uczestniczył w akcji Zet, któ®ej celem
była budowa Domu Kultury. Następnie przez dziewięć lat pracował w miejscowym składzie drzewa. Po tym wszystkim co przeżył w pięćdziesiątych latach już sttracil nadzieję,
że jeszcze kiedyś przyjdzie taki czas, że będzie mógł dokończyć studia i zostać kapłanem3.
Nastał jednak rok 1968 i częściowe uwolnienie represji wymierzonych w Kościół.
Studia teologiczne mogli dokończyć i byli klerycy, którzy poprzez nasilną likwidację seminariów byli dyskryminowani. Dziekan Wydziału CMBF w Bratysławie ogłosił byłym
klerykom z całej Słowacji, że mogą ubiegać się o dokończenie studiów teologicznych.
Wiktor mmiał skończone trzy lata teologii W Spiskiej Kapitule.
Dnia 1 listopada 1968 rozpoczął studia na czwartym roku teologii CMBF a po ich
ukończeniu był 21 czerwca 1970 roku wyświęcony za kapłana dla diecezji Spiskiej4.
Po święceniach został wikariuszem w Ludrowej a od 1 lipca 1973 roku wikariuszem w
Rużomberku. W 1975 roku został ustanowiony administratorem parafii Valaska Dubowa,
która stała się jego jedyną parafią w czasie działalności kapłańskiej. Tam pracował przez
trzydzieścijeden lat do 2006 roku, kiedy to odszedł na emeryturę5.
Wiktor Olos przeżył w swoim życiu wiele bolesnych chwil. Potrafił jednak dzięki swojej rozwadze i zrównoważonemu charakterowi, oraz szerokim wiadomościom z zakresu
hiostorii i liturgiki, wyrównać się ze swoimi cierpieniami.
2

3
4

5

Dostupné na: https://www.aktuality.sk/clanok/379919/viktor-olos-pracou-v-lagroch-zatienil-pochmurne-myslienky/. Vyhľadané 11. 2. 2017.
Osobný rozhovor s Viktorom Olosom 20. októbra 2015 v Hubovej.
DLUGOŠ, F.: Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave a kňazský seminár v Spišskej Kapitule v období
od roku 1950 po súčasnosť. Levoča : MTM, 2016, s. 79.
SCHÉMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2005. Spišské Podhradie-Kapitula, 2005 s. 161.
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Oprócz działalności duszpasterskiej w swojej parafii był od 1994 roku aż do końca 2001
roku prodziekanem dekanatu Liptowskiego. Przez dziesięć lat pracował w Diecezjalnej
Komisji Liturgicznej, które był aktywnym członkiem ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie6. Ostatnie lata swego życia przeżył w domu rodzinnym u krwnych w Hubowej.
Pomimo wysokiego wiekupomagał miejscowemu proboszczowi.
Zmarł 31 grudnia 2016 roku i został pochowany 4 stycznia 2017 roku w Sedliackiej Dubowej. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył dieceyjalny biskup Mons. Štefan Sečka7.
***
Viktor Olos sa narodil 4. augusta 1927 v Hubovej. Otec Ondrej bol vyučeným obuvníkom, matka Katarína sa starala o domácnosť, o syna Viktora a o tri roky mladšieho
Vojtecha. Viktor vyrastal v silne veriacej rodine, odmalička miništroval v kostole.
Po maturite v roku 1947 si zvolil štúdium posvätnej teológie a nastúpil na Vysokú
školu bohosloveckú a kňazského seminára do Spišskej Kapitule8. Biskup Vojtašák, ktorý
bol v tom období diecéznym biskupom, bol pre mladého Viktora cirkevným aj morálnym
vzorom.
Viktor Olos päťročné štúdium teológie kvôli násilnému zrušeniu seminára roku 1950
nemohol dokončiť. Zamestnal sa ako účtovník v štátnych lesoch Mošovce. Počas civilného zamestnania sa spoznal so Štefanom Milanom, ktorý v roku 1947 odišiel zo Spišskej
Kapituly na štúdiá do Ríma. Keď sa Štefan Milan vrátil do Československa, bol zaradený
do pomocných technických práporov.
Ťažká práca v tábore sa podpísala na jeho zdraví. Po operácii obličiek ležal v nemocnici
v Turčianskych Tepliciach, kde ho Viktor Olos navštívil.
Osudovú úlohu v živote Viktora Olosa zohral aj jeho bývalý profesor filozofie Štefan
Náhalka. Po zrušení seminára po Náhalkovi pátrala ŠtB. Ukrýval sa na viacerých miestach aj u Olosovcov. Lenže skrývať bývalého profesora bolo čoraz ťažšie a na akékoľvek
náboženské aktivity dohliadal režim. V decembri 1952 ho prišiel navštíviť kamarát z bratislavského seminára, ktorý mu doniesol ukázať nový výtlačok liturgickej knihy. Odrazu
niekto zaklopal na dvere.
„Ste Viktor Olos?“ „Áno.“ „Pôjdete s nami,“ hovoril Olos o zatknutí a trpkým hlasom
dodal: „Vyšikovali ma von do auta. Neskôr som sa dozvedel, že to bolo plánované, pretože za humnom chodil s puškou môj rodák, ktorý pracoval pre ŠtB.“
Viktora Olosa odsúdili na šesť rokov odňatia slobody. Ako dôvod uviedli tajné stretávanie sa so Štefanom Milanom a Štefanom Náhalkom, ukrývanie Štefana Náhalku v
dome rodičov, ilegálne duchovné stretnutia a rozvracanie republiky.
Nasledovalo viac než ročné vypočúvanie v ružomberskej väznici. Bitky, kopance a
vyhrážky na dennom poriadku a dokola tie isté otázky, kde sa schovávajú Náhalka s
Milanom. „Priznám sa, že keby som vtedy bol vedel, kde sú, zrejme by som to povedal.
To vypočúvanie bolo neúnosné.“ Súd v procese Olos a spol. sa odohral 14. januára 1954
v Ružomberku.
6
7
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„Pridelený obhajca mi radil ku všetkému sa priznať, vraj to bude poľahčujúca okolnosť. Na súde nám len prečítali obžaloby. Išiel som ako prvý. Dostal som šesť rokov“.
Vtedy odsúdili ešte ďalších deväť ľudí, ktorí pomáhali Náhalkovi. Zatiaľ čo Náhalka
utekal z krajiny, Viktora Olosa previezli do tábora v českých Valdiciach, kde páral perie.
Po viac ako roku ho preložili do tábora Vojna v Příbrami. Počas 50. rokov slúžil ako
tábor nútených prác pre odporcov komunistického režimu v Československu a neskôr ako
väzenské zariadenie. V tábore Vojna existoval vlastný svet, vytvárali sa v ňom koalície a
komunity väzňov. Viktor sa čoskoro dostal do skupiny bohoslovcov a kňazov, s ostatnými
pracoval na stavbách bytoviek a budov9.
Návrat domov
Viktor Olos sa v roku 1958 vrátil domov do rodnej Hubovej. Odmietol predchádzajúcu
prácu účtovníka, robil na stavbách a podieľal sa aj na Akcii Zet, ktorá mala za úlohu vybudovať
kultúrny dom. Neskôr deväť rokov pracoval v miestnom drevosklade.
Po všetkom čo prežil v päťdesiatych rokoch, už ani nedúfal, že príde čas, kedy bude môcť
dokončiť štúdiá a stať sa katolíckym kňazom10.
Prišiel však rok 1968 a čiastočné uvoľnenie represálií proti cirkvám. Štúdium teológie mohli
dokončiť aj bývalí bohoslovci, ktorí boli násilným zrušením seminárov diskriminovaní.
Dekan fakulty CMBF v Bratislave oznámil bývalým bohoslovcom z celého Slovenska, že sa môžu uchádzať o dokončenie štúdií posvätnej teológie. Viktor mal za sebou
tri roky štúdia v Spišskej Kapitule. Dňa 1. novembra 1968 nastúpil do štvrtého ročníka
na CMBF a po dokončení štúdií bol 21. júna 1970 v Bratislave vysvätený za kňaza pre
Spišskú diecézu11.
Po kňazskej vysviacke sa stal kaplánom v Ludrovej a od 1. júla 1973 kaplánom v Ružomberku. Roku 1975 bol vymenovaný za správcu farnosti Valaská Dubová, ktorá bola
jedinou farnosťou v jeho kňazskom pôsobení.
Vo Valaskej Dubovej pôsobil tridsaťjeden rokov až do roku 2006, keď odišiel do
dôchodku12. Viktor Olos prežil veľmi veľa bolestných chvíľ. Svoje utrpenie znášal vďaka
vyrovnanej, rozvážnej povahe, značným vedomostiam z histórie a liturgiky.
Okrem pastoračnej činnosti vo svojej farnosti bol od roku 1994 až do konca roka 2001
prodekanom Liptovského dekanátu. Desať rokov pracoval v diecéznej liturgickej komisii, v ktorej bol veľmi platným členom vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti13.
Svoju starobu prežíval v rodičovskom dome u príbuzných v Hubovej. Napriek vysokému veku pomáhal tamojšiemu farárovi. Zomrel 31. decembra 2016 a pochovaný bol 4.
januára 2017 v Sedliackej Dubovej. Pohrebné obrady odslúžil spišský diecézny biskup
Mons. Štefan Sečka14.

9
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Abstract:
The priest, the organizer of the spiritual life, brilliant preacher and faithful son of
the Catholic Church Viktor Olos worked in pastoral modestly and discreetly. However
performed exceptionally meritorious work in catechetics, liturgy, church music, and continuous encouraged their parishioners. The author of this biographical study evaluated in
a compre-hensive point of view the strongest character, character and volitional qualities
of Viktor Olos. Especially he appreciated the personal bravery of this man, what showed
when regardless of personal risk and danger helped persecuted Steven Náhalka. It‘s not
often that the priest finally received his ordination after surviving such suffering and such
a long time, as it hap-pened to Viktor Olost. His indomitable desire for the priesthood
but delivered him strength, courage and perseverance especially in the love of God and
in faith.
Keywords: The parish, a chaplain, a cleric, priest, process seminar, court, arrest, imprisonment, consecration.
Abstrakt:
Kňaz, organizátor duchovného života, skvelý kazateľ a verný syn Katolíckej cirkvi
Viktor Olos pôsobil v pastorácii skromne až nenápadne. Vykonal však mimoriadne záslužné dielo v katechetike, liturgii, chrámovej hudbe a v neustálom povzbudzovaní svojich
farníkov. Autor tejto životopisnej štúdie zhodnotil v komplexnom uhle pohľadu najsilnejšie povahové, charakterové a vôľové vlastnosti Viktora Olosa. Zvlášť ocenil osobnú
statočnosť tohto muža, akú preukázal vtedy, keď bez ohľadu na osobné riziko a nebezpečenstvo pomáhal prenasledovanému Štefanovi Náhalkovi. Nestáva sa často, aby sa kňaz
dočkal svojej vysviacky po prežití takého utrpenia a takom dlhom čase, ako sa to stalo
Viktorovi Olosovi. Jeho nezlomná túžba po kňazstve mu však dodávala silu, odvahu a
hlavne vytrvalosť v láske k Bohu a vo viere.
Kľúčové slová: Farnosť, kaplán, klerik, kňaz, proces, seminár, súd, zatknutie, väzenie, vysviacka.
Streszczenie:
Kapłan, organizator życia duchowego, doskonały kaznodzieja i wierny syn Kościoła
Katolickiego Viktor Olos pracował w duszpasterstwie skromnie, prawie niezauważalnie. Jednak wyjątkowo zasłużył się na polu katechetyki, liturgiki, muzyki kościelnej i w
ciągłym zachęcaniu swoich parafian. Autor tego życiorysu dokonał oceny pod wszechstronnym punktem widzenia najsilniejszych cech charakteru, woli i osobowości Viktora
Olosa. V sposób szczególny ocenił odwagę tego męża, jaką się wykazał, gdy bez oglądania się na ryzyko i niebezpieczeństwo jakie mu groziło pomagał prześladowanemu
Stefanaowi Nahalce. Nieczęsto się zdarza, aby kapłan doczekał się swoich święceń po
przeżyciu takiego cierpienia i po tak długim czasie, jak to miało miejsce w przypadku
Viktora Olosa. Jego ogromne pragnienie stania się kapłanem, dodawało mu sił, odwagi a
głównie wytrwałości w wierze i w miłości do Boga.
Kluczowe słowa: parafia, wikariusz, kleryk, kapłan, proces, seminarium, sąd, uwięzienie, więzienie, święcenia.
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POETYCKI „HORTULUS ANIMAE” KS.
MARIANA BALICKIEGO

Prof. dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach
Zofia Ożóg-Winiarska, dr hab. prof. UJK jest autorką prac z zakresu historii literatury polskiej i włoskiej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz dydaktyki literatury i języka polskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Zakładzie Edukacji Polonistycznej. Ważniejsze książki monograficzne to: Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku (Piotrków Trybunalski, 2001); Nocne pejzaże
w liryce dla dzieci (Toruń, 2002); Szkice z literatury dla dzieci (Toruń, 2003); Wędrówki po tematach włoskich
(Kielce, 2003); Od renesansu do romantyzmu (Kielce, 2004); Poezja dla dzieci Józefa Ratajczaka (Piotrków Trybunalski, 2005); W kręgu tradycji i współczesności poezji dla dzieci. Teksty – motywy – wartości (Warszawa,
2009); Dziecko wśród pól. Motyw rustykalny w poezji dla dzieci - studia i szkice, (Kielce, 2016). Jest redaktorką
interdyscyplinarnych publikacji pt.: Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język. Literatura. Sztuka (Kielce, 2012); Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja
i współczesność (Kielce, 2013); Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej (Kielce, 2014).
Artykuły naukowe publikowała w wielu recenzowanych pracach zbiorowych oraz na łamach czasopism, m.in.
„Polonistyka”, „Edukacja Humanistyczna”; „Warsztaty Polonistyczne”; „Języki Obce w Szkole”, „Guliwer”, „Poezja i Dziecko”, „Kultura i Edukacja”, „Przegląd Humanistyczny”, „Studia i Materiały Polonistyczne”, „Studia
Słowianoznawcze”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Studia Filologiczne UJK”; „Respectus Philologicus” i innych.
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Refleksję nad wierszami księdza-poety ze Stalowej Woli warto rozpocząć od przeglądu jego twórczości, co jest tym łatwiejsze, że już zadbali o to dotychczasowi wydawcy. Otóż, w roku 2002 na 25-lecie kapłaństwa autora – ówczesnego proboszcza parafii
rzymskokatolickiej w Nisku – Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu wydało antologię jego poezji, pt. Ogród śpiewających marzeń - która objęła trzy setki wierszy,
drukowanych uprzednio w czasopismach i pochodzących z siedmiu tomów poetyckich
tego autora, z lat 1987-2001, ponadto także z dwóch antologii z lat 90. XX. wieku. To
poświadcza, iż autor jest znany i popularny wśród czytelników, zarówno w swej małej,
jak i ogólnopolskiej, ojczyźnie. Przede wszystkim czas publikacji utworów, ich ilość,
różnorodność form dowodzą, po pierwsze, profesjonalnych umiejętności warsztatowych,
znajomości rzemiosła lirycznego, tj. biegłości w „sztuce poetyckiej”. Po wtóre, przywołany tom podkreśla ważność poezji Mariana Balickiego – także jako dokumentu społecznego – z uwagi na to, iż jej rozwój przypadł na lata zasadniczych zmian w kraju, a wraz
z tym na okres dramatycznych wyzwań, cierpień i tragedii, ale także wielkich oczekiwań
i nadziei ze strony całego społeczeństwa polskiego. Już z tego tylko względu poezja w
tym czasie kapłana z uprzemysłowionego regionu nie może być tylko wartością lokalną
czy środowiskową. Pojawiają się w tym kontekście ważne pytania, jak w świecie zamętu
i bólu, przy tym ambiwalencji moralnej i rozchwianych zasad życia zbiorowego, poeta-kapłan czyni pokój, jak odkrywa dla ludzi gniazdo wartości, piękno i sens życia oraz
świata stworzonego? … Czy odkryje więź łączącą rzeczy widzialne i niewidzialne? Czy
zapatrzony w Niebo, stąpa po ziemi?
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Kiedy czyta się wiersze Mariana Balickiego, zdumiewa ich prostota i, jakby na przekór temu, abstrakcyjność, która wymaga od czytelnika znacznie więcej, niż ta pierwsza
właściwość, bo sięga filozofii i Nieba. Jest to poezjowanie – wraz z tym i jego sytuacje
liryczne – zasadniczo różne od poetyki „mówienia wprost”, dajmy na to w wierszach
rzeszowskiego krajana, nieodżałowanej pamięci księdza-poety, Jana Kalinki. Wydaje się
to zasługą niegdyś niżańskiego autora, który sięgając po formę współczesnego wiersza
wolnego zawierzył klasycyzmowi jako sztuce głoszenia obowiązku moralnego i społecznego oraz dialogu z człowiekiem współczesnym i kulturą. Stąd bierze się to nieustanne
dążenie poety do ustanawiania powszechnego ładu i sensu, choćby tylko wokół siebie
i około swych dążeń, dążenie do osiągania, mówiąc językiem poetów romantycznych,
„uspokojenia”, w przeciwieństwie do niepewności świata materii, egoizmu i powszechnego nienasycenia... Nic też dziwnego, że jego postawa wobec świata nie dopuszcza w
Ogrodzie śpiewających marzeń do wybuchów gwałtownych emocji i uczuć odbiegających od wewnętrznej równowagi, nie dopuszcza tym bardziej do wtargnięcia w świat
przedstawiony kamiennych i błotnych wylewów społecznych wstrząsów, erupcji wydarzeń i destabilizujących konfliktów, które jednak dotkliwie wpływają na życie codzienne
i egzystencję ludzi, rodzin oraz współżyjących pokoleń. Taka postawa wobec świata w
twórczości Mariana Balickiego wynika z jego filozofii, poetyki i strategii perswazyjnej.
Najważniejsze jest to, co w zamian tego, co jest tak sensualnie dolegliwe, daje człowiekowi poezja niżańskiego autora. Już wspomniane uprzednio zestawienie bibliograficzne
dowodzi, że wiele … Poeta-kapłan wie, że ludzie napełnieni lękiem
szukają chleba
i pokoju
Wie także o paradoksie moralnym, w który uwikłani są i ludzie, i świat, który tworzą:
Siedemdziesiąt siedem razy
przebaczał
potem zabił
sumienie
Z biblijną precyzją dokonuje się w wierszu diagnoza sytuacji moralnej człowieka. W
tym przypadku wstrząs poznawczy ulokowany w puencie, uruchamia ironia poetycka.
Tę zaś, dopowiedzmy, najpełniej pojmie intelektualista, chociaż prostota słów trafia bez
przeszkód do świadomości czytelnika.
Cechą wyróżniającą poetykę wierszy Mariana Balickiego jest ich poszerzony adres
czytelniczy i formuła powszechnej dostępności intelektualnej wierszy, oparta na biblijnym uniwersalizmie symboliki religijnej, sensów i wartości, wpisanym w sytuacje komunikacji społecznej. Bo niżański poeta nie mówi „sobie a muzom”, także i nie wyłącznie
„ad maiorem Dei gloriam”, chociaż wedle serca i ducha chrześcijanina, wszystko temu
służy, jak to głosi znana od pokoleń Pieśń poranna Franciszka Karpińskiego już w pierwszych słowach nadzwyczajnego w naszej tradycji zbioru Pieśni nabożnych:
Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia. Tobie morze
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon Boże wielki!
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W poezji obmyślonej jako „ogród śpiewających marzeń” przewijają się różne strony
świata i ludzie, nie tylko ci ze zbiorowego „My”, ale także indywidualni z kręgu rodziny,
przyjaciół, znajomych, współpracowników i uczniów oraz ludzi przygodnie spotkanych.
Są tutaj rodzinne poety Dobkowice i jego najbliższa kraina, zarazem sąsiedzka dla stron
rodzinnych piszącej te słowa, jak; Nisko, Stalowa Wola, dalej rzeka San a za nią Sandomierz, jest też w tej poezji Wielowieś, słynąca cnotami dominikanek i twórczością
pisarzy ludowych – Stanisława Piętaka i Ferdynanda Kurasia – są także miejsca bliskie
krajanom z południowej Polski; Lublin, Kraków, Kalwaria Pacławska, Zakopane, Morskie Oko, Dolina Białego, Chochołów, no i strony bieszczadzkie; Cisna i Komańcza. A
ponadto niemały rozmiar świata Śródziemnomorza; strony włoskie, Watykan, La Verna,
Ziemia Święta – Hermon, Morze Martwe, Nazaret, Betlejem, Jerozolima, jest Góra Oliwna i Dolina Jozafat, i nie brakuje przy tym saharyjskiego nieba, są i pejzaże greckie.
W tomie wierszy, oprócz świętych, warto dojrzeć w tej poezji dłonie św. Franciszka,
któremu ksiądz-poeta dodał „św. pliszkę”, Matkę Kolumbę z Wielowsi czy Brata Alberta,
no i oczywiście niezapomnianego świętego naszych dni, Jana Pawła II. Monologi liryczne Ogrodu śpiewających marzeń kierują się ku Matce i Ojcu pisarza, ku dostojnikom i
kapłanom, jak np. ku biskupom Ignacemu Tokarczukowi, Wacławowi i Bronisławowi,
Edwardowi Frankowskiemu oraz ku księżom w osobach; Mieczysława, Romana, Stanisława Wójtowicza, Karola Jendyka czy Jana Sochonia, słynącego poezją i filozofią.
Poza nimi jest też niemała grupka osób, jak; Jurek, redaktor Wacław, doktor Stanisław,
krytyk Henryk S., a nawet anonimowy przyjaciel uwięziony za słowo. Czasem poezja
Mariana Balickiego przypomni historycznego „Janka Wiśniewskiego” ze stoczniowej
ballady, który „padł”, albo i znanego pisarza Kornela Makuszyńskiego, który spoczął w
Zakopanem. Bywa, że poeta powierza swój wiersz napotkanym znajomym i młodzieży.
Wszystko to świadczy o tym, że poeta wpatrzony i wsłuchany w Niebo, mocno stąpa po
Ziemi, i jest przyjacielem ludzi, i wiąże się serdecznie z różnymi środowiskami i miejscowościami. Nie ma tutaj miejsca na poetyckie odosobnienie i dystansowanie się od
„tłumu”, jak to głosił Horacy. Nie ma tu miejsca na liryczny eskapizm.
W społeczną komunikację swoich wierszy Marian Baliński wpisuje jednocześnie z
tymi doraźnymi i okolicznościowymi funkcjami poziom wyższy, uniwersalny. Warto zauważyć ten erudycyjny i kulturowy dyskurs w poezji niżańskiego autora, który otwiera
relacje wierszy Ogrodu śpiewających marzeń z tradycją i współczesnością literatury narodowej. Znaki te, jako motta i dedykacje, aluzje i nawiązania współtworzą intertekstualny wymiar poezji Mariana Balickiego, wiążą ją z formami, ideami i programami
humanistycznymi, przejawiającymi się w głównym nurcie literatury ogólnopolskiej. W
tej przestrzeni niżański poeta jawi się jako współtwórca literatury narodowej, świadomy
jej rozległości i bogactwa oraz różnorodności. Jest ważnym i kreatywnym jej czytelnikiem oraz adeptem. Lista odniesień do wybitnych twórców literatury współczesnej jest
w Ogrodzie śpiewających marzeń niemała. Poza Biblią i jej księgami, pośród których
wyróżnia się Nowy Testament, przez wiersze Mariana Balickiego przewijają się postaci
znanych pisarzy, jak; Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Władysław Orkan, Stanisław Ignacy Witkiewicz ”Witkacy”, Jan Lechoń, Julian Tuwim Jerzy
Liebert, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Jerzy Harasymowicz, Edward Stachura, oraz
Paul Celan, także i – co zdumiewa – twórca początków liryki martyrologicznej Polaków,
autor m.in. Psalmów pokutnych (1768-1772), pisanych na wygnaniu, Wacław Rzewuski.
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Z przytoczonej właśnie listy wielkich poetów patronujących wierszom Mariana Balickiego jasno wynika, że na gruncie twórczości literackiej i jej wartości niżański autor
niczego nie selekcjonuje i nikogo nie wyklucza. Dyskurs około racji i wartości wymaga
prawdy i odpowiedzi. To bardzo intelektualistyczna postawa twórcza, wymagająca dla
czytelnika Ogrodu śpiewających marzeń. Zdumiewa, na przykład, myśl kierowana do
prof. Tadeusza Kotarbińskiego, twórcy, poza sławnym Traktatem o dobrej robocie, etyki
niezależnej, materialisty i krytyka fenomenologii, przeciwnika na tym gruncie Romana
Ingardena. Wiersz jemu dedykowany z pewnością należy do wartościowszych w dorobku
twórczym Mariana Balickiego, precyzyjny, wręcz analityczny jakby chciał tego w argumentacji filozoficznej sam adresat, i jednocześnie duchowy, fenomenologiczny, czego
by już ten widzieć nie chciał … W sumie powstał wiersz wybitnie zintelektualizowany i
filozoficzny o dialogowej, perswazyjnej naturze, przy tym zaś bardziej liryczny niż retoryczny, piękny w świetle wartości i sztuki lirycznej:
cień młodości
wydłuża się
sięgając martwej deski czasu
na której Wieczny Artysta
maluje obraz minionych dni
posłuchaj
to marsz człowieka
ku pełni człowieczeństwa
to rytm wiecznego walca szczęścia
Odnieść można wrażenie, że poezja niżańskiego pisarza skrystalizowała się w swej
najdojrzalszej postaci w tomie Piosenka wielkanocna (1987), której tytuł i motyw główny
opalizuje znaczeniowo z szeroko pojętą kulturą, stając się nawet swoistym intertekstem
„cudownej pieśni” z Fausta J.W. Goethego. W tym właśnie tomie dokonuje się jakby reasumpcja nieszczęśliwych lat stanu wojennego (1981-1983) i społecznej atmosfery około
człowieka nieco później, co znalazło u tego autora swe dopełnienie w utworach z lat
90., a zgromadzonych w rozdziale Człowieczy los w opisywanym zbiorze. To, co przede
wszystkim decyduje o wartości artystycznej i filozoficznej poezji Mariana Balickiego,
wynika przede wszystkim z jego postawy wobec człowieka i świata. Otóż, niżański poeta
jest po stronie człowieka, rozumie go, wspiera, jak tylko potrafi najlepiej i najmądrzej.
Modlitwą, radą i współodczuwaniem dzieli z człowiekiem lęki i nadzieje, tragizm egzystencji i marzenia. Tak właśnie czyni, tak przeżywa życie własne i wspólne z ludźmi
prawdziwy artysta. Nie jest to więc tylko cecha kapłaństwa, także poetów, i w ogóle
artystów. W przypadku autora z Niska jego kapłaństwo odnalazło odwieczną i trwałą jak
Biblia więź z poezją. Biblijne piękno i ewangeliczna prawda przedziwnie harmonijnie
łączą się ze sobą w liryce Mariana Balickiego, niemalże z tą samą świeżością i siłą wzruszenia, co niegdyś w jakże poetyckiej prozie ks. Piotra Skargi, czy najpierwszej u nas
Biblii Wujka. Tylko nowoczesne zestawienia leksykalne i śmiałe amplifikacje wskażą, że
chodzi o nasze współczesne czasy:
wszystkie kolory barwy i odcienie
idących zdarzeń
niczym mgła Ewangelii
rozłożyły się na powiekach ciszy […]
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zatrzymał się czas
z głębi tajemnicy
wypłynęła modlitwa uwielbienia
Pochwalony Jezus Chrystus
Pan i Król
Artysta Dziejów
Tęcza Słowa
Mistrz Tworzenia
Kwiat Serca
Dojrzały Owoc Miłości
niech będzie uwielbiony
Wyobraźnia autora nieustannie kieruje jego myśli i uczucia ku „niebiańskiej ojczyźnie”, którą odkrył dla poezji kapłańskiej jezuita, ksiądz-poeta, najbardziej znany polski
pisarz w Europie przed Sienkiewiczem, zwany „Horacym sarmackim” - Maciej Kazimierz Sarbiewski. W uniwersalnej łacinie odkrył on przy tym dla poezji, na długo przed
romantykami, przestworza i kosmiczną optykę widzenia ziemi, w tym rodzinnej Narwi, z
wysokości gwiezdnego sklepienia. Żarliwa pobożność i zawierzenie Bogu łączyła się w
jego liryce z estetyzacją i sakralizacją właściwą XVII. wiecznemu klasycyzmowi:
Piękne ojczyzny lice, gdzie ócz tysiąc
Nieustającą straż pełni w błękicie!
Czemu mnie, krain gwiaździstych dziedzica,
Tak długo na tym wygnaniu widzicie,
Z dala od nieba, co serce zachwyca?
Tutaj srebrzyste zaścielcie mi darnie,
Tu grób białymi ubierzcie liliami,
Dom dziecka, które w brzask nieba się garnie,
Tu śmierci pęta rozerwać Bóg da mi,
Tu, prochem będąc, porzucę me pyły,
Tu złóżcie ziemskie szczątki mego ciała,
By uwolniona nad cienie mogiły
W bezmiary raju dusza uleciała.
Sięgamy po ten właśnie trop łacińskiej tradycji poetyckiej z uwagi na precedens wierszy ks. M.K. Sarbiewskiego w nurcie poezji łacińsko-polskiej, uprawianej przez biskupów, począwszy od renesansu, przez humanistę Grzegorza z Sanoka, światowego dyplomatę, ostatecznie zaś bpa w Lidzbarku Warmińskim, Jana Dantyszka oraz bohatera
pikantnych anegdot i mistrza erotyku, bpa Andrzeja Krzyckiego, prymasa Polski. Otóż,
„Horacy sarmacki” połączył w poezji łacińskiej wiersz z polskim pejzażem i narodowymi
treściami, w tym historycznymi i politycznymi, odkrył dla uniwersalnej poezji piękno
religii chrześcijańskiej, na co później Europejczycy mieli czekać aż do Chateaubrianda.
„Horacy sarmacki”, dokończmy myśli o nurcie klasycystycznej poezji, odkrył dla sztuki
słowa wiązanego katolicką teologię, kult Maryi i świętych, włączył do poezji szczere i
porywające przeżywanie wiary i fascynującą perspektywę eschatologii. Łączył też – co
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już wtedy było kontrowersyjne w świetle tzw. walki nowożytników ze starożytnikami we
Francji – wyobrażenia ewangeliczne z mitologią grecko-rzymską. Objął więc bezkolizyjnie w swej poezji summę europejskiej kultury, Biblię i antyk. Rzecz ciekawa, ksiądz-poeta Marian Balicki także wprowadza motywy mitologiczne, może i dyskrecjonalnie, i
jakby na marginesie okolicznościowych tematów i motywów podróżnych, a jednak dość
śmiało i bynajmniej nie powierzchownie, może zresztą za bezpośrednim przykładem
znanego w Europie poezjowania Zbigniewa Herberta. Zachowuje przy tym klasyczną
elegancję języka lirycznego przy nieustannym dążeniu do osiągnięcia chrześcijańskiego
pułapu wartości. W tym też zdaje się różnić poezja Mariana Balickiego od twórczości
księży-poetów, jak Jan Twardowski czy Wacław Oszajca, którzy bardziej byli uwrażliwieni na detale materialne i egzystencjalne, na paradoks uwikłania człowieka między
światem doczesnym a wiecznym. Wiersz Balickiego odchodzi od werystycznego szczegółu i sensualnego doznawania wydarzeń, dąży do zwięzłego słowa-klucza, do filozoficznego uogólnienia, do – spróbujmy tak to określić – religijnego „puentylizowania”
pejzażu lirycznego, z efektem estetycznym przypominającym nieco malarstwo impresjonistyczne o takiej właśnie technice. I w tym miejscu dochodzimy do podstawowej cechy
poetyki niżańskiego pisarza.
Antyk nie jest w tych wierszach tylko akcesoryjnym, ot, ornamentacyjnym elementem. Bywa dyskursywny, płynie niczym wartki głos dialogu w nurcie przemijania człowieka i jego świata już „tu i teraz”. W tych odsłonach kreacja liryczna zyskuje większą
autonomię wobec sfery sacrum, około której gromadzą się wiersze Ogrodu śpiewających
marzeń:
Przechodząc góry Pamassos
usłyszałem głos Apollina
i muz zagubionych wśród
nagich szczytów wielkości
na stopach i dłoniach
poczułem rany
i białą krew
spływającą na kartę życia
To samsara
moich boleści
wśród mgieł płynę
słuchając głosu Apollina
i muz śpiewających paian
zapomnienia
Całkowitej kreatywności pejzażu dopełnia tutaj pojęcie orientalne i egzotyczne z innej
jeszcze, niż grecka i biblijna, kultury duchowej i kontemplacyjnej – buddyjska samsara.
Podmiot w tych przestrzeniach kultury, pomiędzy młyńskimi kamieniami różnych tradycji światowych przeżywa siebie, swoją tożsamość jako dziedzic ewangelicznej drogi, w
dalekich stronach rozpoznaje znaki swojej wiary. Nic w tym procesie samopoznania nie
przeszkadza, ani Apollin, ani gdzie indziej Jowisz, Iksjon czy Tantal. Potwierdzić to może
śmiały we wszystkim wiersz dedykowany biskupowi Tokarczukowi, z mottem Jana Lechonia, poety z bardziej narodowego skrzydła sklasycyzowanych skamandrytów. Wiersz ten,
jego obrazowanie, frazeologia i retoryka bardzo się zbliża do poetyki M.K. Sarbiewskiego:
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wpleciony w Iksjona koło
ja król Lapitów wyklęty
tylko przed Prawdą schylam czoło
w wiecznym konaniu uśmiechnięty
wam o Polacy ślę mą ranę
i krew na batach wyciśniętą
wam serce składam zdruzgotane
wolę Tantala nieugiętą
Jakże pięknie i lekko sięga Marian Balicki po uniwersalny język mitologii greckiej,
by opisać znak ludowego świątka, drewnianej figury obrazującej martyrologię Pańską.
Postać Chrystusa w tym ujęciu daje się dojrzeć i przeżyć w innych znakach i tradycjach,
jest bliżej człowieka „w ogóle” - co podkreśla już samo motto z ballady „Steda”, poety-wędrowca:
Chodź człowieku, coś ci powiem
(E. Stachura)
Chryste wiszący na dębie
z urwanym ramieniem życia
drewniany kaleko wieku dwudziestego
jesteś martwym ikarem
komu jest potrzebny lot słowa
twoich warg kwitnących południem
rumieniec kropli
zwijającej język w trąbę archanioła
W wierszu Ślad Agamemnona poeta odnowił trop romantycznej tradycji klasycyzmu
z liryki Juliusza Słowackiego. W tym miejscu wielki romantyk zanotował poruszający
leitmotiv: „Jak mi smutno!”, a nasz niżański poeta westchnął w puencie, w tym samym
nastroju: „Co pozostało po tobie Agamemnonie / pamięć i łzy.” Cóż, ludzkie uczucia,
groby i modlitwy mają ten sam wyraz uczuć, znaczeń i intencji w przestrzeni historii i
kultury. Ksiądz-poeta nie odmawia przeszłości swej pamięci i szacunku:
Wśród ruin
pacierz za zmarłych
odmawiają
kolumny świątyni Apollona
wznoszą dłonie
wysoko
jak pytie milczące
mądrością wieków
Bywało, a raczej wciąż się to powtarza, że pośród zastanego i starego już świata rodzi
się nowy czas i rozbrzmiewa nowa modlitwa:
na tym miejscu
gdzie Apostoł Paweł
stał się głosem wołającego Syna
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zanosimy do Ciebie
modlitwę słów
pozbieranych na Areopagu czasów
modlitwę lęku
zagubionego wśród skał Akropolu
Niżański poeta dobrze rozumie i objaśnia tę „Ewangelię drogi”, szlak św. Pawła, tym
bardziej jest uzasadnione jego helleńskie wzruszenie:
patrzę na góry Olimpu i Parnasu
przemierzam doliny Tesalii
podziwiam piękno ziemi Persefony
którą uprawiali bogowie
zrodzeni mitologią przodków
Ateny Korynt Kenchry
Borea Tesaloniki Filipia
ukazują miejsca
Pawłowego świadectwa
Klasyczne tropy w poezji Mariana Balickiego wiodą czytelników nie ku pomnikom
i atrakcjom turystycznym, lecz do źródeł wiary i kultury, dlatego też granice regionów,
krajów czy stref klimatycznych nie mają w tej liryce geograficznego znaczenia, mają wymiar aksjologiczny. Może to poświadczyć, na przykład, niezwykła wizja Boga z wiersza
u schyłku XX. stulecia:
Mój Bóg jest Tancerzem
co tańczy stworzenie
gwiazda polarna
stokrotka
głaz nad Sanem
wypalona łąka
tworzą Jego ślady
stawiane w rytm Serca
a kiedy stanie
zatrzyma istnienie
i wróci wszystko
do źródła muzyki
początku Słowa
i końca zbawienia
Ten wiersz ma bardzo poważny charakter, to metatekst, utwór metapoetycki, który zawiera ważne samookreślenie poety jako artysty, jego credo. Wiersz Mój Bóg jest utworem
na wskroś filozoficznym, znajdującym oparcie dla estetyki lirycznej w tradycji antycznej
trójjedynej chorei, która łączy nierozerwalnie sztukę w syntetycznym związku tańca –
słowa – muzyki. Z chorei tej wywiódł swoją wielkość dramat i teatr starożytnej Grecji, do
której nawiązało stulecie Wielkiej Reformy Teatru w Europie i ambitne nurty awangardy
artystycznej, u nas z Tadeuszem Kantorem i Jerzym Grotowskim na czele...
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Wizja Boga w wierszu Mariana Balickiego tworzy figurę kulturową, symboliczną –
Deus artifex. Pamiętamy jego postać z renesansowego manifestu w Hymnie [1564] Jana
Kochanowskiego [Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?]. Według inspiracji
platońskich i neoplatońskich renesansu (Ciceron):
Mechanizmem wszechświata włada ręka Artysty – Stwórcy, który zarazem istnieje w
swych znakomitych oraz znakomicie funkcjonujących dziełach i przejawia się właśnie
poprzez ich byt.
Tę zrównoważoną, harmonijną wizję Boga klasycystycznego niżański poeta dynamizuje i łączy z tańcem i muzyką, za kulturowym przykładem attyckiej orchestry, na której pląsały chóry podczas widowisk teatralnych, także z figurami mistycznych tańców,
znanych od czasów prehistorycznych, o czym świadczą naskalne malowidła w grotach
Francji, Hiszpanii i gdzie indziej, nawet na archipelagach Pacyfiku … Dzięki tak antropomorfizowanej metaforze Boga – Tancerza świat przedstawiony w poezji Mariana
Balickiego traci swe uwarunkowania czasowe i materialne ograniczenia, i łączy się z
wiecznym „teraz”, z universum, i lokuje się w pobliżu „Raju”, o którym głosi tradycja biblijna, nabierając znaczenia sakralnego centrum w tworzonej przestrzeni lirycznej.
Nic też dziwnego, że antropologiczną ramą sztuki poetyckiej Mariana Balickiego jest
„Ogród”, pojęty już to jako swoiste kapłańskie parvum herediolum (małe dziedzictwo/
mała ojczyzna), umożliwiające realizację horacjańskiej doktryny twórczej – otium cum
dignitate – ‘wypoczynku z pożytkiem’ lub jak oksymoronicznie zwali to pisarze staropolscy; „niepróżnującego próżnowania”. Doktrynę tę, jak wiadomo, schrystianizował św.
Augustyn, przebywając w pobliżu jeziora Como, pośród wzgórz alpejskich, gdzie napisał
swe główne dzieła, i odtąd była to już zasada - christianae vitae otium – chrześcijańskie
życie twórcze. Można by uznać tę fundamentalną doktrynę jako podstawę całej „poezji
kapłańskiej”, którą znaczą w naszej tradycji nazwiska poetów staropolskich, tak wielkie,
jak M. K. Sarbiewski (Laus otii religiosi/Pochwała spokoju w Zakonie) i tak „małe”,
jak ksiądz-poeta Stanisław Grochowski (Toruńskie noce), zasiedziały w swej skromnej
izdebce w Pieckach Małych na Mazowszu. Z tym zastrzeżeniem, że niżański poeta nie
idzie w kierunku „stylu słodkiego”, lecz zmierza ku dyskursom aksjologicznym Słowa
i jego biblijnej metafizyce. Dlatego też jego poezja, pojęta jako „ogród”, nawiązuje do
tradycji staropolskich „ogrodów” i „wirydarzy”, antologii tekstów, realizowanych jako
przemyślany układ kompozycyjny poezji religijnej (modlitw, pieśni) i przestrzeni sakralnej znaków języka hieratycznego. Wiele pięknych i udanych wierszy księdza-poety Mariana Balickiego można dla przykładu przytoczyć, poprzestańmy na koniec na tym jednym, modlitewnym i litanijnym z Imieniem najważniejszym dla wszystkich skupionych
w swym istnieniu około Ewangelii:
Jezu jesteś
jesteś we mnie
jesteś pokojem mojego serca
jesteś nasyceniem mojej duszy
jesteś ogrodem moich pragnień
W ostatnim słowie omówienia poezji autora „z naszych stron” warto raz jeszcze powiedzieć, że solidaryzuje się on z człowiekiem i jego słabościami, i udrękami, nie myśli
o sobie ponad nim, swoim bliźnim. Dlatego chyba jego motyw poetycki „Pan Homo” jest
bardziej moralitetowy niż klasycystyczny, jak „Pan Cogito” Herberta … :
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Znam cię młody człowieku
widziałem
wstępowałeś w otchłań niewoli
własnej
i milczałem
Znam cię
w tobie odnajduję
moja słabość
i drogę
przed nią
bronią się moje nadzieje
Uwikłanie w paradoks istnienia, w jego oksymoroniczne plany nie pozwala na całkowitą pewność, ani poety, ani kapłana …

Spotkanie Jubileuszowe w 35 rocznice święceń kapłańskich.
Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego.
Pstrągowa 19 czerwca 2017 roku.
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CHARYZMATYCZNA SŁUŻEBNOŚĆ

Wizja Europy nie opiera się na dążeniu do potęgi, ale na idei, że dialog i wzajemny
szacunek to niezbędne warunki budowy pokoju na kontynencie oraz dynamicznego rozwoju każdego narodu. Kościół jest świadom miejsca, które mu przypada w duchowej i
ludzkiej odnowie Europy. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą
ducha. Europa powinna oddychać obydwoma płucami - wschodnim i zachodnim. Dzień
22 czerwca 2017 roku przejdzie do historii nie tylko Szczecina i diecezji szczecińsko-kamieńskiej jako nadzwyczaj dzień szczególny – dzień świadectwa budowania jedności.
W tym oto dniu odbyła się niecodzienna uroczystość z udziałem wielu przedstawicieli
instytucji państwowych, samorządowych, świata nauki, kościelnych – krajowych i zagranicznych. Sam fakt iż przybyło na tę uroczystość wielu oficjeli nie wyczerpuje znamion
rangi wydarzenia. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-kamieński, który był głównym „bohaterem” uroczystości został odznaczony przez Pana
Jánosa Ádera - Prezydenta Węgier jednym z najwyższych odznaczeń państwowych
Węgier. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Zebranych Gości powitał Pan dr Krzysztof Kozłowski - Wojewoda Zachodniopomorski, po czym część oficjalną poprowadził przedstawiciel Ambasady Węgier w Warszawie Pan dr Pál Attila Illés – Radca Ambasady Węgier w Warszawie. Laudację na cześć
odznaczonego wygłosił Ksiądz Biskup Laszlo Kiss-Rigo – Ordynariusz diecezji Szeget
(Węgry). Odznaczenie w imieniu Prezydenta Węgier wręczyła Pani Orsolya Zsuzsanna
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Kovács - Ambasador Węgier w Warszawie, która po dokonaniu aktu odznaczenia skierowała do zebranych okolicznościowe słowo z podkreśleniem zasług czynionych przez
Ks. Abpa A. Dzięgę na rzecz budowy jedności w Europie i podejmowaniu wielu form
współpracy polsko-węgierskiej. Słowo podziękowania za odznaczenie wygłosił J. E. Ks.
Abp Andrzej Dzięga, który nakreślił w nim potrzebę budowania jedności na wszystkich
frontach życia ludzkiego. Słowo Abpa zostało przyjęte z wielkim aplauzem. Do tegoż
Słowa, w dalszej części uroczystości nawiązywali mówcy widząc trafność ujęcia i zasadność potrzeby realizacji nakreślonych działań. Tę charyzmatyczność Księdza Arcybiskupa podkreślano gremialnie w rozmowach kuluarowych podkreślając, iż jest On jedną
z niewielu Osób w Polsce mających tak wielki i wspaniały dar budowania jedności, krasmówczy, erudyty - co dla niektórych jest powodem uczuć nie zawsze pozytywnych. Ks.
Abp - jak podkreślano - jest nadzwyczaj Osobą wyróżniającą się w gremiach nie tylko
Episkopatu, ale także w gremiach polskich prawników, w gremiach w ogóle naukowych,
a na Pomorzu oraz w Polsce - Osobą porywającą ku działaniu i wyzwalającą nadzwyczaj
pozytywne emocje integracyjne, zaufania, życzliwości, nadziei i ludzkiej radości. Podczas uroczystości w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytano
także list Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który przypomniał
o zasługach abp. Dzięgi i w budowaniu relacji polsko-węgierskich.
W uzasadnieniu podkreślono, że Odznaczony od wielu lat podejmował szereg działań służacych budowaniu przyjaźni i współpracy oraz wzajemnej bliskości pomiędzy
Polską a Węgrami. Dzięki Jego zaangażowaniu wiele instytucji, organizacji i wspólnot
nawiązało współpracę. To nagroda m.in. za wkład w dzieło nauki języka węgierskiego, upowszechniania kultury węgierskiej, wzmacniania kontaktów między Kościołem w
Polsce i na Węgrzech, a szczególnie za współpracę i wsparcie w wyniesieniu na ołtarze
Jánosa Esterhazego. Arcybiskup Andrzej Dzięga swoją działalność na rzecz pogłębiania
przyjaźni i współpracy między narodami rozpoczął jeszcze jako biskup sandomierski.
13 lat temu powołał Centrum Współpracy Polsko-Węgierskiej w Sandomierzu służące
wymianie naukowej, kulturalnej i duszpasterskiej. Jest również doktorem honoris causa
Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu imienia Petera Pazmanya w Budapeszcie. Wyróżnienie otrzymał trzy lata temu.
Po ponad godzinnej uroczystości związanej z wręczeniem odznaczenia, delegacja węgierska wraz z przedstawicielami wielu polskich i zagranicznych jednostek udali się pod
Figurę Jana Pawła II i pomnik „Węgierskiego chłopca” na Jasne Błonia w Szczecinie
by we wspólnej modlitwie polecić sprawy obu Narodów i złożyć kwiaty jako symbol
pamięci i jedności. Następnie po tym akcie wszyscy udali się do budynku Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, by już indywidualnie każdy
uczestnik uroczystości mógł pogratulować „Odznaczonemu” i skierować słowa jedności
i uznania za wielkie dzieła czynione przez ks. Arcybiskupa nie tylko dla Węgrów lecz
całej Europy. Ta część Uroczystości - jako trzecia, była także okazją do nawiązania nowych kontaktów i relacji między przedstawicielami wielu podmiotów krajowych i zagranicznych (polsko-węgiersko-słowacko-ukraińsich). Nie zabrakło osób ze świata nauki z
takich państw między innymi jak: Słowacja, Węgry, Ukraina. Specjalne delegacje przybyły z Warszawy, Budapesztu (Węgry), Tarnopola (Ukraina), Koszyc (Słowacja) i wielu
innych ośrodków. Fakt ten świadczy o uznaniu i szacunku okazywanego wobec Osoby
Księdza Arcybiskupa.

255

INTEREVIEWS, LETTERS, REVIEV
Przed laty Ksiądz Arcybiskup jako jeszcze Biskup Sandomierski podjął się organizowania w Sandomierzu Spotkań Cyrylometodiańskich, w których udział brali przedstawicieli rządów i Kościoła z Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto nadzwyczaj szeroko
zostały rozwinięte relacje i kontakty z wieloma podmiotami węgierskimi. W tym miejscu
należy przywołać takie kwestie jak: sprawy nauki, kwestie duszpasterskie, sportowe, samorządowe, wydawnicze, edukacyjne i wiele innych. Nie bez znaczenia także w dzień
Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa pod adresem Księdza Arcybiskupa kierowano słowa jako
Człowieka o wielkiej charyźmie, wielkiego formatu, budowniczym jedności narodów,
erudycie, integratorze społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej. Dziś w dobie różnych podziałów potrzeba takich osób, które wpierw rozumieć będą potrzebę integracji, a
po drugie zaangażują się w realizację tego zamysłu.
W swoich wystąpieniach Ks. Abp podkreślał, że owa uroczystość to rzeczywiście
jedność serc, która odnosi się także do obu Narodów. Tak też mówił o Polakach i Węgrach. Według Niego to dwie komory jednego serca. Po przyjęciu odznaczenia abp Andrzej Dzięga złożył kwiaty pod pomnikiem węgierskiego chłopca na Jasnych Błoniach
w Szczecinie.Fakt Odznaczenia zauważyły - co ciekawe - nie tylko media prawicowe,
ale także liberalne i lewicowe. Nie można więc tak wielkich Postaci i wydarzeń nie zauważyć, i nie można wobec tak wspaniałych Dzieł przejść obojętnie, co nie znaczy, że
podmiotom tym przychodzi to zbyt łatwo.

Po wręczeniu odznaczenia J. E. Ks. Abp. Andrzejowi Dziędze
odbyła się w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie druga część
Uroczystości podczas której obecni składali osobiste gratulacje.
Szczecin 22 czerwca 2017 roku
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18 ZASAD DOBREGO OJCA

#1.
Ważne jest wszystko, co mówi ci twoje dziecko. Ważne jest także to, co mówi najstarsze
i najmłodsze. Nawet jeśli jest to bezsensowny bełkot. Poświęć trochę czasu i słuchaj ich.
#2.
Jesteś dla nich ojcem, nie matką. Nie zastępuj żony, bądź ojcem.
#3.
Zapomnij o podnoszeniu głosu. Nie programuj przyszłej jędzy. Uniosłeś się - przeproś.
Rodzice to też ludzie.
#4.
Zabawek nigdy nie jest za dużo i za mało. Jeśli poprosi o nową, zaproponuj oddanie
dwóch starych do młodszej grupy.
#5.
Jeśli dzwoni najstarsze, to nie oznacza, że chce pieniędzy.
#6.
Przytulanie to ważna rzecz. Ono jest maleńkie wokół niego pełno dużego i strasznego.
Od tego nie obroni ją nawet mama. I nieważne, że twoja mała ma 22 lata. Czułość i miłość dziecka to niezastąpiona wartość na skalę galaktyki.
#7.
Dzieco rwie się z tobą do garażu? Chce ci pomóc w odgarnianiu śniegu? Daj mu trochę
śrub, małą łopatkę. Bardziej oddanego i dokładnego pomocnika mieć nie będziesz.
#8.
Stwórz tradycję. Zakrywanie drzwi od garażu, obieramy ziemniaki, czeszemy włosy
po kąpieli - tylko z tatą. To ważna wspólna czynność.
#9.
Dziecko musi wiedzieć, że tata je zawsze obroni. Nawet jeśli kłóci się z innym dzieckiem z przedszkola albo jak dzwoni z innego miasta i prosi, by zabrać go z dzielnicy
imigrantów. Ochrzan potem, najpierw obrona.

257

FROM THE EDITORIAL FOLDER
#10.
Nie napadaj na dentystę lub pielęgniarkę od pobierania krwi. Oni chcą jak najlepiej dla
twojego dziecka. Spróbuj mu to wyjaśnić. W życiu dziecka jest sporo ważnych lekarzy, o
wiele więcej, niż sobie wyobrażasz.
#11.
Każde dziecko ma prawo do wspólnego wyjścia tylko z tatą. Na przykład do cyrku. I
co kogo obchodzi, że nie znosisz cyrku?
#12.
Mama nigdy się nie myli. Mylą się rodzice. Oboje. Zapamiętaj!
#13.
Wszystkie dzieci mają prawo się wypłakać wycierając łzy o twoją najlepszą koszulę.
Jeśli dziecko nie biegnie wypłakać się na twoim ramieniu, to znak, że powinieneś się
poważnie zastanowić.
#14.
Wymyśl własną, wieloodcinkową bajkę z własnymi bohaterami. Zapamięta ją na całe
życie.
#15.
Twoje dziecko nie jest z porcelany. Też ma prawo skakać przez kozła lub nurkować
w przeręblu.
#16.
Najważniejsze jest staranie się. Jeśli nie umie rysować, ale bardzo się stara, pochwal
go właśnie za to. Z szacunkiem i bez pochlebstwa wskaż mu drogi rozwoju. Pochlebstwo
to też kłamstwo, ale oglądane przez różowe okulary.
#17.
Nigdy nie ujawniaj sekretów, którymi się z tobą podzieliło. Nawet jeśli samo wygadało je całemu światu.
#18.
Kto powiedział, że kwiaty należy dawać tylko małżonce?

Milczenie jest złotem, niech więc mówią kwiaty,
każde mądre dziecko słucha swego taty
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JAK BYĆ DOBRYM OJCEM
„Gdzie popełniłem błąd?” Takie pytanie dręczyło Michaela z RPA, ojca zbuntowanego
dziewiętnastolatka. Bardzo przykładał się do wychowywania syna, ale teraz nachodziły
go wątpliwości, czy nie mógł ze swojej roli wywiązać się lepiej. Z kolei Terry,
mieszkający w Hiszpanii, najwyraźniej może spoglądać w przeszłość z zadowoleniem.
Jego syn Andrew opowiada: „Z dzieciństwa zachował mi się taki obraz: tato czyta mi,
bawi się ze mną i zabiera mnie na wspólne wypady, na których mam go tylko dla siebie.
Dzięki niemu nauka była frajdą”. Trzeba przyznać, że nie jest łatwo być dobrym ojcem.
Niezwykle przydatne okazują się podstawowe zasady podane w Biblii. Wielu mężczyzn
przekonało się, że korzystanie z tej skarbnicy mądrości przynosi pożytek zarówno im
samym, jak i ich rodzinom. Rozważmy więc niektóre z praktycznych rad biblijnych.
1. Miej czas dla rodziny
Jak pokazujesz dzieciom, że są dla ciebie ważne? Niewątpliwie zdobywasz się na wiele
wyrzeczeń, by zapewnić im chociażby utrzymanie i odpowiednie warunki do życia.
Nie robiłbyś tego wszystkiego, gdyby dzieci się dla ciebie nie liczyły. Ale jeśli nie
spędzasz z nimi wystarczającej ilości czasu, mogą dojść do wniosku, że bardziej niż na
nich zależy ci na pracy, kolegach czy własnym hobby. Kiedy ojciec powinien zacząć
poświęcać czas dzieciom? Matka nawiązuje więź ze swoim maleństwem, jeszcze zanim
się ono urodzi. Mniej więcej w 16 tygodniu ciąży płód odbiera już bodźce dźwiękowe.
Na tym etapie również ojciec może zacząć budować wyjątkową więź z nienarodzonym
dzieckiem. Może słuchać bicia jego serca, wyczuwać jego kopnięcia, rozmawiać z nim
albo mu śpiewać.
Zasada biblijna: W czasach, gdy spisywano Biblię, mężczyźni osobiście angażowali
się w pouczanie swojego potomstwa. Prawo Boże zachęcało ojców, żeby regularnie
spędzali z dziećmi czas. Wynika to na przykład z Księgi Powtórzonego Prawa 6:6,
7: „Te słowa, które ci dzisiaj nakazuję, mają być w twoim sercu; i wpajaj je swym
synom, i mów o nich, gdy siedzisz w domu i gdy idziesz drogą, i gdy się kładziesz, i gdy
wstajesz”.
2. Bądź ojcem, z którym można porozmawiać o wszystkim
Słuchaj ze spokojem — nie krytykuj z góry. Ojciec, który chce mieć dobry kontakt z
dziećmi, musi być uważnym słuchaczem. Powinieneś więc nauczyć się słuchać bez
gwałtownych reakcji. Jeżeli dzieci z góry wiedzą, że szybko się denerwujesz i od razu
zaczynasz je krytykować, raczej nie będą chciały ci się zwierzać. Ale jeśli umiesz
spokojnie słuchać, wysyłasz sygnał, że szczerze się nimi interesujesz. Wtedy zapewne
chętniej podzielą się z tobą tym, co naprawdę myślą i czują.
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Zasada biblijna: Jedną z praktycznych wskazówek, przydatnych w życiu codziennym,
zawiera List Jakuba 1:19: „Każdy człowiek ma być prędki do słuchania, nieskory do
mówienia, nieskory do srogiego gniewu”. Ojcowie, którzy stosują się do tej zasady,
lepiej dogadują się z dziećmi.
3. Karć w duchu miłości i nie szczędź pochwał
Karcenie nie może być sposobem na rozładowanie własnych emocji, takich jak
frustracja czy gniew — zawsze powinno wynikać z miłości i troski o trwałą pomyślność
dziecka. Obejmuje udzielanie rad, korygowanie, pouczanie, a w razie konieczności
ukaranie. Ojciec powinien pamiętać, że karcenie będzie znacznie skuteczniejsze, gdy
ma on zwyczaj chwalić dzieci. Starożytne przysłowie głosi: „Słowo wypowiedziane
we właściwym czasie jest jak złote jabłka w srebrnych ornamentach” (Przysłów 25:11).
Pochwały wzbogacają osobowość dziecka. Gdy czuje się ono zauważane i cenione,
rozkwita. Ojciec, który upatruje okazji do pochwalenia syna lub córki, pomaga im
rozwijać poczucie własnej wartości i zachęca do obstawania przy tym, co słuszne.
Zasada biblijna: „Ojcowie, nie rozjątrzajcie swych dzieci, żeby nie popadły w
przygnębienie” (Kolosan 3:21).
4. Kochaj i szanuj żonę
Wpływ na dzieci bez wątpienia ma też to, jak mężczyzna wywiązuje się z roli męża.
Pewien zespół specjalistów wyjaśnia: „Najlepsze, co ojciec może zrobić dla dzieci, to
szanować ich matkę. (...) Kobieta i mężczyzna, którzy wzajemnie się szanują i pokazują
to dzieciom, stwarzają im bezpieczne środowisko” (J. Rosenberg i W. B. Wilcox, The
Importance of Fathers in the Healthy Development of Children).
Zasada biblijna: „Mężowie, wciąż miłujcie swe żony (...) Niech też każdy z was z
osobna tak miłuje swoją żonę, jak samego siebie” (Efezjan 5:25, 33).
5. Kochaj Boga i ucz dzieci tego samego
Ktoś, kto gorąco kocha Boga, może ofiarować dzieciom bezcenne dziedzictwo —
zażyłą więź z Ojcem niebiańskim. Antonio, będący Świadkiem Jehowy, włożył wiele
trudu w wychowanie szóstki dzieci. Po latach jedna z córek napisała: „Kochany Tatusiu,
chciałabym Ci podziękować, że nauczyłeś mnie kochać Jehowę Boga, bliźnich i siebie
samą — że pomogłeś mi wyrosnąć na zrównoważoną osobę. Widziałam u Ciebie
miłość do Jehowy i odczuwałam Twoje szczere zainteresowanie. Dziękuję, Tatusiu, że
pierwszeństwo w swoim życiu dawałeś Jehowie i że traktowałeś nas, dzieci, jako dary
od Niego!”.
Zasada biblijna: „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą
swą duszą, i całą swą siłą życiową. I te słowa, które ci dzisiaj nakazuję, mają być w
twoim sercu” (Powtórzonego Prawa 6:5, 6).
Ojcostwo, rzecz jasna, nie zamyka się w omówionych pięciu punktach. Spójrz prawdzie
w oczy: nawet jeśli dasz z siebie wszystko, i tak nie będziesz doskonałym ojcem.
Jednak im bardziej starasz się wprowadzać podane zasady w czyn - z miłością i w
sposób zrównoważony - tym większe masz szanse na to, że będziesz dobrym ojcem.
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