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PEDAGOGIA OJCOSTWA
Witold Pilecki - Bohater Narodu Polskiego
(1901-1948)

Bohater Narodu Polskiego
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu – mieście w Karelii, w północno- zachodniej prowincji Rosji. Pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Leliwa. Od 1910
rodzina Pileckich mieszkała w Wilnie, gdzie Witold uczył się w szkole handlowej. Od
1914 należał do zakazanego przez władze rosyjskie harcerstwa. Wybuch wojny w 1914
r. zaskoczył rodzinę Pileckich na wakacjach w Druskiennikach. Nie mogąc wrócić do
zagrożonego niemiecką okupacją Wilna, ani do dalekiego Ołońca, gdzie pracował ojciec,
Ludwika Pilecka w sierpniu tegoż roku pojechała do swej matki mieszkającej w Hawryłkowie na Mohylowszczyźnie i tam posłała dzieci do szkół w Orle.
W 1917 roku, po Rewolucji Lutowej, upadku caratu i powstaniu tymczasowego rządu
Kiereńskiego, harcerstwo polskie wyszło z podziemia. Dzięki rozluźnieniu frontu w roku
1918, prawie wszyscy starsi harcerze, w tym Witold Pilecki, opuścili Orzeł i przedostali
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się na tereny odradzającej się Polski. Maturę zdał w 1921 roku. W latach 1918–1921
służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny z Armią Czerwoną, jako kawalerzysta
brał udział w obronie Grodna. 5 sierpnia 1920 wstąpił do 211 Pułku Ułanów i w jego szeregach walczył w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej i brał udział w buncie gen. Żeligowskiego. Dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. Po wojnie
został zdemobilizowany i w 1922 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu
Poznańskiego. W 1934 Witold Pilecki awansował na podporucznika rezerwy, był w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień w Lidzie z przydziałem mobilizacyjnym do
26 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Baranowiczach. Sąsiadem Pileckich był marszałek
Edward Śmigły- Rydz. W sierpniu 1939 Witold Pilecki został zmobilizowany, walczył w
kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy. Pod jego dowództwem, ułani zniszczyli 7 niemieckich czołgów oraz
2 nieuzbrojone samoloty. Ostatnie walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka. Pilecki rozwiązał swój pluton 17 października 1939 i przeszedł do konspiracji.
W konspiracji Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy,
był jednym z twórców powołanej 9 listopada 1939 konspiracyjnej Tajnej Armii Polskiej.
Nadzorował i zakładał sieć tajnych skrytek na dokumenty, podziemną bibułę oraz broń
palną, jedną z nich założył we własnym mieszkaniu. Na przełomie 1941/42 roku Tajna
Armia Polska weszła w skład Związku Walki Zbrojnej. Pilecki w obozie Auschwitz Pod
koniec sierpnia 1940 roku kierownictwo TAP zwołało naradę omawiającą bieżącą sytuację podczas, której poruszono również sprawę obozów koncentracyjnych, masowo
wówczas zakładanych przez Niemców w okupowanej Polsce. Na zebraniu tym przedstawiono propozycję aby ktoś ze ścisłego kierownictwa przedostał się do obozu w Auschwitz, w celu skontaktowania się z uwięzionymi tam członkami kierownictwa TAP, zebrania informacji wywiadowczych na temat funkcjonowania obozu oraz zorganizowania
wewnątrz ruchu oporu. Deklarowanym celem tej akcji było uwolnienie więźniów przez
ucieczkę względnie ich odbicie.
Według różnych źródeł Pilecki był inicjatorem tego planu, a według innych rotmistrz
jedynie zgłosił się do wykonania tego zadania na ochotnika. TAP stworzyła dla Pileckiego fałszywe dokumenty na nazwisko poległego w kampanii wrześniowej polskiego żołnierza „Tomasza Serafińskiego” z Krakowa. 19 września 1940 roku Niemcy przeprowadzili w Warszawie łapankę na roboty do Niemiec. Niemiecka żandarmeria przeszukiwała
też domy zatrzymując wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn w wieku od 18 do 40 lat.
Kiedy żandarmi zapukali do mieszkania Eleonory Ostrowskiej pytając czy w mieszkaniu
znajdują się jacyś mężczyźni Pilecki wyszedł z pokoju i został przez nich zatrzymany.
Do obozu Auschwitz Pilecki trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 wraz z tzw. drugim
transportem warszawskim. Jako więzień nr 4859 był głównym organizatorem konspiracji w obozie. W zorganizowanej przez niego siatce nazwanej przez Pileckiego Związek
Organizacji Wojskowej byli Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i Bronisław Czech.
ZOW został zorganizowany w systemie tzw. „piątek”. Pierwsze górne „piątki” stanowiły
najważniejsze ogniwo ZOW. Ich członkami mogli być jedynie ci więźniowie, których Pilecki darzył absolutnym zaufaniem. Zgodnie z relacją Pileckiego: Każda z tych „piątek”
nie wiedziała nic o „piątkach” innych i sądząc, że jest jedynym szczytem organizacji,
rozwijała się samodzielnie, rozgałęziając się tak daleko, jak ją sumą energii i zdolności
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jej członków plus zdolności kolegów stojących na szczeblach niższych, a przez „piątkę” stale dobudowywanych, naprzód wypychały. W ostatnich miesiącach 1942 odrzucono system „piątkowy” organizując ZOW na wzór wojskowy z podziałem na bataliony,
kompanie i plutony posiadające wyznaczone rejony działania – zastosowanie modelu
struktury wojskowej miało na celu przygotowanie się do podjęcia bezpośrednich działań
zbrojnych przeciwko załodze obozu. Witold Pilecki opracowywał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz przesyłane przez pralnicze komando do dowództwa AK
i przez komórkę „Anna” w Szwecji dalej, na Zachód. Meldunki o sytuacji w obozie przekazywane były także do głównej kwatery AK za pomocą uciekinierów z obozu. Jedna
z takich ucieczek na polecenie Pileckiego odbyła się 16 maja 1942. Kolejna ucieczka
z meldunkami ZOW miała miejsce 20 czerwca 1942. Więźniowie dokonali najbardziej
spektakularnej w historii Auschwitz ucieczki, kiedy uzbrojeni po zęby i w przebraniu
SS-manów ukradli samochód komendanta obozu Rudolfa Hoessa. Za swoją działalność
konspiracyjną Pilecki jeszcze jako więzień obozu, w listopadzie 1941 został awansowany
przez gen. Stefana Roweckiego- Grota do stopnia porucznika. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma współwięźniami zdołał uciec z obozu. Witold Pilecki
odnalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego, który skontaktował go z oddziałami AK,
którym przedstawił swój plan ataku na obóz w Oświęcimiu. Jednak projekt ataku na obóz
nie uzyskał aprobaty dowództwa, ponieważ został uznany za nierealny ze względu na
zbyt małe siły podziemia. Ochrona obozu Auschwitz liczyła od 6,5 tys. do 8 tys. osób.
Jednakże zdanie rotmistrza podczas pobytu w obozie było następujące: „Nie prosiliśmy
przecież nikogo o jakąkolwiek pomoc, czekaliśmy na rozkaz – zezwolenie do wszczęcia
akcji samodzielnej.” Powstanie 11 listopada 1943 Pilecki został awansowany do stopnia rotmistrza. W 1943–1944 służył w oddziale III Kedywu KG Armii Krajowej, m.in.
jako zastępca dowódcy Brygady Informacyjno - Wywiadowczej „Kameleon” - „Jeż”. W
Powstaniu Warszawskim początkowo walczył jako zwykły strzelec, później dowodził
jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II w tzw. Reducie Witolda, niezdobytej przez
Niemców do końca Powstania. W latach 1944–1945 przebywał w niewoli niemieckiej.
8 maja 1945 r. wyzwolony w obóz Murnau odwiedzili generałowie: Tadeusz Bór-Komorowski, p.o. Naczelnego Wodza, Antoni Chruściel i Tadeusz Pełczyński. Rotmistrz
Pilecki stanął do raportu u gen. Pełczyńskiego, ponieważ Pileckiemu jako żołnierzowi
„NIE” nie wolno było włączać się do walk w Powstaniu warszawskim i opuszczać kraju.
Witold Pilecki otrzymał polecenie zgłoszenia się do Naczelnego Wodza do gen. „Bora”.
Do tej rozmowy nie doszło. „Witold” otrzymał przydział do 2 Korpusu Polskiego.5 i
11 września Pilecki rozmawiał z gen. Władysławem Andersem o powrocie do kraju, by
realizować cele organizacji „NIE”. Śmierć rotmistrza Pileckiego 8 grudnia 1945 roku
Witold Pilecki wrócił do Warszawy. Jego siatka byłą głęboko zakonspirowana, współpracownicy nie składali przysięgi, nie byli oficjalnie przyjmowani, nie było łączników.
Nie wydawano pism ani nie atakowano funkcjonariuszy MBP. Grupa zbierała informacje
o powojennej sytuacji politycznej w Polsce, kontaktowała się z partyzanckimi oddziałami leśnymi. Prowadziła też wywiad w MBP, MON i MSZ. W czerwcu 1946 Pilecki
dowiedział się, że otrzymał rozkaz opuszczenia kraju. Do września unikał kontaktu z
wysłanniczką II Korpusu kpt. Jadwigą Mierzejewską. Nie opuścił kraju, bo nie miał zastępcy, któremu mógłby przekazać swoje obowiązki, a żona Maria Pilecka zdecydowanie
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odmówiła wyjazdu z kraju razem z dziećmi. Rozważał skorzystanie z amnestii w 1947 r.,
ostatecznie postanowił jednak nie ujawniać się. 8 maja 1947 został aresztowany. W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy UB, m.in. przez jednego z najokrutniejszych
śledczych Eugeniusza Chimczaka. W trakcie ostatniego, jak się później okazało, widzenia z żoną, wyznał jej: „Oświęcim to była igraszka”. 3 marca 1948 przed Rejonowym
Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces tzw. „grupy Witolda”. 15 marca
1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano dnia 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był
Piotr Śmietański, zwany „Katem z Mokotowa”. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę
i syna. Po przeprowadzonych w 2012 ekshumacjach i badaniach jednoznacznie ustalono, że został pochowany na tzw. Łączce na warszawskich Powązkach, gdzie potajemnie
chowano ofiary UB. Prace archeologiczne prowadzi tam zespół IPN pod kierownictwem
dr Krzysztofa Szwagrzyka. Jednak badacze do tej pory nie odnaleźli szczątków Witolda
Pileckiego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Budapeszcie
z udziałem grupy Polaków w tym J. E. Ks. Abp Andrzej Dzięga
– Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Budapeszt 12.10.2017.
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PEDAGOGYOFTHEFATHERHOOD
Od redakcji / From The Editorial Office
Coraz częściej spotykamy opinie, że obecnie ojcostwo przeżywa poważny kryzys.
Powody tego stanu rzeczy są różne, zmieniają się bowiem nasze poglądy, zmieniają się
systemy wartości, kultura, spojrzenia i ocena na świat. A trzeba podkreślić, że dojrzałe ojcostwo może być zbudowane tylko na solidnym fundamencie dojrzałej męskości i
mocnych, trwałych wartościach. Powtarzana tez, że kto raz stał się ojcem, będzie nim
zawsze, i że od tej decyzji nie ma odwołania, nie zawsze ma swoje odzwierciedlenie w
życiu. Dlatego obecnie tak ważna staje się kwestia właściwego rozumienia ojcostwa, w
tym także zdrowa i permanentna oraz realna obecność ojca w życiu dziecka. I chodzi tu
o ojcostwo we wszystkich wspomnianych jego wymiarach. Nie możemy mieć na uwadze
tylko ojcostwa w sensie prokreacyjnym.
Wielu powiada, że ojcostwo nie jest dziś łatwym tematem z wielu powodów. Jedną
z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest wieloznaczność samego pojęcia. Możemy bowiem mówić o ojcostwie biologicznym, prawnym, społecznym, duchowym, narodowym, ojcostwie sukcesu itp. Każde z nich ma własne i odrębne znaczenie, jednakże
wszystkie te pojęcia, określenia łączy osoba ojca - ojcostwo. I tu pojawia się kolejne
pytanie a mianowicie: kim jest współczesny ojciec? Z jednej strony to oczywiste, że na co
dzień nie analizujemy pojęcia „ojcostwa”, a z drugiej strony jest zapotrzebowanie na taką
dyskusję. Dla większości z nas ojciec po prostu jest uważamy jako kwestia naturalna, ale
czy tak jest dla każdego?
Warto jednak na moment zatrzymać się, by rozważyć trzy najważniejsze formy ojcowskiej obecności w naszym życiu. Są to kolejno: jako pierwsze to ojcostwo Boże, po
drugie jest to relacja z własnym naturalnym ojcem oraz aspekt trzeci, czyli przygotowanie się do bycia ojcem w przyszłości. Próby zrozumienia tego trójwymiarowego pojęcia
nie jest dziełem przypadku. Te trzy kroki bowiem, winny nam przybliżyć i uświadomić
ogromne znaczenie, jakie ojcostwo wywarło na naszą przeszłość i jakie wywiera na teraźniejszość oraz przyszłość. Ojcostwo jako rzeczywistość trwała, wieczna pozostaje i
pozostanie aktualną dla każdego człowieka niezależnie od jego statusu społecznego, wyznawanej religii, zbudowanych relacji ludzkich, zmian kulturowych itp.
W ogólnym pojęcie ojciec zwykle kojarzy nam się jako ten troskliwy o swoje dzieci,
pragnie, by były bezpieczne i dobrze im się wiodło. Często je podnosi, gdy upadają,
pomaga im odnaleźć właściwą ścieżkę życia, szczęścia, szczególnie wtedy, gdy zboczą
z bezpiecznej drogi. Chroni też ich przed niebezpieczeństwem, dodaje sił, by pokonać
własne słabości i przezwyciężyć piętrzące się w życiu przeszkody. Wszyscy żyjemy w
świecie zaprojektowanym przez genialnego architekta jakim jest Bóg. Od Niego zostaliśmy obdarzeni wolnością wyboru, wywyższeni ponad wszystkie inne istoty - stworzeni

10

PEDAGOGIA OJCOSTWA
na Jego obraz i podobieństwo. To wszystko powoduje, że posiadamy wielką godność
człowieka jako osoba. Stawiane, a wielokrotnie też śpiewane psalmowe pytanie: „Czym
jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym Syn Człowieczy, że troszczysz się o niego?”
(por. Ps 8, 5) jest poniekąd pewną rzeczywistością, a z drugiej strony refleksją do zadumy
i odpowiedzi sercem i umysłem na to pytanie. Generalnie mamy wielki przystęp do Pana,
bowiem jesteśmy dziećmi Bożymi, i do Niego chcemy należeć, jesteśmy jedynymi, którzy mogą zwracać się do Niego słowami: „Ojcze nasz!”
Tak jak każdy człowiek tak i każdy ojciec ma w swoim życiu do wypełnienia określone cele i zadania. Oprócz tego, że jest ojcem fizycznym, to jest on przede wszystkim
opiekunem i głową rodziny - gwarantem jej stabilności i dobrobytu. Mając na względzie wielość zadań i celów, warto pamiętać, że ojcostwa trzeba i należy się uczyć. Niektórym przychodzi to łatwo, inni mają z tym poważny problem. Już sama świadomość
szeroko pojętej odpowiedzialności za innych, ważnych dla nas ludzi, może być czymś
przytłaczającym, obciążającym. Ludzie, których kochamy, często potrafią przysporzyć
nam wielu zmartwień, tak bowiem ma się rzecz wobec ojca. Rodzina jest wspólnotą - żywym organizmem i stąd ów żywy organizm może powodować wiele sytuacji trudnych do
przewidzenia. Rodzina jako wspólnota składająca się z wielu jednostek mających wolną
wolę i dokonujących samodzielnych wyborów, które nie zawsze są ze sobą zgodne, może
powodować trudności dla ojca. Dlatego tak często relacje w rodzinie są trudne, dalekie
od ideału.
Każdy mężczyzna jest powołany do tego, by żyć w świadomości roli, jaką ma spełniać
w swoim życiu – albo w roli męża i ojca, albo w roli ojca duchownego, ojca narodu itp.
Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialne ojcostwo wymaga zawsze wielkiej dojrzałości
mężczyzny oraz odpowiedniej formacji na wszystkich sferach jego osoby. Niestety, nie
ma żadnego kompendium wiedzy na temat: „Jak być dobrym ojcem”. Jak do tej pory
zasady tego rodzaju nie zostały w żaden sposób skodyfikowane, chociaż wielu próbuje
je dookreślić. Nie oznacza to jednak, że człowiek jest pozostawiony sam sobie. Istnieje
bowiem wielu mężczyzn, którzy swoim życiem dają przykład wspaniałego ojcostwa oraz
dobrze pojętej męskości. Można tu przywołać takie postacie, jak bohater narodowy Witold Pilecki, św. Maksymilian Kolbe, bł. Edmund Bojanowski czy Święty Jan Paweł II.
Ale nie trzeba szukać daleko - czasem wystarczy dobrze rozejrzeć się w swoim środowisku i przekonamy się, że obok nas żyją ojcowie bohaterowie, ojcowie wielkie autorytety,
ojcowie święci. Takie osoby często żyją tuż obok nas i to właśnie od nich można zaczerpnąć wzorce postępowania, nauczyć się bycia dobrym ojcem, dobrym człowiekiem,
dobrym dzieckiem.
Wydaje się, że w minionej przeszłości odpowiedź na pytanie: co to jest męskość, jak
być mężczyzną, odpowiedz była o wiele prostsza. Już w pewnej tradycji były określone pewne wzorce mężczyzn – ojców. Dziś wyznaczone normy, standardy przypisywane
mężczyźnie, nie zawsze są racjonalne, obiektywne, zasadne. W przeszłości wyznaczniki
te raczej dotyczyły między innymi tożsamości płciowej, określonego stylu życia i myślenia, a także roli, jaka przypisywana była mężczyźnie w konkretnym społeczeństwie.
Obecnie istnieje wiele wersji męskości, często sprzecznych ze sobą, dlatego nic dziwnego, że młodzi chłopcy mają często problem z określeniem swojej własnej tożsamości. Na
skutek emancypacji kobiet zacierają się dość szybko sztywne granice pomiędzy rolami,
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jakie pełniły kiedyś obie płcie w społeczeństwie. Niegdyś mężczyzna był stateczny, męski i silny, nie patrzyło się na niego w kategorii jego kompleksów, słabości jak dzisiaj.
Dominował nad kobietą, bo to on miał większe „pole do popisu” na rynku pracy i w większości przypadków był jedynym żywicielem rodziny. Wraz ze zmianami na rynku pracy
zmienił się tradycyjny wizerunek mężczyzny, przestał mieć przewagę ekonomiczną nad
kobietą, a w niektórych domach rolę żywiciela rodziny przejęła kobieta, w konsekwencji
mężczyzna stał się bezrobotny.
W sumie to jeszcze kilka lat temu rola mężczyzny w społeczeństwie była nie do podważenia, uchodził on za człowieka biznesu przez zawody, jakie wykonywał: polityk,
przedsiębiorca, właściciela ziemski, adwokat, lekarz. Ta cała otoczka, jaką przypisywało się mężczyźnie sprawiała, że w porównaniu z kobietą, która zajmowała się domem,
sprzątała, prasowała i robiła zakupy, to mężczyzna był głową 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 „epidemię”, 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.
Szanowni Państwo. Oddajemy do Państwu dyspozycji kolejny numer półrocznika,
który zawiera wiele treści wprost poświęconych problematyce ojcostwa. Mamy nadzieję,
że i tym razem zawarta w tym periodyku treść pomoże wielu czytelnikom w zrozumieniu
roli, powołania, zadań i funkcji ojca, i to nie tylko jako ojca fizycznego, ale ojca – ojcostwa duchowego, narodowego, społecznego itp. Coraz częściej otrzymujemy informacje,
że periodyk ten służy i jest pomocą w wielu działaniach zarówno duszpasterskich, naukowych, edukacyjnych, pedagogicznych.
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 osobie świeckiej Witoldowi Pileckiemu, który poświęcił swoje życie za Ojczyznę. Ten wielki, odważny i zarazem wciąż mało znany bohater, 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 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.
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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.

13

FROM THE CHURCH TEACHING
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.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej
poświęconej Bohaterom Polskim na rzecz Ojczyzny.
Budapeszt 12.10.2017 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

16

Przemówienie Ojca św. Jana Pawła II do pracowników i adwokatów Trybunału Roty Rzymskiej. Watykan 1 lutego
2001.

`
Z NAUCZANIA KOSCIOŁA
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.

Uroczysta Msza święta z okazji Święta Niepodległości w Kościele Rektorskim
w Budapeszcie pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi.
Budapeszt 12.11.2017 roku.
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SPOLKY TRIEZVOSTI NA SLOVENSKU.
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.

Úvod
Už pred 4 000 rokmi vystríhal Konfucius pred pitím raké a saké. Budha opisuje pijanstvo ako najzávažnejší spôsob nezrelého osobného správania a radí: „Nikdy nepi nijaký
oma-mujúci nápoj!“ Budhizmus varuje a ukazuje na šesť dôsledkov pitia: 1. Strata majetku. 2. Roztržky a konflikty. 3. Choroby. 4. Strata dôstojnosti, vážnosti. 5. Popudlivosť.
6. Strata múdrosti1.
Slováci mali k alkoholu vždy akosi blízko – pivo, víno, pálenka – naši predkovia pri
ich výrobe dokázali zužitkovať každú, čo len trochu súcu surovinu. V 19. storočí však
nezriadené pitie zachvátilo bezmála všetky kontinenty. Táto pandémia pijanstva vyburcovala niektorých osvietených vzdelancov k protialkoholickej ofenzíve a k zakladaniu
spolkov miernosti, či striezlivosti… Spolky bojujúce proti alkoholizmu začali vznikať v
Amerike v roku 1811 a po-merne rýchlo sa šírili do sveta, aj do Uhorska. Striedmosť, celoživotné abstinovanie pod-poroval aj neskorší prezident Abraham Lincoln. Nešlo však o
tendencie prohibičné, tie za-viedli v Spojených štátoch v dvadsiatych a tridsiatych rokoch
20. storočia, lenže s výsledkom skôr bumerangovým než efektívnym.
Nie je náhoda, že v jednotlivých slovenských regiónoch pod správou Rakúsko-Uhorska
začali osvetové ťaženie proti nadmernému pitiu prerastajúcemu do alkoholizmu predo-všetkým evanjelickí aj katolícki kňazi, viacerí aj literárne činní.
Vznikali spontánne iniciatívy a združenia kritizujúce nadmerné pitie ľudu. V Uhorsku
vyhlásili pálenke boj kňazi – Alexander Máčay, Hugolín Gavlovič či Jozef Ignác Bajza,
autor prvého slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti, v ktorom odsudzuje sklon Slovákov prihnúť si, pozrieť sa na dno pohárika častejšie než je zdravé.
René a jeho vychovávateľ Van Stiphout, putujú po Slovensku a otvorene odhaľujú
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MARIANI, J.: Abstinencia je stav duše – výpoveď abstinujúceho alkoholika. Liptovský Mikuláš : Bianko, 2009, s. 33.
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smutné spoločensko-politické pomery: sociálny útlak, bitky, poverčivosť, nedostatočnú
hygie-nu, biedu a pitie. Práve to pokladal za jednu z príčin zaostalosti slovenského prostého ľudu. Bajza však bojoval na tomto fronte aj svojím ostrovtipom – písal epigramy:
Ožranom. Keby ste tak zlato miesto trúnku pili, na bruchách by sme vám potom zlaté bane
otvorili2.
Prvý spolok v Bobrovci
Na prvý spolok striezlivosti na Slovensku môžu byť hrdí Bobrovčania, pretože vznikol
v roku 1840 práve v ich dedine. Zrieknuť sa navždy pálenky a dodržiavať celoživotnú
miernosť v pití ostatných nápojov boli dva hlavné ciele bobrovského spolku, ktorý založil mladý farár Peter Árvay. Vo veku 26 rokov nastúpil na bobrovskú kaplánku. Obec
mala v tom čase pálenicu i pivovar. Árvay čoskoro po svojom príchode pochopil, akou
pliagou je pálenica aj pivovar pre jeho farníkov. Rozvrátené rodiny, zruinované vzťahy,
sociálne krachy – všetky neblahé sociálne javy podnietili mladého kňaza, aby založil na
fare Bratstvo striezlivosti.
Ak sa niekto rozhodol vstúpiť do spolku, v prvom rade sa musel prihlásiť na svojej
fare, kde ho zapísali do špeciálnej knihy. Buď do kolónky „úplná abstinencia“ alebo do
kolonky „mierne pitie“. Zapísaný adept sa niekoľko týždňov pozoroval a ak po uplynutí
skúšobnej doby sám od seba požiadal o vstup, prijal sviatosť zmierenia a Eucharistie a
verejne sláv-nostne vyslovil sľub v kostole (zvyčajne na nedeľnej svätej omši)3.
Štúrovci a spolky miernosti
Štyridsiate roky 19. storočia, doba zápasu štúrovcov za vydobytie a udržanie politických práv a slobôd (najmä prostredníctvom prvých slovenských novín), bola v živote
Slovenska veľmi búrlivá. Bolo to obdobie vyvrcholenia dlhotrvajúcej krízy vtedajšieho
feudálneho politicko-hospodárskeho mocnárskeho systému. Podnikanie podľa princípov
kapitalistickej trhovej ekonomiky postupovalo na Slovensku v porovnaní s európskymi
štátmi veľmi poma-ly. Jednou z príčin tohto zaostávania bola aj politika viedenského cisárskeho dvora, ktorý sa snažil udržiavať Uhorsko ako výhodný trh pre odbyt priemyselnej produkcie aj základňu surovín. Uhorskú krajinu, jej ekonomický potenciál oslaboval
chronický nedostatok inves-tičného kapitálu a diskriminačný colný systém.
Slovenské národné hnutie bolo v tých časoch veľmi slabé a nerozvinuté. Šľachta sa
pruž-ne a pragmaticky pomaďarčovala, drobné zemianstvo bolo vo vzťahu k národným
záujmom vlažné a kolísavé. Stredná šľachta trpela pre nedostatok úverov a ťažkosti s
odbytom svojej produkcie, preto sa dovolávala spoločenských reforiem4.
Pospolitý ľud prežíval kruté časy znásobované cyklickými rokmi hladu a neopísateľnej biedy. Ojedinelé živelné vzbury roľníkov nemohli pomery zlepšiť a bezzemkovia
alebo aj drobní maloroľníci nemali okrem malej hŕstky skutočných národovcov svojich
zástancov. Lúč nádeje svitol po sformovaní generácie nazývanej štúrovci. Určite nebola
náhoda, že prísluš-níkmi tohto obrodeneckého hnutia boli zväčša mladí evanjelickí aj
katolícki kňazi, ktorí vyštudovali teológiu v zahraničí a tam nadobudli prehľad o celkovej
spoločensko-politickej situácii.
2
3
4

MAKAROVÁ, S.: Spolky striezlivosti. Dostupné na http://korzar.sme.sk/c/4541172/spolky-striezlivosti.html.
MAKAROVÁ, S.: Spolky striezlivosti. Dostupné na http://korzar.sme.sk/c/4541172/spolky-striezlivosti.html.
RUTTKAY, F.: Slovenský život a žurnalistika. Martin : Osveta, 1987, s. 19.
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Táto doba sformovala niektoré výrazné osobnosti slovenského národného hnutia a života, medzi ktorými dominovali Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Hodža, Ján
Fran-cisci, Daniel Gabriel Lichard, Peter Kellner Hostinský a ďalší dejatelia. Štúrvi sa
roku 1863 po zložitých rokovaniach s vládou podarilo založiť historicky prvé Slovenské
národné noviny s prílohou Orol tatranský. Popri obrane národných, politických a hospodárskych záujmov Slo-vákov noviny reflektovali aj pálčivé sociálne úkazy, alkoholizmus
nevynímajúc.
Pliage nadmerného pitia slovenského ľudu sa Ľudovít Štúr kriticky venoval nielen
vo svojich úvodníkoch v Slovenských národných novinách, ale aj v samostatných publicistických úvahách a esejach. Jednou z najznámejších je analýza súvekých pomerov na
Slovensku Kde leží naša bieda... Štúr v tomto rukopise vyčlenil značný priestor odsúdeniu neresti opilstva:
„Pijanstvo Írov vnišlo v Anglicku do príslovia a jako sa medzi nami a u druhých blízkych slovanských kmeňov pijanstvo a s nim druhá neplecha rozšírila, to z nás každý zná
a každo-denne vidí. Práve preto i v Írsku i u nás bola taká potreba spolkov miernosti, za
ktoré naraz s počiatkom vychodenia nášho národného orgánu tak mocne sme sa zaujali. U slobodných Čiernohorcov nieto pijanstva, bo si národ váži seba, nežijúc v žiadnej
služobnosti, tak rovne ani žiaden človek sa neopije, ktorý cíti vážnosť sám k sebe. Ale u
národov služobných pijanci váľajú sa hŕbami po cestách pri každej príležitosti. Dobre
tejto našej upadnutosti vedeli užiť naši páni, nastavajúc všade po svojich statkoch hromady páleníc, až celé osady za týmto smradom zapáchali, a nasádzajúc všade po krčmách
úskočných židov, vyrafinovaných zvod-cov k pijanstvu. Odmenila sa im to tá naša služobnosť sto ráz viac, ako čo iné dávky a ťažké urbárske roboty vynášali, bo pálenice stali sa
pre nich bane na zlato, pre náš ale národ hniezda biedy, podlosti, traviarne jeho ducha i
tela. Veď vidiac naše panstvo túto neslýchanú podlosť nášho ľudu, do ktorej ho dlhotrvanlivá služobnosť uviedla, iného priemy-slu si ani začať nevedelo ako pálenčiarenie. Kde
máš takrečený kaštieľ, alebo kde čo akú chalupu zemiansku, tam istotne v blízkosti máš i
pálenicu a keď je sedem takrečených komposesorov v dedine, máš tam sedem očadených
čvargiarní pálenčených a sedem krčiem s toľko potomkami Abrahámovými. Dosť už bol
ubitý národ náš, ale toto bolo preň oprav-divých deväť rán egyptských.
Kto pije pálenku, či sa nevysušieva s časom jeho telo, či nevybledá jako šata jeho tvár,
či nezmodrievajú jeho pery, či nezostávajú jeho oči jako sklené, olovené, stĺpkovité, ktoré
sa len ledakedy pohnú a hnilé sú jako duša pijakova? Niet už v tých očiach žiadneho života, žiadnej sily, všetko v nich vyhaslo a vymrelo a oči sú okno duše, tak jako je na očiach,
tak je v duši pijakovej: neživo a mutno! A celá tá tvár už je viac obrazom smrti jako života,
priberá hlinastú farbu a vidieť, že už hľadí do hrobu. Mráz prebehá človeka, keď hľadí na
takéhoto opilca, bo vidí nielen vybiedené telo; ale aj zatupenú, ohlúpenú dušu: v ničom sa
taký človek nenájde, nič pred seba neberie, nič ho krem sklenice nezaujíma, na všetko iné
len jako teľa na vráta pozerá. Ale jakže by mohla byť v ňom dajaká živosť?“5
Ľudovít Štúr propagoval spolky miernosti a zároveň kriticky demaskoval ziskuchtivosť „pálenčiarskych úradníkov“, ktorí nehľadiac na katastrofálne dopady pijanstva nieže
tole-rovali, lež priamo i nepriamo alkoholizmus vidieka podporovali.
„Spolky miernosti len tí pozakladali, ktorí radšej vidia šťastných svojich blížnych ako

24

5
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vlastné svoje vrecká a komory, ktorí viac si vážia pokrok ľudstva ako prajnosť synov tohoto sveta, ktorí sú duchom svojím mužnejší, než aby sa dali všeljakými nepríjemnosťami
a mrzu-tosťami poraziť, ktorí radšej majú pokoj v obci, ako ten lenivý, ačpráve dosť vychvaľovaný pokoj domáci, ten pokoj slabúchov. I úradníci pálenčiarov nám všemožne v
zakladaní a rozši-rovaní spolkov striezlivosti prekážali, nútiac ľud hrozbami a rozličným
druhým násilím k uží-vaniu pálenky a k zlomeniu daného sľubu; a koľko títo z nášho nevoľného, pálenkobažného ľudu zviedli, k zlomeniu sľubu donútili a dostrašili!! Čo keby
neležala na nás služobnosť, či by tieto nástroje vôle jednotlivých ľudí mali na náš národ
dáky vtok a pôsobenie? Ale pomá-halo sa vraj biede práve od týchto, povedia nám daktorí. Pomáhalo sa, ale ako, odpovedáme my. Pomáhalo sa od jednotlivých, mnohí z nich sa
o horúcu biedu ani neobzreli, i to, kde sa pomáhalo, bolo viac tak, že na jednej strane sa
na pomoc biede pre zapchatie očí svetu niečo hodilo, na druhej sa po sýpkach tisíce mier
na drahotu držalo a chválnym rečiam za tamtú veľkú milosť po novinách nebolo konca-kraja. Boli i celkom čistoľudskí ľudia, ktorí dali, lebo blížni ich potrebovali, ale takýchto,
ako všade, tak i u nás, sa málo nachodí. Lež z čohože aj ten majiteľ statkov dačo vezme,
keď poddaní biedou o všetko prídu? Najlepšie je to len, keď je taká ústava a poriadok v
krajine, že bieda, čo aj neúrodnejšie roky nastanú, ťažko sa v nej rozmôže; všeobecnej
biede jednotlivými pomôckami a darmi sa ešte nikde scela nespomohlo, ani nespomôže“6.
Význam zakladania spolkov striezlivosti odôvodnil Štúr tým, aby si ľudia uvedomili,
že alkoholizmus je dôsledkom úžery a ožobračovania ľudí beztak chudobných. Nestriedme pitie nivočilo rodiny a ľudí práve v najbiednejších oblastiach Slovenska. Štúrovým
pričinením organizátori spolkov pochopili, že rozvinuté protialkoholické hnutie na Slovensku je súčasťou protifeudálneho boja. Uvedomila si to však aj uhorská vládna moc,
ktorá zakladanie a roz-mach spolkov striezlivosti nijako srdečne nevítala ani nepodporovala. Alkoholizmus totiž vtedajším mocipánom pomáhal udržiavať dedinsky ľud v jeho
otupenej nevedomosti.
Šenk paľenčeni
Dedinské krčmy boli plné vždy, podaktorí bezzemkovia, ale aj drobní roľníci v nich
presedeli i polovicu svojho života. Slovenskí chlapci sa utápali v pálenke, ktorá ich pri-pravovala o zdravie, majetok, či dokonca o život vyhasnutý v opileckých ruvačkách.
Krčmy boli však paradoxne aj akýmsi osvetovo-kultúrnym zariadením, v ktorom sa mnohí dozvedeli o gazdovaní aj politike od tých, čo čítali noviny a časopisy. Chlapi sa v
šenkoch schádzali najmä cez dlhé zimné večery. Čo ako čudne to znie, ale do krčiem sa
dostali prostredníctvom príležitostne pijúcich mladých mužov informácie o škodlivosti
alkoholu a o tom, čo dokáže urobiť z človeka „šenk palenčeni“.
Dramatik, spisovateľ národný buditeľ, katolícky kňaz a zakladateľ spolkov striezlivosti Ján Andraščík nadpísal svoju veršovanú hru názvom Šenk paľenčeni. Protialkoholicky
zameraná veršovaná kniha mala nečakaný úspech, vyšla v desiatich vydaniach a Michal
Miloslav Hodža preložil Andraščíkov text do vtedajšej štúrovskej slovenčiny. Šenk paľenčeni uviedlo v celoslovenskej premiére aj prešovské Divadlo Jonáša Záborského7.
Takto sa Ján Andraščík zaradil medzi prvých zakladateľov spolkov miernosti na Slo6

7

ŠTÚR, Ľ.: Spolky miernosti. Dostupné na http://zlatyfond.sme.sk/dielo/91/Stur_Vyber-z-clankov/8#-ixzz4tIldarsl.
Vyhľadané 23. septembra 2017.
Dostupné na https://korzar.sme.sk/c/4460778/senk-palenceni-a-spolky-miernosti.html#ixzz4tJ8CA0QA. Vyhľadané 22. septembra 2017.
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-vensku spolu s Pavlom Arvayom, Jánom Paškayom, Štefanom Závodníkom a Júliusom
Plošicom. Ich zásluhou aj pričinením ďalších nadšencov vzniklo na Slovensku do roku
1848 vyše 500 spolkov miernosti8.
Jána Andraščíka v jeho bardejovskej farnosti často navštevovali štúrovci. Ján Francisci vo vlastnom životopise o jednej takejto návšteve napísal: „Na turičné sviatky roku
1845 v spoločnosti Janka Kučeru, Petra Kellenra (Hostinského) a Ľudovíta Gábera bol
som navští-viť Jána Andraščíka, katolíckeho farára v Bardejove, pôvodcu a vydavateľa v
šarištine a vo veršoch napísanej, na ten čas veľmi znamenitej knižtičky Šenk paľenčeni.
Andraščík nás pria-teľsky prijal a zdalo sa, že návštevou našou cítil sa byť potešený i
poctený“9.
Traduje sa, že úryvky zo Šenku paľenčeneho sa spamäti deklamovali na svadbách, na
priadkach, krstinách a knižtička bola snáď v každej domácnosti. Jedno vydanie satirickej
veršovanej hry vyšlo dokonca aj v Spojených štátoch severoamerických zásluhou tamojších krajanov. Uhorská vláda hodnotila úspech Šenku paľenčeneho značne podozrievavo
a úrad-ným prípisom z marca 1845 nariadila skonfiškovať všetky exempláre populárnej
Andraš-číkovej knihy. Vláde okrem osvetového pôsobenia hry Jána Andraščíka prekážali
hlavne aktivity tohto katolíckeho bardejovského farára a národovca na poli ľudovýchovy
a povzbu-dzovania ľudu k vyššiemu i silnejšiemu národnému sebauvedomeniu. Andraščík totiž napísal na svoju dobu veľmi kvalitnú divadelnú hru s viacerými významovými
rovinami.
Spolok miernosti mládeže slovenskej
Veľkú zásluhu na rozvoji protialkoholického hnutia na východnom Slovensku, ale taktiež v ďalších oblastiach, mal ústredný Spolok miernosti mládeže slovenskej v Levoči.
Bol sú-časťou Jednoty mládeže slovenskej a pôsobil od polovice štyridsiatych rokov 19.
storočia. Hlavný správca Jednoty, iniciátor činnosti Spolku Ján Francisci pripisoval protialkoholickému hnutiu veľký význam: „...na dosiahnutie vytýčeného cieľa v národnom
živote a na oboha-tenie činnosti Jednoty“10.
Spolkami miernosti nadväzoval na úsilie slovenskej inteligencie a predstaviteľov slo-venského národného hnutia rozšíriť protialkoholické hnutie medzi najširšie spoločenské
vrstvy, pretože alkoholizmus sa považoval za jednu z hlavných príčin sociálneho a mravného zbedačovania ľudových más.
Francisci však nekládol dôraz v Spolkoch miernosti slovenskej mládeže len na boj
proti alkoholizmu, ale aj na rozvíjanie morálnej, osvetovej a národno-politickej výchovy
na Slovensku. Spolok miernosti podľa zákonov ústredného spolku: „...je jednota mladých Slová-kov“, ktorí sa rozhodli „...medzi sebou, tak i v národe svojom pracovať a vo
verejnom živote Spolky miernosti všemožne zakladať“ a žiadajú, „...aby Spolok miernosti
bol spolok ku tvo-reniu rázu mládenca slovenského skrze cvik a spolok k činnému životu
vedúci.“11
8

9
10

26

11

SEDLÁK, I.: V čierťažach búrok. Národno-politický, kultúrno-spoločenský a literárny integračný proces na východnom Slovensku 1848 – 1918. Martin : Matica slovenská, 2001, s. 46-47.
FRANCISCI, J.: Vlastný životopis. Bratislava, 1956, s. 124.
SEDLÁK, I.: V letokruhoch národa. Kultúrno-národný , literárny a integračný pohyb bernolákovcov a štúrovcov
na východnom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1997, s. 157.
SEDLÁK, I.: V letokruhoch národa. Kultúrno-národný , literárny a integračný pohyb bernolákovcov a štúrovcov
na východnom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 1997, s. 157-158.
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Ani Andraščíkove Braterstva krescanskej trižbosci sa nezameriavali len na protialko-holické aktivity, ale sa usilovali propagovať racionálne hospodárenie (domáce svojpomocné pokladnice) a: „...budiť v národe povedomie, ľudské, mravné a sociálne a zasiať
v ňom túžbu po vzdelávaní a hospodárskom zmohutnení.“ Ján Andraščík v liste levočskému spolku napí-sal, že mu išlo o: „Osvietenie a šťastie slovenských spolubratov“12.
K Andraščíkovmu dielu postupne pribudli Chalupkova satirická hra Pálenka otrava,
protialkoholické kázne Hurbanove, Závodníkove, Kuzmányho aj iných kňazov a národných buditeľov.
V roku 1847 sa vo Veselom, pri Piešťanoch uskutočnil prvý kongres zakladateľov
spol-kov striezlivosti, na ktorom zvolili Štefana Závodníka za predsedu Centrálneho spolku strie-zlivosti. Závodníka poverili vypracovaním petície na krajský snem, aby boli
spolky schvá-lené13.
Levočský Spolok miernosti nadviazal písomné aj osobné kontakty s predstaviteľmi
celo-slovenského hnutia bez ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť (J. Andraščík, J.
Plošic, Š. Závodník, T. Hromada, M. Chlebák, A. Šoltés, M. Šoltís, C. Zoch, J. Hlovík,
M. M. Hod-ža, J. Kuorka a iní). Osobitne významné boli kontakty levočskej mládeže s
Jánom Hollým i Andrejom Radlinským. Levočské centrum spolupracovalo s regionálnymi spolkovými vet-vami vo Važci, Východnej, Jasenovej, Uhrovci, Dolnom Kubíne,
Banskej Štiavnici, Bra-tislave, Prešove, Kežmarku a Modre14.
Turbulentné obdobie meruôsmych revolučných rokov 1848 – 1849 pochopiteľne posta-vilo pred slovenských národovcov iné a naliehavejšie úlohy, preto sa aktivity spolkov
mier-nosti utlmili. Pokračovalo však rozširovanie literatúry propagujúcej striezlivosť,
miernosť, rozumné domáce hospodárenie a povznesenie ducha ľudu najmä na vidieku.
Zrušenie spolkov miernosti
Rakúsko-uhorské úrady aj cisárska Viedeň v ústave z roku 1848 obišli právo spolčovacie i zhromažďovacie a prispôsobovali si ho svojim potrebám. Vtedajšia vrchnosť s
nevôľou registrovala prejavy národného obrodzovania sa Slovákov, hoci tie sa sprvu diali
viac menej na kultúrno-osvetovej báze. Anton Bernolák založil v roku 1784 Spoločnosť
pre pestovanie slovenského jazyka založená roku 1784 Bernolákom. Národovci Martin
Hamuljak a Ján Ottmayer založili roku 1850 Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Spolok Bazila Veľkého vydával časopisy, učebnice s náboženským zameraním pre
východné Slovensko a Ukrajinu. Vláda však tieto spolky aj spolky striezlivosti (miernosti) zotrvačne vyhlasovala za ohniská panslavizmu a v roku 1874 ich zakázala15.
Brachiálny zásah rakúskej moci nemohol zničiť posolstvo a prínos spolkov miernosti
do života slovenského ľudu, ktorý v značnej miere pochopil, akú skazu spôsobuje korheľ-stvo. Súbežne s protialkoholickou osvetou spolky striezlivosti vzdelávali chudobných,
dvíhali ich duchovné aj národné povedomie. S abstinenciou úzko súviselo propagovanie
sporovli-vosti, uvážlivého hospodárenia, aké v prvopočiatkoch moderného slovenského
družstevníctva hlásal jeho priekopník Samuel Jurkovič. Idey, zásady a praktická činnosť
12
13

14

15

Ján Andraščík levočskému Spolku miernosti 6. 5. 1845. Martin: Archív Literárneho ústavu Matice slovenskej.
Dostupné na https://korzar.sme.sk/c/4460778/senk-palenceni-a-spolky-miernosti.html#ixzz4tJ8CA0QA. Vyhľadané 25. septembra 2017.
SEDLÁK, I.: V čierťažach búrok. Národno-politický, kultúrno-spoločenský a literárny integračný proces na východnom Slovensku 1848 – 1918. Martin : Matica slovenská, 2001, s. 47.
RUTTKAY, F.: Slovenský život a žurnalistika. Martin : Osveta, 1987, s. 20.
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spolkov miernosti (striezlivosti) zanechali vskutku úcty-hodnú a nadčasovú brázdu. Majú
svojich pokračovateľov v dnešných združeniach abstinu-júcich alkoholikov a ďalších
spoločenstvách pomáhajúcim ľuďom, ktorí sa z rozličných príčin ocitajú nad priepasťou
osobnostného a sociálneho debaklu.
Abstrakt:
Alkoholizmus bol v 19. storočí, ale aj v predchádzajúcich dejinných érach veľmi
vážnym sociálnym problémom. Závislosť na alkohole ničila individuálne osobnosti, celé
rodiny a často viedla k existenčným debaklom. Autor tejto štúdie analyzuje iniciatívu
slovenskej inteligencie a predovšetkým katolíckeho aj evanjelického duchovenstva pri
zakladaní spolkov miernosti alebo nazývaných tiež spolky triezvosti. Boj proti alkoholizmu rozšírenému najmä na slovenskom vidieku spájali organizátori aj s osvetou a vzdelávaním ľudu.
Kľúčové slová: alkohol, alkoholizmus, abstinencia, kňaz, tlač, spolok, vláda.
Abstract:
Alcoholism was a very serious social problem in the 19th century, but also in previous
historical times. Dependence on alcohol has destroyed individual figures, entire families,
and has often led to existent debacles. The author of this study analyzes the initiative of the
Slovak especially the Catholic and Evangelical clergy, in setting up associations of miracles or also called „sisterhoods“. The struggle against alcoholism, especially in the Slovak
countryside, brought together the organizers with the culture and education of the people.
Keywords: alcohol, alcoholism, abstinence, priest, press, association, government.
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WYCHOWANIE W RODZINIE W
NARRACJI OJCA

dr Magdalena Parzyszek – Katolicki Uniwersytet Lubelskie Jana Pawła II w Lublinie

Dr teologii i dr pedagogiki, pracownik Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny KUL; autorka książki: „Rodzina w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny” oraz „Małżeństwo i rodzina <<wielką tajemnicą>><<jednego ciała>>oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych. Interesuje się pedagogiką małżeństwa i rodziny, teorią wychowania, nauczaniem Jana Pawła II, Benedykta XVI, Stefana Wyszyńskiego, pedagogiką i teologią ruchów katolickich, teologią
duchowości.

Wychowanie
Wychowanie stanowi podstawową kategorie pojęciową w pedagogice. Rozumiane jest
najczęściej jako pewien proces, czyli swoisty rodzaj oddziaływań wychowawczych podmiotu wychowującego na podmiot wychowywany lub jako czynnik czy punkt tego rodzaju
oddziaływań1. W literaturze przedmiotu wychowanie należy rozważać z szerszeń i węższej
perspektywy. „Szerokie rozumienie terminu odnosi się do wychowania skoncentrowanego
zarówno na rozwoju umysłowym i uczuciowym jednostki, jak również na sferze motywacji i konkretnych działań. Wychowanie takie jest utożsamiane z rozwijaniem (kształtowaniem) osobowości pod względem wszystkich jego cech. Obejmuje ono zarówno nauczania
(uczenie się) jak i wychowanie w jego węższym znaczeniu. Inaczej mówiąc przedmiotem
wychowania w szerszym znaczeniu jest (…) ogół procesów i właściwości psychicznych tj.
zarówno intelektualnych (umysłowych), emocjonalnych (uczuciowych) i wolicjonalnych
łącznie z działaniem”2. Natomiast w węższym znaczeniu przez wychowanie rozumieć należy ukształtowanie się charakteru jednostki w którym „stała, silna, samodzielna, przedsiębiorcza oraz praktyczna wola jest nakierowana na cele wartościujące w tym na cele etyczne.
Takie wychowanie popiera głównie konstruktywne przeżycie emocjonalno – motywacyjne
jednostki oraz sposób jej zachowania a także wyuczone postawy społeczne, które są moralnie pożądane”3.
Całość procesu wychowania i jego wyniki kształtują się pod wpływem:
świadomego i celowego odziaływania osób i instytucji na wychowanie, a więc rodziców,
nauczycieli, szkoły, organizacji społeczno – politycznych czy kulturalnych;
systemu wychowania równoległego, a zwłaszcza odpowiednio zorganizowanego wpływu środków masowego oddziaływania;

1

2
3

Por. L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Karkonoska Państwowa Szkoła
Wyższa, Jelenia Góra 2012, s. 34-35.
K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1964, s. 34.
L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Karkonoska Państwowa Szkoła
Wyższa, Jelenia Góra 2012, s.35.
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wysiłków jednostki wkładanych w kształtowanie własnej osobowości4.
Jeśli wychowanie jest procesem z góry przewidzianym i zaplanowanym, to należy
uświadomić sobie jego cel czyli zwrócić uwagę na tzw. reguły wychowawcze, które mają
za zadanie wskazać pożądane cechy osobowości i zachowania.
Według L. Zarzeckiego celem wychowania jest pewien postulat dotyczący działań międzyludzkich jakie wychowawca chce osiągnąć w następstwie wychowania5 czyli pożądane
i oczekiwane zmiany, jakie pod wpływem respektowania odpowiednich metod, środków
i warunków kształtują się w osobowości wychowanków w postaci poglądów, postaw, nawyków oraz innych cech osobowości6.
Gurycka porządkuje i wskazuje na następujące cele wychowania:
cele kreatywne – typu „wywołać”, „ukształtować” np. nowe zainteresowanie czy przekonanie;
cele optymalizujące – typu „zwiększyć”, „wzmóc”, „poszerzyć” np. agresję, wrażliwość czy zaangażowanie;
cele minimalizujące – typu „osłabić”, „ograniczyć” np. agresję czy nadmierną wrażliwość;
cele korekcyjne – typu „przekształcić”, „zmienić” np. postawę czy przekonania7.
Środowiskiem najlepszym i najsilniej oddziaływującym na dziecko jest rodzina. Ona
kształtuje uczucia dziecka, „postawy oraz wywiera ogromny wpływ na powstawanie
systemu wartości, norm i wzorów postępowania”8.
Założenia metodologiczne
Metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach, założeniach i sposobach
postępowania badawczego, a każde badanie naukowe polega na wieloaspektowym procesie o zróżnicowanych działaniach mających zapewnić obiektywność, dokładność oraz
poznanie wycinka rzeczywistości (…) społecznej czy kulturowej9.
Charakterystyka wywiadu narracyjnego
Aby w sposób prawidłowy przeprowadzić badania koniecznym jest dobranie odpowiedniej metody czyli zespołu „teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych
i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”10. Szczególną metodą charakterystyczną dla prezentowanych badań jest wywiad narracyjny rozumiany jako metoda
gromadzenia danych. Jego idea „ma swoje źródło w założeniach hermeneutyki, zgodnie
z którymi rozumienie ludzkiego działania, życia jest możliwe dzięki procesom interpretacji dokonywanych z pozycji, analizując własne działanie jednostki. Badany snując
opowieść, interpretuje swoje działania, nadaje im sens w perspektywie wcześniejszych
4
5

6
7

8
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Por. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999, s. 319.
Por. tamże, s. 58.
Por. tamże.
Por. A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego: analiza psychologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 55.
G. Cęcelek, Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, nr 1-2, Mazowieckie Centrum
Humanistyczne 2005, s. 239.
Por. Z. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995, s. 7.
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995, s. 42.
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i aktualnych doświadczeń. W związku z tym, każdy badany może skupiać się na innych
problemach i analizować inne aspekty interesującego badacza zjawiska”11.
F. Shutz wyróżnia dwa rodzaje wywiadu narracyjnego:
1. wywiad narracyjny ekspercki umożliwiający poznanie zagadnień z zakresu życia
społecznego, występującego w środowisku szkolnym, wychowawczym czy rodzinnym.
Stosuje się go wówczas, gdy chcemy zdobyć informacje od specjalistów lub znawców w
zakresie podjętej problematyki12;
2. wywiad autobiograficzno – narracyjny stosowany w przypadku uchwycenia przez
badacza procesu rozwoju, kształtowania się jednostki oraz genezę zjawisk. Efektem tego
typu wywiadu jest pewna historia życia lub jego część. Wypowiedzi o własnym życiu
skłaniają ludzi do refleksji nad przeszłością, która dokonywana jest na podstawie własnych przeżyć13.
W wywiadzie narracyjnym możemy wskazać na sześć faz:
pierwsza dotycząca objaśnień oraz informacji o istocie i funkcjach wywiadu narracyjnego;
wprowadzenie dla którego charakterystyczne jest zadawanie pytań związanych z historią życia narratora oraz stanowiących zachętę do dalszej rozmowy;
tzw. rekonstrukcja czyli opowiadanie przebiegu życia lub dłuższa wypowiedź na temat
sformułowanego pytania. Badacz jest słuchającym, a osoba odpowiadająca sama precyzuje swoje wypowiedzi;
4 i 5 faza to uzupełnienie i bilans tego wszystkiego, co już pozostało powiedziane. Jest
w niej miejsce na wyjaśnienie problemów, które nasuwały się badaczowi oraz możliwość
nawiązania dialogu z badanym;
szósta faza nazwana jest wywiadem w oparciu o dyspozycje. Wyróżnia się w nim
część obowiązkową – podobne pytania zadawane są wszystkim badaczom, aby z odpowiedzi można było stworzyć „mapę kontekstową” oraz część dowolną – pytania zadawane są w kontekście podjętego zagadnienia, które pojawiają się podczas rozmowy, a które
podlegają poszerzeniu14.
Osoba badana
Badaniu, które miało miejsce w lutym 2017 roku, został poddany 48 letni mężczyzna należący do Ruchu Rodzina Nazaretańskich, którego członkowie wpatrzeni we wzór
Świętej Rodziny z Nazaretu, próbują naśladować świętość tej Rodziny w codziennym
życiu przeżywanym z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Szczególną rolę w rozwoju duchowym członków Ruchu pełni życie sakramentalne, zwłaszcza umiłowanie Eucharystii,
dbałość o rozwój świętości małżonków, rodziny chrześcijańskiej i dzieci15.
Pan Marek od 20 lat jest członkiem Ruchu Rodzin Nazaretańskich, ma siedmioro dzieci i od 35 lat jest mężem Agnieszki. Jego historia życia jest bardzo trudna. Biedna rodzina, problem alkoholowy ojca, brak perspektyw na przyszłość i wybór albo pozostać na
11
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T. Pilch, T. Baumann, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 327.
Por. tamże, s. 329.
Por tamże, s. 330.
Por. tamże, s. 330-331.
D. Kowalczyk, Wierzyć – aby wzrastać razem w Miłości. Materiały na spotkania małżeńskie, Biblioteka Duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Wrocław 2016, s. 91-92.
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wsi i pracować na roli spędzając życie jak większość mężczyzn w jego środowisku lub
opuścić dom rodzinny i zatroszczyć się o siebie nie oczekując pomocy od najbliższych. Z
opowieści Pana Marka wynika, że dokonał dobrego wyboru opuszczając dom rodzinny.
Przeprowadzając się do miasta rozpoczął pracę, która zapewniała mu wyłącznie opłacenie stancji i ubogie życie. Tam spotkał życzliwych i dobrych ludzi, którzy widząc jego
pracowitość, uczciwość i pewien upór postanowili mu pomóc. Skończył studia, podjął
lepiej płatną pracę, ożenił się i wraz ze swoją żoną stworzył dzieciom pełen miłości dom.
Pod wpływem usłyszanych w kościele katechez wraz z całą rodziną wstąpił do Ruchu
Rodzin Nazaretańskich w 1997 roku. Czworo najstarszych dzieci wyprowadziło się już z
domu, a troje nadal mieszka z rodzicami.
Z Panem Markiem przeprowadziłam wywiad, którego celem było zebranie informacji
o Jego rodzinie ze zwróceniem uwagi na style wychowania, jego postawę rodzicielską,
więź jaka istnieje między nim , a dziećmi oraz próba uchwycenia ich relacji.
Prezentacja materiału badawczego
Analiza powierzchownej strony języka
Pan Marek w trakcie wywiadu przywoływał własne relacje z dziećmi, mówił o doświadczeniu wiary i życia będąc już członkiem Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz o tym,
co jako ojciec zawdzięcza wspólnocie i formacji.
Narrator wywiadu wypowiada się w sposób nie skomplikowany, używa języka potocznego i zrozumiałego.
„Pamiętam moje i mojej żony oczekiwanie na pierwsze dziecko. Nasze rozmowy dotyczące tego, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, jak dziecku damy na imię. Pamiętam
jak informacja o ciąży wykręciła nasze życie o 180 stopni. Wszystko, co robiliśmy było już
z myślą o dziecku, które ma się narodzić”;
„Kolejne dzieci, które się rodziły, to były dziewczynki. Żona pytała mnie wielokrotnie
czy nie mam żalu, że kolejne dziewczyny, a ja szalałem z radości. Przy kolejnej córce zadawałem sobie pytanie, czy będę je kochał tak samo”;
„Ostatnim, siódmym dzieckiem okazał się syn. Boże co to była za radość. Młodsze córki
traktowały go jak zabawkę. Trzeba było pilnować, żeby nie zrobiły mu krzywdy. Każda z
nich chciała się bawić w dom i być matką dla niego, karmić go, przewijać …. i budzić bo
wydawało im się, że za długo śpi ”;
„Mam jednego syna, ale dzisiaj kontakt mam lepszy z córkami. Nie wiem czy jest to
normalne, ale chyba się zdarza. W różnych, czasem trudniejszych sytuacjach rodzinnych
trochę nad tym ubolewam”;
„W różnych sytuacjach mówię im, że ich kocham, że jest najbardziej ukochanym moim
dzieckiem, pokazuję, że jest ważne. Czasami widzę, że one sobie zazdroszczą, że ja to mówię temu, a nie tamtemu Najmilsze jest to, jak wtedy te najmłodsze przychodzą i pytają a
mnie i mnie”;
„Zawsze chciałem mieć dużą rodzinę i duży, ciepły dom. Ale też chciałem, aby był on
inny, niż ten z którego sam wyszedłem”;
„Teraz mieszka z nami Iza, Marta i Julian. Zosia, Marysia, Ania i Madzia już się usamodzielniły. Zosia wyszła za mąż. Marysia pracuje i mieszka sama, a Ania i Madzia jeszcze
studiują, trochę pracują i mieszkają razem”;
„Wszystkie dzieci wychowywaliśmy chyba jednakowo, w sposób taki chyba trochę luź-
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ny. Nie mieliśmy jakiś szczególnych wymagań w stosunku do dzieci, ale cieszyliśmy i nadal
cieszymy się ich sukcesami. Chyba też za dużo daliśmy im swobody, bo teraz widzimy jak
trudno jest pewne rzeczy wyegzekwować”;
„Dzieci były czasami świadkami naszych kłótni, czasami bardzo burzliwych. Nigdy nie
ukrywaliśmy tego, że mamy kłopoty, ale też widziały pojednanie między nami. Jak widzieliśmy, że dzieci się boją, nawet kiedyś córka zapytała czy będziemy się rozwodzić jak
rodzice jej koleżanki wtedy wiedziałem, że trzeba z dziećmi rozmawiać i wyjaśniać. Dość
często zdarzało się, że kłótnie związane były z dziećmi, nie wszystkich naraz oczywiście,
ale któregoś konkretnego”;
„Mamy już dorosłe dzieci, ale zmartwienia są. Boje się czy sił do dalszej pracy wystarczy, czy uda się wykształcić wszystkie dzieci. Te najmłodsze, które jeszcze są z nami
chciałyby mieć to samo, co ich rówieśnicy, a ja im tłumaczę, że nie na wszystko nas stać i
nie wszystko muszą mieć. Czasami jest trudno, no taka presja …., ale ja im powtarzam, że
najpierw musi być wiara i zaufanie do Boga a potem ta reszta”;
„Trudno jest w rodzinie mówić o Bogu i wierze, o wiele łatwiej jest dać świadectwo.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Szczególnie w święta, bo już nie w każdą niedzielę zbieramy się przy stole, modlimy, śpiewamy. Widzę, że może nie nasz, ale starszych dzieci
przykład jest bardzo ważny dla młodszych dzieci. Wtedy rozmawiamy o życiu, o wierze, o
zasadach. Widzę wtedy, że są relacje czyli jest to, czego ja nie miałem ze swoim ojcem”;
„Ruch Rodzin Nazaretańskich nauczył nas pewnej naturalności. Bez przymuszania
klękaliśmy do modlitwy, głośno wypowiadaliśmy intencje i prośby. To chciałem dzieciom
przekazać. Czy to przejmą nie wiem?”
Pan Marek mówi płynnie. Widać, że rozmowa jest taką swoistą refleksją. Zdania się nie
urywają. Rozmówca płynnie przechodzi z jednego wątku do drugiego. Pan Marek chętnie
opowiada o swojej rodzinie, o swoich dzieciach oraz wskazuje na style wychowania:
„Zosia wyszła w tym roku za mąż. Dla nas wszystkich było to przeżycie. Że od razu była
mowa o małżeństwie w Kościele, o przygotowaniu. Pamiętam taką rozmowę jak córka
przedstawiła nam teraz już męża, jak młodsza powiedziała: po co zaraz ślub przecież możecie spróbować jak inni. To mnie zaniepokoiło, ale zaraz usłyszałem jak Zosia zapytała
Martę czy chciałaby mieć taki dom jaki ma, czy taki jaki mają jej koleżanki z wujkami,
nowymi mężami matek? I to mnie uspokoiło”;
„Ja jestem chyba bardziej pobłażliwy. Żona jest rygorystyczna, a ja liberalny stąd dość
często sprzeczaliśmy się o wychowanie dzieci. Jak one czego potrzebowały to przychodziły
do mnie, bo wiedział, że ja szybciej na coś się zgodzę niż żona. Ale granice były. Nie były
związane z dobrymi stopniami, super wyborami, wykształceniem ale z zasadami”;
„Mam jednego syna, ale relacje lepsze mam z córkami”;
Analiza frekwencji związków między tematami
Sekwencje
Relacja z najstarszą córką (4)
Relacje z synem (3)
Relacje z dziećmi (9)
Otwarcie się na posiadanie rodziny (7)
Problemy w domu rodzinnym (2)
Wymagania stawiane dzieciom (3)
Konflikty w rodzinie (2)
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Pojednanie w rodzinie (1)
Relacje w rodzinie (9)
Wychowanie w wierze (11)
Znaczenie Ruchu Rodzin Nazaretańskich (20)
Przekazywanie wartości (11)
Ilość sekwencji w tekście: 12
Słuchając i analizując wszystkie wypowiedzi ojca rodziny można stwierdzić, że duże
znaczenie ma dla niego wspólnota i formacja. W czasie rozmowy często wybrzmiewała
troska o wartości i ich przekaz oraz istota i znaczenie religii.
Tematy
Ojcostwo
Znaczenie Ruchu Rodzin Nazaretańskich
Relacje w rodzinie
Przekaz wartości
Wychowanie zgodne z wyznawaną religią
Ilość tematów w tekście: 5
Częstotliwość pojawiania się tematów w tekście:
Ojcostwo – 6 razy
Znaczenie Ruchu Rodzina Nazaretańskich – 3 razy
Relacje w rodzinie – 7 razy
Przekaz wartości – 4 razy
Wychowanie zgodnie z wyznawana religią – 5 razy
Analiza frekwencji związków między tematami
Tabela nr 1. Frekwencje związków między tematami

Najczęściej pojawiającym się tematem są relacje w rodzinie. Pojawiają się wówczas, gdy
ojciec opowiada o swoich dzieciach. Najwięcej miejsca w jego wypowiedziach zajmuje
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temat najstarszej córki i młodszego syna. Temat relacji wybrzmiewa także przy wymaganiach stawianych dzieciom, pojednaniu w rodzinie, a także przy wychowaniu w wierze.
Najrzadziej wydawało by się, że mówi o Ruchu Rodzin Nazaretańskich, ale jest to
pozorne bowiem często używa słowa wspólnota.
Analiza autokomentarzy
Autoprezentacje
pamiętam moje oczekiwania
ja szalałem z radości
zadawałem sobie pytanie
mam jednego syna
mam lepszy kontakt z córkami
nie wiem czy jest to normalne
nad tym ubolewam
chciałem mieć dużą rodzinę
wiedziałem, że z dziećmi trzeba rozmawiać
boję się
ja im tłumaczę
ja im powtarzam
tak mi się wydaje
widzę wtedy
jestem pobłażliwy
jestem liberalny
ja szybciej się na coś zgodzę
pamiętam jak
staram się ich nie wyróżniać
ja mam trochę inne podejście
czego nie miałem w domu
trochę rzeczy zaniedbałem
opuściłem dom
mówię im
to chciałem dzieciom przekazać
to mnie zaniepokoiło
Liczba autoprezentacji: 26
autoidentyfikacje
nasze rozmowy
moje i mojej żony oczekiwanie
wszystko, co robiliśmy
dzieci wychowywaliśmy jednakowo
nie mieliśmy szczególnych wymagań
cieszyliśmy się
daliśmy im (dzieciom) dużo swobody
teraz widzimy
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nasze kłótnie
nie ukrywaliśmy niczego
pojednanie między nami
jak widzieliśmy
nie na wszystko nas stać
zbieramy się przy stole, modlimy, śpiewamy
rozmawiamy o życie, o wierze, o zasadach
dla nas wszystkich było to przeżycie
sprzeczaliśmy się o wychowanie dzieci
mieszka z nami
dzieci wychowujemy
Liczba autoidentyfikacji: 19
Stosunek autoprezentacji do autoidentyfikacji wynosi 26 do 19. Jak można sądzić słuchając rozmówcy, często wypowiada się on w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Pan
Marek często mówi o wychowaniu i stosunku do swoich dzieci w pierwszej osobie liczby
pojedynczej. Może to świadczyć o fakcie, iż styl wychowania ojca i matki dzieci różnią
się między sobą. W autoprezentacji można dostrzec działania podejmowane przez rozmówcę, ale także emocje towarzyszące tym działaniom.
Analiza związków znaczeniowych
Z całej wypowiedzi narratora wyłania się słowo klucz bardzo często powtarzany. Tym
słowem są „dzieci”. Można do niego przyporządkować występujące skojarzenia w tekście te o zabarwieniu pozytywnym, ale także w negatywnym odnoszącym się do trudów,
wielu obaw czy podejmowania właściwych decyzji czy dokonywanych wyborów.
Asocjacje i skojarzenia neutralne
Tabela nr 2.
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W przywołanych fragmentach wypowiedzi można wskazać 5 skojarzeń pozytywnych
i 5 skojarzenia neutralne. Asocjacje skupiają się na umiejętnościach wyrażania własnych
uczuć towarzyszących podczas wychowania, rozwiązywania konfliktów, znaczenia
wspólnoty.
Działania podmiotu i działania na podmiot
Autokomentarze wyróżnione w narracji można podzielić na:
działania podmiotu
„W różnych sytuacjach mówię im, że ich kocham, że jest najbardziej ukochanym moim
dzieckiem, pokazuję, że jest ważne”;
„Wszystkie dzieci wychowywaliśmy chyba jednakowo”;
„Dzieci były czasami świadkami naszych kłótni, czasami bardzo burzliwych. Nigdy nie
ukrywaliśmy tego, że mamy kłopoty, ale też widziały pojednanie między nami”
„a ja im tłumaczę, że nie na wszystko nas stać i nie wszystko muszą mieć. Czasami jest
trudno, no taka presja …., ale ja im powtarzam, ze najpierw musi być wiara i zaufanie do
Boga a potem ta reszta”;
„Wtedy rozmawiamy o życiu, o wierze, o zasadach”;
„Bez przymuszania klękaliśmy do modlitwy, głośno wypowiadaliśmy intencje i prośby.
To chciałem dzieciom przekazać. Czy to przejmą nie wiem?”
„Jak one czego potrzebowały to przychodziły do mnie, bo wiedział, że ja szybciej na
coś się zgodzę niż żona”;
działania na podmiot
„Pamiętam moje i mojej żony oczekiwanie na pierwsze dziecko. Nasze rozmowy dotyczące tego, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka, jak dziecku damy na imię. Pamiętam
jak informacja o ciąży wykręciła nasze życie o 180 stopni. Wszystko, co robiliśmy było już
z myślą o dziecku, które ma się narodzić;
„Przy kolejnej córce zadawałem sobie pytanie, czy będę je kochał tak samo”;
„Ostatnim, siódmym dzieckiem okazał się syn. Boże co to była za radość”
Cieszyliśmy i nadal cieszymy się ich sukcesami”’
„Są relacje czyli jest to, czego ja nie miałem ze swoim ojcem”;
„Ale granice były. Nie były związane z dobrymi stopniami, super wyborami, wykształceniem ale z zasadami”;
Działania podmiotu świadczą o zaangażowaniu ojca w proces wychowania własnych
dzieci. Wypowiedziom towarzyszą duże emocje. Często wydają się być one pewną wędrówką w przeszłość z jednoczesnym zwróceniem uwagi na teraźniejszość. Ojca rozpiera
duma, kiedy mówi o swoich dzieciach.
Wnioski pedagogiczne
Celem zrealizowanych badań było rozpoznanie, opis i charakterystyka postawy rodzicielskiej oraz stylu wychowania ojca siódemki dzieci. Zaprezentowany styl wychowania
Pana Marka jest charakterystyczny dla stylu demokratycznego. Charakteryzuje się on
poszanowaniem praw i uczuć każdego członka rodziny, wzajemną życzliwością i zainteresowaniem, troską o rozwój wszystkich dzieci w rodzinie, wspólnym rozwiazywaniem
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problemów czy luźnymi sposobami kontroli16. Relacje pomiędzy rodzicem, a dziećmi
są prawidłowe. Dzieci partycypowały w życiu rodzinnym podejmując wspólne decyzje
wraz z rodzicami, wypowiadają się na różne tematy, dzielą się swoimi emocjami, dostrzegają trudności, ale też wspólnie radzą są w sytuacjach konfliktowych.
Z wypowiedzi ojca można wywnioskować, że jego relacja z córkami jest bardziej
wyrazista, niż z synem. Jak sam stwierdził, że miał takie momenty, kiedy wydawało
mu się, że najbardziej kocha najstarszą córkę. Ale to właśnie włączenie w Ruch Rodzin
Nazaretańskich, formacja i większe nastawienie na rodzinę pozwoliło mu zmienić swoje
nastawienie i traktować swoje dzieci na równo.
Streszczenie:
Artykuł porusza zagadnienie wychowania w narracji ojca. Celem przeprowadzenia
wywiadu uczyniłam rozpoznanie, opis i charakterystykę postawy rodzicielskiej i stylu
wychowania na podstawie roli wychowawczej ojca w rodzinie. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: Czy badania narracyjne mają zastosowanie w dziedzinie nauki, która
dotyczy wychowania? Badania empiryczne zostały prowadzone w strategii jakości, których celem jest próba zbadania fragmentów rzeczywistości, aby lepiej zrozumieć doświadczenie i pozycję stanowiska ojca wychowującego dzieci.
Abstract:
Parenting in a father’s narrative
The articled als with the issue of parenting and reflection in the father. The aim of the
discussionis to introduce how to conduct a research in the analysys of narrative pedagogy.
The article is anattempt to answer the question: Is the narrative research applicable in the
field of science which about education. Empirical studies will be carried out in a quality
strategy. The aim of qualitive researchusing narrative interview technique is anattempt
to examine the fragments of reality to understandbetter the experience and situsation of
tchechid position of the father raising children
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SOCJALIZUJĄC HOMO CONSUMENS –
SPOŁECZNE I KULTUROWE KONTEKSTY
IMPERATYWU KONSUMPCJI

dr Monika Torczyńska - Absolwentka UMCS w Lublinie

Absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Magister filozofii, socjologii oraz prawa, doktor
nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od roku 2014 reprezentuje Instytut Kulturoznawstwa UMCS, pracując jako adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej. Organizatorka ogólnopolskich konferencji naukowych: Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów, a także Media, polityka, prawo w czasach kryzysu oraz Prawo,
wartości, kultura – filozoficzne i socjologiczne konteksty prawa. Czynny uczestnik wielu seminariów i konferencji
naukowych w Polsce oraz poza granicami kraju. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących szeroko ujmowanej
problematyki współczesnej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kultury prawnej, moralnej i pedagogicznej zmieniającego się społeczeństwa.

Wstęp
Obserwując postępujące przeobrażenia życia człowieka, opisując różnorodne wyznaczniki współczesnego świata społecznego, wielu badaczy dostrzega przede wszystkim rządzący nim konsumpcjonizm. Jak stwierdza J. Baudrillard, „tym, co dzisiaj wszędzie rzuca się w oczy, jest niezwykłe zjawisko konsumpcji […] będące wynikiem rosnącej liczby przedmiotów, usług i dóbr materialnych, stanowiące rodzaj fundamentalnej
mutacji w obrębie ekosystemu, w jakim funkcjonuje gatunek ludzki […] żyjemy […]
pod niemym okiem […] przedmiotów, przepowiadających nam nieustannie ten sam dyskurs […] naszej nieobecności dla innych”1. Owa nieobecność bądź alienacja jednostek
w obrębie tradycyjnych grup czy zbiorowości społecznych (rodzin, wspólnot lokalnych
etc.) nie oznacza – rzecz jasna – znaczącej redukcji czy wręcz zaniechania stosunków
i związków interpersonalnych z innymi. Jest to raczej kwestia przeobrażeń w obrębie
relacji pomiędzy człowiekiem a rzeczami, które stając się pierwszoplanowe, transferują
go ze sfery „być” do sfery „mieć”. Tym samym egzystencja podmiotu przestaje wznosić
się na fundamencie więzi międzyludzkich (miłości, przyjaźni, koleżeństwa), a zaczyna
się opierać na stosie gromadzonych i konsumowanych przedmiotów, po którym z zapałem wspina się on w pożądane rejony drabiny społecznej. W dzisiejszych realiach
„przyjemności czerpanej z nabywania dóbr nie trzeba już tłumić – odwrotnie – staje się
ona społecznym obowiązkiem, przymusem odczuwanym na poziomie społecznym jako
rywalizacja o symbole. Określona jest w ten sposób społeczna tożsamość jednostki, która
nabywa towary – znaki, zabiega o aprobatę dzięki określonemu stylowi życia”2, podporządkowanemu imperatywowi konsumpcjonizmu.
1

2
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J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa
2006, s. 7-8.
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Konsumpcjonizm a symbole statusu społecznego
Będąc uczestnikami społeczeństwa konsumpcyjnego, jesteśmy socjalizowani zgodnie
ze wskazaniami płynącymi ze swoistego kultu konsumpcji. „Społeczeństwo konsumpcji
jest […] społeczeństwem przyuczania do konsumpcji […] wdrażania w konsumpcję, innymi słowy, nowym i swoistym modelem uspołecznienia”3, którego efektem jest ukształtowanie podmiotu określanego jako homo consumens.
Współczesny homo consumens jest istotą, która kreuje sens własnego życia nie tyle
poprzez doraźne konsumowanie różnorodnych dóbr, pozwalających zaspokoić określone
potrzeby ciała i ducha, lecz w wyniku przekroczenia granicy między konsumowaniem
a konsumpcjonizmem. Powszechność konsumpcjonizmu powoduje, że związane z nim
konsekwencje analizowane być powinny zarówno z perspektywy indywidualnych życiorysów konkretnych konsumentów, jak i w kontekście funkcjonowania danej kultury
oraz społeczeństwa determinowanego jego nakazami. „Konsumowanie przeistacza się
w konsumpcjonizm, gdy staje się najważniejszą wartością, której podporządkowane są
inne działania (tzw. imperatyw konsumencki). Zanurzenie się w świecie przedmiotów i
wrażeń może powodować utratę wartości intelektualnych i duchowych, skupienie się wyłącznie na własnych potrzebach, ewokować postawy egocentryczne i narcystyczne, a w
konsekwencji – grozi erozją całej kultury”4, gubiącej swą złożoność i wielowymiarowość
na rzecz jednego tylko – komercyjnego – aspektu funkcjonowania i rozwoju.
Społeczeństwo złożone z homo consumens funkcjonuje w rytmie konsumowania. Bezustanne konsumowanie stanowi rutynę dnia codziennego, choć – co widać wyraźnie np.
w zatłoczonych galeriach handlowych – swoiste apogeum osiąga w okresie świąt czy
innych okoliczności, mających przecież ową rutynę przełamywać. Czas świąteczny, wakacje, uroczystości czy ceremonie o charakterze rodzinnym bądź osobistym stanowią
ten moment, w którym konsumpcjonizm niejednokrotnie bierze górę nad ostatecznym
sensem i znaczeniem społecznym danego wydarzenia. Dowodzą tego m. in. krążące w
internecie fotografie specjalnie wynajmowanych, luksusowych limuzyn, którymi przyjeżdżają do kościoła niektóre dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Św. W takich
przypadkach, jak można przypuszczać, zewnętrzna otoczka uroczystości zyskuje rangę
punktu kulminacyjnego, któremu poświęcona jest uwaga i zaangażowanie uczestników.
Jest oczywistym, że tego rodzaju socjalizacja ze strony rodziny czy najbliższego otoczenia nie pozostaje bez śladu. Można zasadnie przypuszczać, iż w dalszych etapach życia
tych młodych ludzi konsumpcyjny wymiar najdonioślejszych okoliczności życiowych
będzie miał znaczenie priorytetowe względem innych, pozamaterialnych aspektów celebrowanej sytuacji.
Materialna oprawa, komunikująca status i miejsce człowieka w danym kręgu, grupie
czy zbiorowości, niekiedy staje się swoistym woalem przysłaniającym czy wręcz maskującym jego rzeczywistą „wartość” społeczną. Dobra konsumpcyjne, wykorzystywane dla
podkreślenia społecznej pozycji i statusu ich właściciela, odgrywają dziś rolę swoistej
protezy, niezbędnej – niedoskonałym zwykle – uczestnikom społecznej gry. Konsumpcjonizm koresponduje bowiem z przeświadczeniem, że „ponadprzeciętne produkty mogą
3
4

J. Baudrillard, dz. cyt., s. 94.
K. Skowronek, Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Wydawnictwo LIBRON, Kraków
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zrekompensować nasze przeciętne cechy […] Ta zasada ma zastosowanie w przypadku
większości produktów, które obiecują poprawę wyglądu fizycznego, inteligencji, osobowości czy walorów moralnych człowieka. Produkty poprawiające jakieś cechy mogą na
krótko wprowadzić ludzi w błąd”5, ale – co zdaniem specjalistów należy wyraźnie zaakcentować – przynoszą tylko doraźną korzyść. Długofalowe efekty oznaczają konieczność
permanentnego nabywania coraz większej ilości coraz kosztowniejszych dóbr.
Podmiot wchłonięty w spiralę konsumpcjonizmu (wcześniej czy później) staje się
nosicielem konsumpcyjnego stylu życia. Przy czym często kreuje on specyficzny wizerunek własnej osoby, mający w otoczeniu społecznym ukazywać go jako jednostkę młodą, zdrową i obdarzoną nieskazitelnym wyglądem, jak również wykształconą, robiącą
karierę zawodową, a przede wszystkim zaś – zamożną. Aby osiągnąć zamierzony cel,
człowiek ten zmuszony jest do nieustannego poszukiwania odpowiednich towarów bądź
usług6. Konkretne decyzje konsumenckie wpisują się w rozpowszechniony dziś kult młodości, kult ciała, kult sukcesu etc. Warto w tym miejscu zauważyć, że istotnym kryterium
faktycznie dokonywanych wyborów częstokroć pozostają ceny, które konsumenci dostrzegają na metkach konsumowanych dóbr. Droższe wyroby są pożądaną symbolizacją
naszego statusu majątkowego, a co za tym idzie – pozycji w hierarchii społeczeństwa7.
Mają one w czytelny dla innych sposób sygnalizować nie tylko naszą kondycję fizyczną
czy psychiczną, ale również i zawodową, finansową etc. Wysoka cena przedmiotu wskazywać ma na wyższe, niż w przypadku tańszych wyrobów, walory użytkowe czy estetyczne. To, co droższe jawi się potencjalnym nabywcom jako lepsze od tego, co tańsze.
Jednocześnie „konsumpcjonizm zakłada, że lepsze produkty są dużo skuteczniejsze jako
sygnały. Każda techniczna nowinka dotycząca wyglądu i funkcjonalności produktu, każda innowacja marketingowa w jego promowaniu i sprzedaży jest reklamowana jako coraz
lepszy i skuteczniejszy sposób sygnalizacji statusu kupującego”8, o ile będzie go na dany
zakup stać. A to zazwyczaj jest efektem jego możliwości nabywczych, wynikających z
wykonywanej przez niego działalności zarobkowej. Pracując zdobywamy środki, dzięki
którym możemy stać się posiadaczami kolejnych dóbr dobitnie komunikujących światu
nasz życiowy sukces. Stąd interesującym wątkiem w charakterystyce homo consumens
jest jego funkcjonowanie w obrębie rynku pracy oraz jego stosunek do własnej kariery
zawodowej.
Konsumpcjonizm a kultura pracy
W dobie konsumpcjonizmu zanika etos pracy traktowanej jako misja, którą świadomie
podejmuje się dla dobra własnego i całego społeczeństwa. Coraz częściej pracę rozpatruje się przede wszystkim w kategoriach utylitarnych. Można to zobrazować następującym
sformułowaniem: „pracuję – zarabiam – konsumuję”. Badacze społeczeństwa konsumpcji dostrzegają niezwykle zróżnicowane konsekwencje konsumpcjonizmu w obrębie kultury pracy. W tym miejscu trudno byłoby przeprowadzić ich wszechstronną i wyczerpu5
6

7
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Mogą to być choćby wszelkiego rodzaju produkty i ingerencje kosmetyczne, zabiegi fryzjerskie, interwencje chirurgiczne czy stomatologiczne, traktowane jako niezbędna „inwestycja” we własne ciało.
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które ukazując dbałość o zdrowie ze strony swoich właścicieli, komunikują jednocześnie, że mogą oni sobie na
jego zakup pozwolić.
G. Miller, dz. cyt., s. 98.
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jącą analizę. Przywołamy zatem tylko kilka wybranych zjawisk i procesów ukazujących
ten aspekt egzystencji homo consumens.
Jak powszechnie wiadomo, w obecnych realiach ekonomicznych usytuowanie się
na rynku pracy dla nikogo nie jest działaniem szybkim i bezproblemowym. Zdobywanie wykształcenia, nabywanie specjalistycznych uprawnień i wspinaczka po kolejnych
szczeblach profesjonalnej kariery jest dzisiaj otwartym, permanentnym projektem, obejmującym bez mała całe życie podmiotu. Posiadanie najwyższych nawet kompetencji w
określonej dziedzinie nie oznacza, że dane nam będzie korzystać z nich aż do wygaśnięcia
aktywności zawodowej. Dziś nie da się negować faktu, że nasze kwalifikacje mają coraz
krótszy „termin ważności”. Stąd potrzeba ciągłego poszukiwania kolejnych możliwości
podwyższenia naszego potencjału zawodowego. Jak stwierdza Z. Bauman, charakteryzując współczesnego pracownika, „rzadko która, jeśli w ogóle jakaś, z trudem zdobyta
umiejętność przyda się do końca życia jej dumnemu posiadaczowi. Trudno oczekiwać,
by jakikolwiek zakład pracy pozwolił wykonywać obecne zajęcie […] aż przejdziemy na
emeryturę […] jedyne co może zrobić jednostka, to trwać w napiętej gotowości, by przy
pierwszej zmianie wiatru natychmiast zmienić kurs […] Być >>zdatnym do żeglugi<<
zdaje się jedynym realistycznym celem”9 człowieka, zarówno na rynku pracy, jak i w całym życiu społecznym. Warto też zauważyć, iż takie podejście koresponduje z czujnością
konsumenta, który oddając się konsumpcji kompulsywnie „chwyta okazje” i wykorzystuje
wszelkie nadarzające się sposobności nabywania pożądanych dóbr. Owa postawa konsumpcjonisty w pewnym stopniu rzutuje na specyficzny stosunek pracowników do własnej kariery zawodowej. Niektórzy z nich próbują uzyskać odpowiedni awans oraz wiążące się z nim uposażenie finansowe w drodze permanentnej „konsumpcji” dostępnej im
oferty profesjonalnego rozwoju. Angażując się w liczne projekty edukacyjne, uczestnicząc
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, zdobywając kolejne umiejętności,
ludzie często czynią to nie tyle z wewnętrznej potrzeby i chęci rozwoju, lecz „na wszelki
wypadek”, „na przyszłość”. W rzeczywistości bardziej może tu chodzić – zgodnie z ideologią konsumpcji – o kolekcjonerstwo dyplomów, niż o faktyczne podnoszenie własnego
profesjonalizmu w danej dziedzinie. W takiej sytuacji odbyte szkolenia, warsztaty czy kursy oraz poświadczające je certyfikaty traktowane są wyłącznie jako „siła przetargowa” w
walce o premie i podwyżki, które – jak można się domyślać – w ostatecznym rozrachunku
z reguły służyć będą kolejnym aktom nieskrępowanego konsumpcjonizmu.
Jak podkreślają specjaliści, „konsumpcjonizm w miejscu pracy może przebiegać
dwutorowo. Po pierwsze może być rozumiany jako proces gromadzenia dokumentów
(zaświadczeń, certyfikatów) poświadczających zdobycie konkretnego doświadczenia zawodowego, odbycie szkoleń […] Po drugie konsumpcjonizm może objawiać się poprzez
częste zmiany pracy, poszukiwanie nowych wyzwań i doznań zawodowych”10, które
owocują kolejnymi wpisami do coraz obszerniejszego curriculum vitae. Taka postawa
podmiotu pozwala mu bez żalu porzucać i podejmować kolejne studia, zmieniać posady,
rozpoczynać różne przedsięwzięcia biznesowe o charakterze spontanicznym i doraźnym,
o ile tylko dają widoki na szybką i wysoką gratyfikację finansową. Na rynku pracy obo9
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wiązuje bowiem – tak, jak i w całej sferze konsumpcji – krótkoterminowa perspektywa
działań. Idea długoletniego zatrudnienia u jednego pracodawcy kojarzy się z pomysłem
np. wieloletniego korzystania z tego samego auta, sprzętu elektronicznego lub odzieży i
obuwia. Dla konsumenta – jak wiadomo – jest ona nie do zaakceptowania. Homo consumens pragnie doświadczać dużo i szybko. Badacze problemu dostrzegają odzwierciedlenie tych oczekiwań w aktualnych realiach pracy. „Obecnie na rynku pracy obserwuje się
tendencje do poszukiwania nowych wyzwań, co u osób poszukujących pracy przejawia
się w dążeniu do udziału w licznych szkoleniach, uzyskiwaniu certyfikatów zwiększających port folio lub zmiany miejsca pracy z uwagi na poprawę szans na zbieranie doświadczeń”11. Co interesujące, ten swoisty przymus gromadzenia kolejnych punktów życiorysu
zawodowego ujawnia się na coraz wcześniejszych etapach aktywności jednostek. Tytułem przykładu można choćby wskazać pewien specyficzny „typ” studenta, który – zabiegając o pomyślny start na rynku pracy – kilkukrotnie decyduje się na zmianę kierunku
studiów, bierze udział w rozlicznych praktykach, warsztatach czy treningach, uczestniczy
w wielu, często zróżnicowanych tematycznie konferencjach i seminariach, aby w ostatecznym efekcie porzucić niesatysfakcjonującą drogę do kariery przed uzyskaniem dyplomu. Oczywiście, legitymowanie się licznymi zaświadczeniami z tytułu uczestnictwa
w takich czy innych przedsięwzięciach, poprawiających naszą pozycję w środowisku
zawodowym nie jest niczym nagannym. „Jest to uzasadniony i pozytywny trend o tyle, o
ile faktycznie jest to potrzebne ze względu na rozwój konkretnych kompetencji […] pracownika. […] Natomiast staje się zbyteczny, gdy zmienia się w formę kolekcjonowania
z naciskiem na ilość nie na jakość, a także nie stanowi spójnej strategii rozwojowej. To
zjawisko może opisać określenie o konotacji negatywnej – wyścig szczurów”12, w którym
dąży się do oznakowania własnej osoby jak największą ilością metek.
Wyżej przywołane zagadnienia uświadamiają nam, że konsumpcyjne nastawienie do
życia sprowadza się nie tylko do kompulsywnych zakupów przedmiotów, które nie zawsze są danemu człowiekowi niezbędne, ale również do jego konkretnych decyzji zawodowych. Konsumpcjonizm odciska swoje piętno na całej, szeroko ujmowanej kulturze
pracy. Przejawia się on w konkretnych wyborach, postawach i czynach pozwalających
zatrudnionym jednostkom wspinać się po drabinie zawodowego (i społecznego) awansu. W codziennej „walce o prestiż, sukces ekonomiczny i poczucie szczęścia wielu ludzi podejmuje działania, które mają znamiona konsumpcjonizmu. Oznacza to, że osoba
nastawiona na zachłanne nabywanie towarów czy usług może doświadczyć szczęścia
jedynie w perspektywie krótkoterminowej. Współczesny pracownik ma zatem wrażenie,
że hedonizm bardziej pasuje do szybko rozwijającej się gospodarki”13 niż wcześniej obowiązujące reguły i wzorce kultury pracy.
Krytyka i alternatywne reakcje wobec konsumpcjonizmu
Wszechobecna sugestia konsumowania coraz mocniej oddziałuje na wszelkie aspekty
ludzkiej egzystencji. Ulegający jej homo consumens usuwa na dalszy plan nie tylko pielęgnowanie bliskich i serdecznych więzi międzyludzkich, ale traci także wrażliwość wobec
świata natury i tego wszystkiego, co należy do domeny dobra wspólnego. Budowanie
11
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emocjonalnej bliskości z drugim człowiekiem, praktykowanie altruistycznego stosunku
wobec innych istot żywych, troska o dobrostan nie tylko nasz własny, lecz również całej planety pozostają kwestiami daleko wykraczającymi poza obszar celów wyznaczonych przymusem konsumpcji. Stąd w niektórych opracowaniach „masową konsumpcję
przedstawia się jako nowe >>opium dla ludu<<, która niszczy integrację społeczną. Ta
sytuacja wywołuje instytucjonalizację krytyki konsumpcji jako wynik zagrożeń […] dla
społeczeństwa i środowiska przyrodniczego”14. Naznaczone konsumpcjonizmem relacje
podmiotu z otoczeniem społecznym skażone są uprzedmiotowieniem, a nawet utowarowieniem ludzi. O wartości wielu interakcji orzeka się przede wszystkim w kontekście
statusu i prestiżu, jaki pragnie osiągnąć homo consumens15. Podobnie rzecz się ma w
przypadku – niekiedy zupełnie pozbawionych empatii, szacunku i altruizmu – kontaktów
z przedstawicielami świata flory i fauny. Obcowanie z przyrodą, w tym z dziko żyjącymi zwierzętami, czerpanie z zasobów naturalnych, często odbywa się na podobieństwo
wizyty w supermarkecie, tzn. zgodnie z hasłem: „klient nasz pan”. Jak wiadomo konsekwencje ekologiczne takiego podejścia bywają nieodwracalne.
Współcześnie daje się jednak zauważyć pewne oznaki wskazujące na możliwe zmiany
społecznego stosunku względem bezrefleksyjnego i nieograniczonego konsumowania.
Wiele jednostek uświadamia sobie negatywne efekty ulegania swoistej „psychologii tłumu”, obowiązującej w podsycanym reklamą świecie konsumpcji. Do głosu dochodzą
wątpliwości, werbalizowane m. in. w pytaniach o ekologiczne i społeczne konsekwencje
konsumpcyjnych apetytów każdego z nas. W ich efekcie formułowane są różnorodne postulaty, które w zasadzie da się zawrzeć w jednym haśle: „chciejmy mniej!”.W praktyce
sprowadza się ono do świadomego i uważnego wyboru ludzi oraz przedmiotów, którymi
pragniemy się otaczać, redukcji ich ilości na rzecz jakości, starannie przemyślanych decyzji w kwestii dóbr i finansów osobistych.
Poruszając się wśród nieograniczonej oferty produktów i usług, coraz więcej osób
przestaje zadowalać zawartość przekazów reklamowych dotyczących owych dóbr. Erupcja nachalnej reklamy i marketingu oraz związana z nią wręcz „nadmierna ilość informacji
wymusza kształtowanie się nowego modelu konsumenta, tzw. selektywnego konsumenta. Konsument selektywny to jednostka krytyczna, sceptyczna wobec świata towarów, ale
jednocześnie świadoma wymagań w stosunku do cen i jakości towarów”16. Jest to zatem
podmiot posiadający określony stopień świadomości konsumenckiej i co za tym idzie –
pewnego rodzaju odporność na różnego rodzaju akcje marketingowe i reklamowe, które
są ku niemu kierowane. Odbiegające od realiów reklamy oraz bombardujące szczegółami
materiały promocyjne czy marketingowe doprowadziły u niego do wykształcenia wobec
oferowanych produktów postawy ograniczonego zaufania. Koresponduje ona z bardziej
racjonalnymi decyzjami konsumenckimi, podejmowanymi zgodnie z założeniem, że to,
co najbardziej natarczywie jest nam oferowane, nie musi wcale najlepiej nam odpowiadać. Tutaj niezbędne jest wypracowanie dobrej orientacji, a wręcz kompetencji umożli14
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F. Bylok, Model społeczeństwa konsumpcyjnego i jego zastosowanie na początku XXI wieku [w:] A. Jawłowska,
M. Kempny (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji…, dz. cyt., s. 234.
Stąd też obserwując obecne realia społeczne niejednokrotnie daje się zauważyć, że dzisiaj istotne staje się nie tyle
spotkanie z drugim człowiekiem, lecz zamieszczona w Internecie fotografia dokumentująca szczegóły stroju, fryzury czy makijażu postaci uwidocznionych na zdjęciu. Najlepiej jeśli będzie to obraz zaaranżowany w przestrzeni,
która jak najkorzystniej przedstawi status majątkowy i pozycję społeczną jego bohaterów.
F. Bylok, dz. cyt., s. 244.
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wiającej selekcję i ostateczny wybór preferowanych artykułów. Na marginesie warto w
tym miejscu dodać, iż selektywny konsument funkcjonuje na przeciwległym biegunie
względem opisywanego przez H. Marcuse’a „człowieka jednowymiarowego”17, tzn. podmiotu, dla którego produkcja i konsumpcja wyprodukowanych towarów stała się wyłącznym wymiarem egzystencji. Człowiek jednowymiarowy, ulegając jednowymiarowemu
językowi reklamy, niejako z marszu i często zupełnie bezrefleksyjnie konsumuje to, co
oferuje mu rynek. Nie dysponuje on ani odpowiednim rozeznaniem, ani poczuciem odpowiedzialności w kwestii partycypacji w społecznych procesach konsumpcji. Natomiast
„selektywny konsument przy podejmowaniu decyzji o zakupie danego dobra konsumpcyjnego posiada określony stan wiedzy na temat […] produktów. Bycie selektywnym
konsumentem wymaga przyswojenia sobie określonych umiejętności w zakresie zdobywania informacji”18 o nabywanych towarach, a także – co równie istotne – ich wpływu na
społeczne i biologiczne otoczenie człowieka. Przede wszystkim zasadnicze znaczenie ma
tu gotowość do wzięcia odpowiedzialności za własne wybory konsumenckie.
Coraz bardziej widoczni stają się nowi uczestnicy sfery konsumpcji, określani mianem konsumentów odpowiedzialnych społecznie. Ich przykładem mogą być choćby orędownicy tzw. zielonego konsumeryzmu, usytuowanego w ramach nurtu dekonsumeryzmu oraz zwolennicy konsumeryzmu etycznego. Według tych ostatnich „każdy zakup
oznacza poparcie dla tego, a nie innego producenta, dla warunków, w jakich dany towar
jest wytwarzany, dystrybuowany, użytkowany i utylizowany. Wybory konsumenckie są
równoważne z głosowaniem na określoną firmę, a więc to konsumenci mogą sprawić,
że na rynku pozostaną firmy”19 wykazujące w swojej działalności nie tylko troskę o własny sukces finansowy, lecz respektujące także znaczenie tych zagadnień, które obejmują
szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialność biznesu. Zysk generowany przez producentów np. za cenę zniszczenia walorów przyrody jest dla odpowiedzialnego konsumenta nie do zaakceptowania, nie będzie on zatem szkodliwych wyrobów nabywał.
Przy czym należy podkreślić, iż tego rodzaju presja oddziałuje nie tylko na konkretnego wytwórcę, lecz na szeroki krąg producentów, którzy w swej działalności muszą brać
pod uwagę ekonomiczne skutki ewentualnego bojkotu ich niebezpiecznych dla natury
towarów. W wielu opracowaniach akcentuje się, jak niezwykle „ważnym argumentem za
dekonsumpcją są względy ekologiczne, tzn. chęć ochrony naturalnego środowiska przed
degradacją oraz oszczędne gospodarowanie naturalnymi zasobami Ziemi, zwłaszcza
zasobami nieodnawialnymi […] konsumpcja stwarza dziś główne zagrożenie dla
środowiska naturalnego naszej planety”20. Potęgując skalę konsumpcji, homo consumens
(mniej lub bardziej świadomie) pogłębia współczesną zapaść ekologiczną. Jak alarmują
specjaliści, spirala konsumpcji grozi nieodwracalnymi skutkami dla całego biotopu, tj.
niezbędnej nam do egzystencji wody, ziemi, powietrza etc. „Zagrożenie to wyraża się
w dwojaki sposób: pośredni i bezpośredni. Zagrożenie pośrednie wynika z konieczności
zużywania coraz większej ilości zasobów dla coraz większej produkcji i – ostatecznie
– konsumpcji, tzn. z samych aktów zaspokajania potrzeb (np. rekreacji, turystyki) oraz
17
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Por. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.
F. Bylok, dz. cyt., s. 244.
S. Zaremba-Warnke, Konsumeryzm a procesy integracji i dezintegracji, „Ekonomia i Prawo” 2012, nr 1, s. 76,
apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/EiP/article/download/EiP.2012.005/461, dostęp z dn. 03.08.2017.
Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 145.
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zanieczyszczenia środowiska rosnącą z roku na rok masą odpadów konsumpcyjnych”21,
których to bogate kraje bez skrupułów pozbywają się w biedniejszych rejonach świata. Odpowiedzialny społecznie konsument może poprzez swoje rzeczywiste wybory i
zachowania konsumenckie – w pewnym przynajmniej stopniu – zneutralizować wyżej
wskazane niebezpieczeństwo. Wymaga to jednak istotnych zmian w obrębie świadomości ekonomicznej, a zarazem i ekologicznej nabywców masowo produkowanych dóbr.
Pomyślną zapowiedzią niezbędnych przemian „jest tworzenie się wśród części konsumentów postaw krytycznego konsumenta. Ta tendencja stopniowo rozwija się we współczesnym społeczeństwie”22. F. Bylok, wskazując zasadnicze wyznaczniki tej tendencji,
wymienia przede wszystkim:
wzrastającą wiedzę przeciętnego konsumenta o dostępnych na rynku produktach,
pochodzącą ze zróżnicowanych źródeł informacji, tzn. dostarczaną nie tylko za pośrednictwem przekazów promocyjnych i reklamowych, ale także czerpaną z niezależnych
poradników czy magazynów konsumenckich testujących faktyczne możliwości i jakość
danego wyrobu;
występujący w wielu gremiach społecznych daleko idący sceptycyzm wobec rzetelności i bezstronności wszelkiego rodzaju doradców czy opiekunów klienta, sklepowych
sprzedawców oraz pojawiających się w reklamie różnorodnych ekspertów, specjalistów,
znawców rekomendujących dany produkt;
coraz bardziej pogłębioną wiedzę nabywców na temat występujących na rynku marek
oraz cen jakie za wyroby danej marki żądają sprzedawcy (co znajduje swoje odzwierciedlenie w postaci zmniejszającej się wrażliwości potencjalnego klienta na wszelkiego typu
„oferty specjalne”, „okazje cenowe”, „mega obniżki” czy „pogłębione wyprzedaże”);
zwiększające się wymagania konsumentów względem jakości nabywanych przez nich
produktów;
wzrastającą świadomość w zakresie ochrony prawnej, jaka przysługuje dziś kupującym, m. im. ich uprawnień konsumenckich (biorą oni pod uwagę choćby możliwość skorzystania z gwarancji dotyczącej zakupionego towaru)23.
Odpowiedzialni społecznie i świadomi swej roli nabywcy (szczególnie ci, którym bliska jest postawa krytycznego konsumenta), wcześniej czy później znaleźć muszą własne
sposoby uporania się z zalewającą ich masą dóbr konsumpcyjnych. Wielu z nich zauważa, że oferowane na rynku towary, generujące sztuczne potrzeby i zachcianki oraz
– co gorsza – niszczące nasz ekosystem, de facto nie odpowiadają ich indywidualnym
preferencjom, zapotrzebowaniom czy oczekiwaniom. Niektórzy z nich, ceniąc własną
unikalną podmiotowość, odmawiają uczestnictwa w bezosobowej i homogenicznej masie
konsumenckiej, zadowalającej się seryjnymi, masowo produkowanymi dobrami. Z tego
powodu coraz większą uwagę społeczną zyskuje trend określany mianem prosumpcji.
„Prosumpcja jest […] wyrazem sprzeciwu ze strony konsumentów wobec masowej produkcji, ujednoliconej i zestandaryzowanej. Konsument chce być traktowany indywidualnie”24 i partnersko przez wytwórcę. Oznacza to jednocześnie, że pragnie on mieć realny
21
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Tamże, s. 145.
F. Bylok, dz. cyt., s. 244.
Tamże, s. 244.
E. Szul, Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 31, s. 349, http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersyteturzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-31,

47

ARTICLES
wpływ na ostateczny wygląd, funkcję czy jakość wybranego przez siebie dobra konsumpcyjnego. Łączy się to z możliwością wywierania na producentach poważnej presji
w zakresie zastosowania określonych materiałów, surowców i technologii (mniej lub bardziej) aprobowanych przez konsumentów. Zdaniem E. Szul, współcześnie w rozmaitych
kręgach społecznych „kształtuje się prosumpcyjny styl życia, w którym jednostki stają
się producentami – projektują lub modyfikują produkty zgodnie z własnymi upodobaniami […] Etap biernej konsumpcji, gdy wystarczyło zaprojektować i wytworzyć produkt
oraz zachęcić do jego zakupu, już się kończy”25. Coraz bardziej cenione są wyroby pochodzące z manufaktur oraz o charakterze rękodzieła, a także samodzielnie wykonane lub
przerobione przez docelowego użytkownika. Często – na skutek świadomej intencji wytwórcy – powstają one z przedmiotów bądź materiałów „z drugiej ręki”, pozyskanych np.
w drodze sąsiedzkiej wyprzedaży lub wprost z osiedlowego śmietnika. Wytworzone tym
sposobem meble czy inne sprzęty domowe zyskują dziś znaczącą popularność i uznanie wśród jednostek, którym bliska jest idea prosumpcji. Prosumpcja oznacza zjawisko
„splatania się procesów konsumpcji i produkcji aż do zatarcia różnic między nimi. Może
ono być obiektem dwóch tendencji: jednej – gdy konsumpcja >>wchodzi<< do produkcji
i producent staje się również konsumentem, a drugiej – gdy produkcja >>włącza się<<
do konsumpcji i konsument staje się również producentem. W społeczeństwie masowej
konsumpcji mamy obecnie do czynienia przede wszystkim z tym drugim przypadkiem”26.
Kolejną reakcją społeczną wobec rozpowszechnionego konsumpcjonizmu może być
zwrot w kierunku dekonsumpcji. W jej obrębie mieszczą się zróżnicowane poglądy, postawy i działania człowieka dostrzegającego zarówno w swoim własnym życiu, jak i całej
wspólnoty, paradoksy i pułapki nieograniczonego konsumowania. Dzisiaj mamy do dyspozycji coraz więcej przedmiotów oszczędzających (według zapewnień producentów)
nasz czas i energię, a jednocześnie coraz mniej czasu i siły, aby z nich korzystać. Konsumpcjonizm zapewnia nam komfort otaczania się rzeczami, ale generuje dyskomfort w
relacjach z otoczeniem społecznym. „Jako znak sprzeciwu, protestu wobec konsumpcyjnego trybu życia pojawia się obecnie wiele akcji propagujących odmienny sposób życia
według nowych zasad: więcej czasu, wolniej, bardziej świadomie, etyczniej. Rozwija się
nowy trend – dekonsumpcja, rozumiana jako ograniczenie, racjonalizacja konsumpcji.
Jednak ograniczenie to nie polega na rezygnowaniu z zaspokajania swoich potrzeb, ale
na tym, aby robić to bardziej racjonalnie […] abyśmy umieli odróżnić potrzeby”27 konieczne, istotne, znaczące w kontekście naszej egzystencji od tych, które takie nie są, a
często pojawiają się w orbicie naszej uwagi na skutek działań innych ludzi (specjalistów
od marketingu czy reklamy). Dekonsumpcja (w pewnym stopniu przynajmniej) wyzwala
jednostkę z bezrefleksyjnego przymusu konsumowania tego wszystkiego, co nie jest jej
w danej chwili niezbędne, a co stanowi przejaw np. aktualnej mody bądź obowiązującego
stylu życia. Badacze problemu dowodzą, iż wyżej opisane zjawisko „będzie przybierać
na sile i procesami dekonsumpcji zostaną objęte w niedalekiej przyszłości szersze kręgi
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społeczeństw krajów wysoko oraz średnio rozwiniętych”28.
Istotę dekonsumpcji odnaleźć można m. in. w postulatach głoszonych przez zwolenników minimalizmu. Idea minimalizmu – najogólniej rzecz ujmując – pojmowana jest jako
indywidualna strategia świadomej konsumpcji praktykowanej w codziennej egzystencji
człowieka. Należy podkreślić, iż postawa minimalisty nie oznacza skrajnego ascetyzmu i
umartwień we wszelkich sferach życia jednostki. Nikt nie oczekuje od minimalisty, iż dla
doprowadzenia do znaczącej redukcji poziomu własnej konsumpcji będzie on orędownikiem np. ścisłych postów. Podobnie nie musi on odbywać wyłącznie pieszych podróży
w celu zmniejszenia zużycia paliwa niezbędnego do jazdy autem. Minimalizm, jako
świadoma rezygnacja z nabywania niepotrzebnych nam przedmiotów, propaguje troskę
względem tego, co już posiadamy (np. zgromadzonych w naszych spiżarniach zapasów
żywnościowych, które w znacznym procencie ulegają zepsuciu i zmarnotrawieniu). W
konsekwencji postuluje on niegromadzenie niczego ponad poziom rzeczywistych potrzeb
podmiotu. Minimalizm z jednej strony opiera się na ilościowym ograniczeniu posiadanych dóbr, z drugiej zaś – na wyborze lepszej jakości produktów29. Tym samym wytycza
drogę rozważnej i adekwatnej do naszych możliwości konsumpcji, która nie przynosi
szkód konsumentom, społeczeństwu i naturze. Warto również dodać, iż minimalizm dotyczy nie tylko stosunku człowieka do rzeczy, ale definiuje również jego relacje międzyludzkie. Wyznawcy minimalizmu coraz częściej (równolegle z ograniczeniem liczby
posiadanych przedmiotów) redukują ilość i intensywność codziennych stosunków z osobami, które nie wnoszą do ich życia odpowiedniej jakości. Stąd np. podejmują oni decyzje dotyczące choćby rezygnacji z udzielania się na forach internetowych bądź portalach
społecznościowych, które (zabierając cenny czas i energię) zapewniają zwykle powierzchowne tylko – a zatem niezbyt satysfakcjonujące – kontakty z drugim człowiekiem.
Zakończenie
Studiując stanowiska, tezy czy koncepcje zawarte w różnorodnych opracowaniach
i analizach, łatwo dostrzeżemy, iż w wielu miejscach współczesną kulturę określa się
mianem kultury konsumpcji, „bowiem konsumpcja jest podstawową wartością, która
skutkuje uznawaniem określonych cech i sposobów działania. Konsumpcja wyznacza
sposoby organizowania kultury, działania jednostek, a także całych grup na podstawie
specyficznych cech i wartości”30 determinujących wszelkiego typu relacje społeczne
(w sferze rodziny, pracy ect.). Każdy z nas, bezrefleksyjnie uczestnicząc w narastającej
konsumpcji, w pewien sposób przyczynia się do jej rozpowszechnienia oraz zakorzenienia w mentalności i tożsamości zbiorowej. Często zupełnie nieświadomie propagujemy
określone instrumentarium kultury konsumpcyjnej (tj. marketing i reklamę). Rutynowo
realizujemy jej wyznaczniki i reguły. „Kulturę konsumpcyjną charakteryzuje następujący zestaw cech (wartości istotnych z punktu widzenia funkcjonowania kultury i w jej
obrębie jednostki): sukces (finansowy, zawodowy i osobisty), samodzielność, indywidualność, wiedza (zarówno ta technologiczna, jak i ogólnospołeczna związana z komercją
28
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i reklamą), kreatywność, konkurencyjność, wszelkiego rodzaju przyjemności i zabawa
oraz młodość (kult ciała)”31. W tym kontekście warto jednak zapytać o ostateczny bilans
osobistych zysków i strat, jakie osiąga homo consumens. Nieskrępowana konsumpcja (o
czym przekonują np. minimaliści) wiąże się nie tylko z radością użytkowania coraz to
nowych dóbr. Nowe nabytki generują bowiem nowe problemy i koszty zarówno o charakterze finansowym, jak i – co istotniejsze – o charakterze psychologicznym. Innymi
słowy, ważna jest końcowa cena, jaką płacimy za uczestnictwo w wyścigu konsumentów.
Rację należy przyznać tym specjalistom, którzy twierdzą, iż „człowieka konsumpcji […]
prześladuje lęk, że coś przegapi, zmarnuje, utraci, choćby szansę na tę czy inną przyjemność […] W grę wchodzą tutaj […] fun morality, imperatyw zabawy, wykorzystania
do cna wszelkich możliwości wprawienia się w drżenie, osiągnięcia rozkoszy”32 dzięki
kolejnej metamorfozie własnego wizerunku, zmianie miejsca zatrudnienia lub po prostu
wyprawie po zakupy nowych – mniej lub bardziej niezbędnych – dóbr.
Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień współczesnego konsumpcjonizmu.
Autorka przedstawia zasadnicze rysy socjo-kulturowego oblicza homo consumens. W realiach społeczeństwa i kultury konsumpcji społeczna aktywność homo consumens determinowana jest przez wszechobecny imperatyw konsumencki. Podmioty, socjalizowane
zgodnie ze wskazaniami z jednej strony kultu konsumpcji, z drugiej zaś – kultu sukcesu
czy kultu młodości, funkcjonują dziś w rytmie konsumowania, wyznaczającego specyfikę ich relacji z otoczeniem społecznym. W artykule podkreślono, iż konsumpcyjny styl
życia rzutuje na decyzje i działania homo consumens zarówno w obrębie sfery osobistej,
jak i zawodowej. W końcowej części tekstu zawarte są rozważania dotyczące krytyki oraz
alternatywnych reakcji społecznych wobec wszechobecnego dziś konsumpcjonizmu.
Słowa kluczowe: konsumpcjonizm, homo consumens, kultura konsumpcji, społeczeństwo konsumpcyjne.
Summary:
Socializing of homo consumens – social and cultural contexts of the consumption imperative
The aim of the paper is to analyze selected topics of contemporary consumerism. The
author presents the basic socio-cultural features of homo consumens. In the times of the
society and culture of consumption social activity homo consumens is determined by the
omnipresent consumer imperative. Members of society, socialized according to indications on the one hand, cult of consumption, on the other hand - cult of success or cult of
youth, nowadays function in the rhythm of consumption, which defining the specifics of
their relationships with the social environment. The article emphasizes that consumerism
influences the decisions and actions of homo consumens both within the private and professional spheres. In the final part of the text includes discussion of criticism and alternative social reactions to the pervasive consumerism.
Keywords: consumerism, homo consumens, consumption culture, consumer society.
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odborná referentka. V súčasnosti pôsobí na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej fakulte na Katedre
aplikovanej edukológie ako externá doktorandka.

Úvod
Naším zámerom je zdôrazniť význam rodiny pre spoločnosť hlavne preto, lebo je podstatným zázemím pre človeka, ktorý je prínosom pre spoločnosť a jej rozvoj. O rodine sa
hovorí stále viac a viac. V súčasnosti je táto inštitúcia ohrozovaná a začína sa častejšie
rozpadať. Je potrebné poukázať, že rodina je historická kategória a jej formy a funkcie
podmieňujú charakter existujúcich výrobných a spoločenských vzťahov, ako aj úroveň
kultúrneho rozvoja spoločnosti. Rodina a spoločnosť sa teda navzájom ovplyvňujú a doplňujú. Nielen spoločnosť vplýva na život rodiny, ale aj rodina pôsobí na život spoločnosti. Prináša potomstvo, stará sa o jeho duševný a telesný vývin, o jeho zdravie a pôsobí
výchovne na svojich členov. Táto vzájomná podmienenosť platí vždy a v každom čase.
Monogamnú rodinu štát aj spoločnosť pokladajú za jedinú inštitúciu, v ktorej sa uskutočňuje reprodukcia obyvateľstva1.
Mať funkčnú rodinu je vysoko cenená hodnota vo všetkých vrstvách spoločností na
celom svete. „Funkčná rodina je dôležitým predpokladom normálneho fungovania spoločnosti a znakom individuálnej úspešnosti v živote“2. Rodina založená na láske a ňou
oživovaná, je spoločenstvom osôb muža a ženy spojených manželstvom, rodičov a detí,
ako aj príbuzných. Jej prvou úlohou je verne prežívať skutočnosť tohto spoločenstva v
ustavičnom úsilí o rozvoj pravdivého spoločenstva osôb. „Vnútorným princípom, stálou
hranicou, silou a najvyšším cieľom tejto úlohy je láska. Rodina bez lásky nie je spoločenstvom osôb, rovnako bez lásky nemôže rodina ani žiť, ani rásť a zdokonaľovať sa ako
spoločenstvo osôb“3.
1
2

3

Porov.: ROZINAJOVÁ, H.: Výchova pre život v rodine. Martin : Osveta, n. p., 1981. s. 13.
KRIŽANOVÁ, A.: Nové stratégie v rodinnom a pracovnom živote. In: ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Rodina v novom
miléniu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 100.
JÁN PAVOL II.: Familiarisconsortio, 17. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1993. s. 37.
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Rodina je dôležitá a podstatná vo vzťahu k osobe. V tejto kolíske života a lásky sa
človek rodí a rastie. Keď sa narodí dieťa, spoločnosť dostáva dar novej osoby, ktorá je
zvnútra povolaná do spoločenstva s inými a do plnej oddanosti voči nim. Dokonca v rodine, vo vzájomnom osobnom dare muža a ženy zjednotených manželstvom, je vytvorené
životné prostredie, v ktorom dieťa môže rozvíjať svoje schopnosti, kde sa naučí uvedomovať si svoju dôstojnosť a pripraviť sa na zvládnutie svojho jedinečného a neopakovateľného osudu. V prirodzenej atmosfére náklonnosti, ktorá spája členov rodinného
spoločenstva, sú osoby uznávané a zodpovedné vo svojej celistvosti: „Rodina je prvá
a základná štruktúra, v lone ktorej dostáva človek prvé a určujúce poznatky o pravde
a dobre, učí sa, čo je to milovať a byť milovaný a čo konkrétne znamená byť osobou“4.
Funkcia a úloha spoločnosti
Ľudia, ktorí zdieľajú spoločnú kultúru, ekonomiku a politický systém vytvárajú koherentný celok nazývaný – „spoločnosť“. Každý jednotlivec je formovaný spoločnosťou,
v ktorej žije. Štruktúrovaný celok v spoločnosti vytvára rámec pre sociálne konanie. Je
definovaný kultúrou, koherentným systémom hodnôt, noriem a symbolov. Teda ideálna
spoločnosť umožňuje fenomén sociálnej súdržnosti a sociálnej reprodukcie, ale taktiež sa
môže stať aj jej príčinou podceňovania a rôznych rozporov v spoločnosti5.
Spoločnosť je združenie, ktoré sa vyznačuje systematickou organizáciou a vonkajšími inštitúciami (zákonmi, úradmi, riadiacimi autoritami). Žiadna spoločnosť nemôže
existovať bez vonkajšej organizácie a žiadna spoločnosť nie je možná bez solidarity a
osobného záujmu členov o druhých. Spoločnosť je súhrn osôb organicky spojených princípom jednoty, ktorý presahuje každú z nich. Zároveň funguje ako viditeľné a súčasne
duchovné spoločenstvo osôb, ktoré stále pretrváva v čase a dedí minulosť, ale pripravuje
budúcnosť6. Človek v spoločnosti sa stáva jej dedičom, je poverený úlohami, aby rozvíjal svoje talenty, ktoré obohacujú jeho totožnosť a prostredníctvom ktorých prináša
ovocie.7 Je to trvalé združenie osôb, ktoré má za úlohu uskutočňovať nejaký konkrétny
cieľ v spoločnosti. Prirodzenosťou tohto združenia má byť, aby boli slobodné a chcené.
Spoločnosti, ktoré mali za úlohu sledovať svoje slobodné a chcené ciele boli delené na
nutné, prirodzené, primárne, dobrovoľné a sekundárne. Členovia týchto spoločností mali
rovnaké ciele, zároveň ich uznávali a dobrovoľne sa im podriaďovali. Ak boli členovia k
nejakým cieľom nútení, mohli si vybrať, akú rolu v spoločnosti budú zastávať. Slobodne
vyberané boli náboženské spoločenstvá, akciové spoločnosti, vzdelávacie spolky, športové kluby a iné. Boli založené so spoločným cieľom, a to na báze dobrovoľnosti. Práve
to ich odlišovalo od tých združení, ktoré boli zakladané na základe vonkajších vplyvov
alebo vonkajších nátlakov. Výraz spoločenstvo sa používal pre združenie, ktoré bolo zamerané na vnútorný rozvoj skupiny, hodnoty určené na ich rast členov spoločenstva a
vzájomnú solidaritu8. Spoločnosť môžeme definovať, ako súhrn jednotlivcov konajúcich
s ohľadom na konanie druhých, a to v určitom historickom, priestorovom, kultúrnom a

4

5
6
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PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 212. Trnava :
Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 128.
Porov.: MONTOUSSÉ, M. – RENOUARD, G.: Přehledsociologie. Praha : Portál, s. r. o., 2005. s. 129.
Porov.: KELLER, J.: Úvod do sociológie. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1991. s. 458.
Porov.: FFORDE, M.: Desocializácia. Kríza postmodernity. Bratislava : Lúč, 2010. s. 35.
Porov.: PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 457.
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sociálnom kontexte, ktorého parametre môžu svojím konaním ovplyvniť len čiastočne9.
Jednotlivci, ktorí vytvárajú skupiny sú základným charakteristickým príkladom spoločnosti. Každý jednotlivec je človekom, ktorý je svojou prirodzenosťou bytosťou spoločenskou. Od spoločnosti každý jednotlivec očakáva pomoc, aby mohol žiť dôstojný
život, rozvíjať sa a uplatňovať v nej svoje získané vedomosti10. Súdržnosť spoločnosti
sa predovšetkým opiera o zdieľanie hodnôt, ideálov a noriem jej všetkých členov. Spoločnosť týmto ľuďom zaručuje ich dôstojnosť, slobodu, rovnosť, solidaritu a tvoriacu
genialitu. Čím viac spoločnosť uznáva tieto hodnoty, tým sa vytvára silnejšia súdržnosť11.
Spoločnosť je systematizovaná, čiže vo vnútri každej spoločnosti sú rozdelené špecializované zložky a samozrejme ich fungovanie je vzájomne prepojené tak, aby sa navzájom
dopĺňali12.„Každá spoločnosť potrebuje normy, zákony a riadiacu autoritu, pretože jednotlivci si nie sú inštinktívne vedomí povinností, ktoré im sú vlastné v spoločnom diele“13.
Vzhľadom na svoju štruktúrovanosť je spoločnosť považovaná za stabilnú. Stabilita je
zachovávaná vtedy, ak sú všetky normy, role a hodnoty prenechávané z generácií na generáciu. Spoločenské skupiny, ktoré riadia spoločnosť sú riadiace autority. Tieto skupiny
v spoločnosti medzi sebou súperia a tým sa ich boj stáva jedným z faktorov, ktoré sú
nazývané ako sociálne zmeny.
Normy sú pravidlá, ktoré v spoločnosti riadia jednanie jednotlivcov a taktiež patria k
spoločnému dedičstvu. Každá spoločnosť preto vyžaduje, aby boli dodržiavané a správanie jedincov hodnotí podľa toho, ako ich rešpektujú. K tomuto hodnoteniu v spoločnosti
sú zaužívané negatívne, alebo pozitívne sankcie14. Pre zabezpečenie a rozvíjanie spoločnosti je to viac potrebnejšie vzhľadom na to, že dnešné organizmy sú čoraz komplikovanejšie. Keďže jednotlivec nie je schopný získať dostatok odborných znalostí vo
všetkých oblastiach spoločenského života, tak úlohy môže vykonať rôznymi spôsobmi,
avšak je potrebné zaistiť jednotu činnosti všetkých. Každé spoločenstvo, preto potrebuje
autoritu a podriadených, pretože len tí vedia zaistiť efektívnosť a jednotu v jednaní15.
Človek vo všetkých svojich obmenách je nositeľom kultúry a jazyka. Má spoločných
predkov a základné genetické vybavenie. Napriek tomu, že ľudstvo na celom svete má
podobné rysy, ale má rozdielnosť v kultúre a jazyku. Avšak ľuďom prináša vysoká inteligencia výhody aj nevýhody. K výhodám patrí bohatstvo, ktorým sa obohacuje naša
kultúra. Pretože príroda nás vybavila určitými danosťami, ale kultúra je tá, ktorá nás učí,
ako s nimi zaobchádzať na základe vzdelávania. Negatívnou stránkou je naše vedomie
vlastného „ja“ ako nezávislá osoba, ktorá je obmedzená svojím vlastným telom, oddelená
od všetkých ostatných ľudí16. Zachovanie dedičstva je podstatnou hodnotou, ktorá pretrvala tisícročie a prispela k formovaniu nášho historického vedomia a je poslaním pre
ďalšie generácie17.
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Porov.: KELLER, J.: Úvod do sociológie. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1991. s. 11.
Porov.: PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 456.
Porov.: KELLER, J.: Úvod do sociológie. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1991. s. 458.
Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociálníantropologie. Praha : SLON, 1999. s. 54.
PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 474.
Porov.: MONTOUSSÉ, M. – RENOUARD, G.: Přehled sociologie. Praha : Portál, s. r. o., 2005. s. 97, 133, 180.
Porov.: PESCHKE, K. H.: Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999. s. 474.
Porov.: MARPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociálníantropologie. Praha : SLON, 1999. s. 42.
Porov.: KUSÁ, Z. – TÍŽIK, M.: Elementárne formy sociologického myslenia. Bratislava : Sociologický ústav SAV,
2009. s. 6.
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Rodina a spoločnosť
Štát tvoria v prvom rade ľudia, jednotlivci. Aby štát mohol premýšľať o svojej budúcnosti, a celkovo svojej budúcej a trvalej existencií, musí sa postarať, aby občanov v
štáte neubúdalo, ale aby populácia nadobudla svoju existenčnú kapacitu (ideálny počet)
– primeranú zdrojovej stabilite a ďalším parametrom. Jedným z takýchto nástrojov, ktoré
spoľahlivo už tisícročia plnia túto funkciu, na udržanie vyšších spoločenských zoskupení
(nemusí to nutne byť štát, tak ako ho chápeme dnes, v minulosti to boli aj iné útvary) - je
rodina. Rodina je reprodukčným orgánom spoločnosti, a pokiaľ funguje harmonicky, produkuje štátu kvalitných a užitočných pre celé spoločenstvo jedincov18.
Rodina, prirodzené spoločenstvo, v ktorom sa skúša spoločenskosť človeka, prispieva
jedinečným a nenahraditeľným spôsobom k dobru spoločnosti. Rodinné spoločenstvo sa
rodí zo spoločenstva osôb: „Úzke spoločenstvo sa vzťahuje na osobný vzťah medzi „ja“ a
„ty“. Spoločenstvo presahuje túto schému v smere k spoločnosti, k „my“. Rodina, spoločenstvo osôb, je preto prvou ľudskou spoločnosťou.
Rodina je v spoločnosti najlepšou zárukou proti každému individualistickému alebo
kolektivistickému odklonu, pretože tam je osoba v centre pozornosti ako cieľ a nikdy nie
ako prostriedok. Je celkom evidentné, že dobro ľudí a blaho spoločnosti sú úzko spojené s
priaznivým postavením manželského a rodinného spoločenstva. Bez rodín, ktoré sú v spoločenstve silné a majú stabilné povinnosti, sa národy oslabujú. V rodine sa vštepujú morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam sa prenáša duchovné dedičstvo náboženského
spoločenstva i kultúra národa. V nej sa zaúča do sociálnej zodpovednosti a solidarity.
Vo vzťahu k spoločnosti a štátu sa potvrdzuje priorita rodiny. Veď rodina je vo svojom
poslaní privádzať na svet potomstvo, čo je samotnou podmienkou jej existencie. V iných
funkciách, v prospech každého zo svojich členov je rodina svojou dôležitosťou a hodnotou predchádzať poslanie, ktoré musia zastávať spoločnosť a štát. „Rodina ako majiteľ
nedotknutých práv má svoje oprávnenie v ľudskej prirodzenosti, a nie v uznaní štátu.
Rodina tu teda nie je pre spoločnosť a pre štát, naopak, spoločnosť a štát sú pre rodinu“19.
Každý spoločenský model, ktorý má v úmysle slúžiť dobru človeka, nemôže
neprihliadať na ústredné miesto a zodpovednosť rodiny v spoločnosti. Spoločnosť a štát
vo svojich vzťahoch k rodine majú povinnosť držať sa zásady subsidiarity. V duchu tohto
princípu verejné autority nesmú zbaviť rodinu tých úloh, ktoré môže splniť dobre sama
alebo slobodne združená s inými rodinami. Z druhej strany tie isté autority majú povinnosť podporovať rodinu tým, že jej zaistia všetku pomoc, ktorú potrebuje, aby primeraným
spôsobom vzala na seba všetky svoje úlohy20.
Aby došlo k naplneniu základného práva dieťaťa – práva na výchovu, je potrebné
najprv zreteľne definovať a potom chrániť práva rodiny proti neprípustným zásahom spoločnosti a štátu, predovšetkým:
právo žiť a rásť ako rodina, to znamená právo každého človeka, i nemajetného,
založiť rodinu a mať pre ňu primerané prostriedky k životu;
právo na vlastnú zodpovednosť v odovzdávaní života a vo výchove detí;
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Porov.: Rodina základ štátu a útok na 5.priorite. http://leva-net.webnode.cz/products/rodina-zaklad-statu-a-utok-na-5-priorite/ (18.0.82017).
PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 214. Trnava :
Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 129.
Porov.: PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, 214. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., 2008. s. 130.
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právo na manželské a rodinné súkromie;
právo vychovávať svoje deti podľa vlastných náboženských a kultúrnych tradícií
a hodnôt s použitím potrebných príspevkov, prostriedkov a zariadení;
právo na osobnú, spoločenskú, politickú a hospodársku istotu, zvlášť nemajetných
a chorých;
právo na vhodné bývanie, ktoré umožňuje primeraný rodinný život;
právo vyjadrovať svoje požiadavky pred hospodárskymi, spoločenskými a kultúrnymi
orgánmi na vyššej úrovni, osobne alebo pomocou spolkov;
právo spolčovať sa s inými rodinami a inštitúciami, aby rodina mohla dobre a rýchlo
plniť svoje úlohy;
právo chrániť mladistvých pred drogami, pornografiou, alkoholizmom atď.
s pomocou príslušných zariadení a zákonodarstva;
právo na dobre využívaný voľný čas, ktorý podporuje i hodnoty rodiny;
právo starších ľudí na ľudský dôstojný život a umieranie;
právo vysťahovať sa ako rodina za účelom nájdenia lepších životných podmienok21.
Rodina ako miesto istoty a výchovy
Rodina na prelome tisícročí – subjekt kultúry, kresťanských a všeľudských hodnôt
chce prispieť k posilneniu tohto vedomia a tým k upevneniu inštitúcie manželstva ako
spoločenstva muža a ženy a inštitúcie rodiny. Rodina zvyčajne buduje základy spoločenskej a kultúrnej kvality a úrovne každého jednotlivca, orientuje ho, alebo ovplyvňuje jeho
orientáciu na určitú hodnotovú štruktúru a vo veľkej miere aj životnú orientáciu. „Kvalita
vzťahov v rodine vytvára atmosféru najužšieho prostredia, v ktorom dieťa nachádza svoje
miesto, istotu, ale aj citovú vybavenosť, tak nevyhnutné pre život“22.
Rodina a rodinné vzťahy sú prirodzenou formou zázemia, spokojnosti, životnej ochrany pre dospelého i pre dieťa. Citové vzťahy v rodine sú kritériom jej kultúrnosti, stability a morálnej úrovne jej členov. Rodina svojou energiou lásky je potenciálne ideálnym
prostredím, v ktorom sa nenivelizuje ani nekolektivizuje, nevedie k obmedzovaniu ani
zotročovaniu vedomia, ale dokáže spájať členov rodiny tak, že nepotláča ich osobnosť.
Tento tajomný a zdanlivo rozporný čin personalizácie zjednocovaním uskutočňuje láska
permanentne vo dvojici, v rodine a všade okolo nás. „Rodina je východiskovým terénom
socializačného procesu a spojovacím mostíkom medzi jednotlivcom a spoločnosťou“23.
Rodina je základná skupina ľudí, ktorá vzniká na základe monogamného manželstva
a najbližších príbuzenských vzťahov. Tvoria ju rodičia – manželia, deti – súrodenci,
prípadne starí rodičia. Veď kvalita života akejkoľvek spoločnosti je priamo závislá od
kvality rodinného života. „A kvalita každej rodiny závisí od kvality vzťahu medzi manželom a manželkou, ktorý formuje srdce rodiny“24.
Rodina, ktorá vzniká z intímneho spoločenstva života a manželskej lásky, založená na
manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou, vlastní špecifický a originálny sociálny rozmer, pretože je prvým miestom vzájomných vzťahov, základnou životaschopnou
21
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Porov.: PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa. In: PAĽA, G.: Aktuálne
aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 49 – 50.
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O RODINE : Rodina na prelome tisícročí. Trnava : Univerzita
sv. Cyrila a Metoda, 1999. s. 56.
HRONCOVÁ, J.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 95.
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bunkou spoločnosti25. Rodina sa usiluje byť priestorom vzájomného spoločenstva, ktoré
je tak veľmi potrebné v stále viac individualistickej spoločnosti. V nej môže rásť pravé
spoločenstvo osôb vďaka neustálej dynamike ich lásky, ktorá je základným rozmerom
ľudskej skúsenosti a ktorá práve v rodine nachádza privilegované miesto na to, aby sa
prejavila: „Láska spôsobuje, že človek sa realizuje cez pravý dar seba samého: milovať
znamená dávať a prijímať to, čo sa nedá ani kúpiť, ani predať, ale iba slobodne a vzájomne darovať“26.„V rodine sa jednotlivec od svojho narodenia stretáva s láskou, učí sa ju
prijímať a dávať“27.
Vďaka láske, základnej skutočnosti na definovanie manželstva a rodiny, je každá osoba, muž i žena, uznaná, prijatá a rešpektovaná vo svojej dôstojnosti. Z lásky sa rodia
vzťahy prežívané v znamení nezištnosti, ktorá rešpektuje a podporuje vo všetkých i v
každom osobitne osobnú dôstojnosť ako jedinú cennú hodnotu. Rodina žijúca každodenným vytváraním siete vzájomných vzťahov, vnútorných i vonkajších, sa stáva prvou a
nenahraditeľnou školou zmyslu pre spoločnosť, príkladom a podnetom pre širšie spoločenské vzťahy na základe vzájomného rešpektovania, spravodlivosti, dialógu a lásky. V
rodine sa vštepujú morálne hodnoty už v prvých rokoch života, tam sa prenáša duchovné
dedičstvo náboženského spoločenstva i kultúra národa. Tu je tiež veľmi dôležitý a podstatný vzťah k osobe28. Človek v nej prežíva svoje prvé radosti, utrpenia, sklamania, učí
sa podliehať rôznym tradíciám, nadobúda schopnosť dávania. Funkcia rodiny je dvojaká,
ako biologicko-kreatívna a psychologicko-výchovná. Prirodzená jednota týchto funkcií
má exkluzívne pozitívny vplyv na deti aj rodičov. Človek tu naberá skúsenosti, ktoré ho
ovplyvňujú po celý život29.
Plodnosť manželskej lásky sa však neobmedzuje len na plodenie detí, i keby bola
chápaná v jej vlastnom ľudskom rozmere: rozširuje sa a obohacuje všetkými tými plodmi
mravného, duchovného a nadprirodzeného života, ktoré otec a matka na základe svojho
povolania majú odovzdávať deťom30. Pri posudzovaní rodiny sa hodnotia aj rôzne ukazovatele, ktoré pomáhajú posúdiť funkčnosť rodiny. K nim patrí vek, vzdelanie, rodinný
stav rodičov, súdržnosť, zloženie, zdravotný stav členov.
Najväčší význam sa pripisuje výchovnému záujmu rodičov o detí. Podľa týchto kritérií
sa rodiny delia na funkčné, kde patrí väčšina rodín, v ktorých je zabezpečený uspokojivý
vývin dieťaťa. Problémové, v ktorých sa vyskytujú vážnejšie poruchy niektorých funkcií,
ale zdravotný vývin dieťaťa nie je ohrozený.31 Rodina je schopná riešiť problémy vlastnými silami. Môže to byť napríklad rodina s viacerými deťmi, po rozvode. Dysfunkčné,
kde funkcia rodiny je narušená, vývin dieťaťa je ohrozený. Rodina nie je schopná zvládnuť problémy. Zväčša ide o rodiny s jedným alebo oboma rodičmi alkoholikmi, rodinu
po rozvrate, povrchný záujem o dieťa, nízky príjem. Afunkčné, kde rodina stratila svoju
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funkciu voči dieťaťu, neplní svoj cieľ a dieťa ohrozuje. Riešenie, ktoré zabezpečí vývin a
výchova dieťaťa, treba hľadať mimo rodiny32.
Pre rodinu je potrebná komunikatívnosť rodičov s deťmi, ktorá závisí od vôle vstúpiť
do vzťahu s nimi ako s bytosťami klímy vzájomného pochopenia, založeného na uskutočnení niekoľkých súvisiacich cností. Tieto cnosti sú počúvanie, spolužitie a spolupráca.
Počúvanie predstavuje radosť z prenikania do sveta súladu a rôzností, do sveta, ktorý
zväčšuje a rozširuje horizont individuality. Úspešne počúvať, znamená odkrývať hodnotu autentického dialógu, kde vôľa spolu preniknúť sa pozorne obracia na iného, prekonávajúc obranné mechanizmy alebo vytvorené predsudky. Následná hodnota je dialóg.
Zdieľanie predstavuje chápanie iného ako neodkladný cieľ správy. Ide o to, aby sme
dokázali pozornosť inému ako subjektu myšlienok, tvorcu citov, stret vnemov. Následná
hodnota je prijatie. Spolupráca znamená schopnosť chápať a rozvíjať rodinnú aktivitu
ako spoločnú činnosť, ovocie jednoty a účasti. Následná hodnota je schopnosť vytvárať
komunitu. Výchova je veľmi namáhavá, najmä vo vyspelej spoločnosti. Deťom treba dať
primerané vzdelanie. Roky výchovy sa predlžujú. Rodina prekročila prah domácnosti, a
tým sa rozmnožili aj ohrozenia33.
Význam rodiny v procese výchovy neustále rastie. Jej pôsobenie v oblasti citovej
výchovy dieťaťa, mravnej a estetickej výchovy nemôže plne nahradiť nijaká spoločenská
inštitúcia. Človek je bytostne spätý s rodinou, z nej si odnáša značnú časť základných
prvkov životného štýlu, tradíciu návykov, svetonázoru, mravných kritérií a politických
postojov. Vplyv rodiny závisí od pripravenosti a schopnosti rodičov, ako aj od ich vyspelosti. Výchova detí v rodine plní veľmi dôležité spoločenské poslanie34.
Rodinnú výchovu môžeme charakterizovať ako zámerné pôsobenie na deti a mládež v
zmysle plnenia najvšeobecnejšieho výchovného cieľa – formovania všestranne rozvinutej osobnosti. V širšom chápaní ide o pôsobenie starších príslušníkov rodiny na mladších
aj bez toho, aby si to uvedomovali. V tomto zmysle ide o prirodzenú interakciu, ktorá sa
akosi transformuje do vedomia a správania dorastajúcej generácie. V dôsledku napodobňovanej schopnosti, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v mladších vekových kategóriách, osvojuje si dieťa od rodičov charakteristické spôsoby správania, rečové zvláštnosti a
mnohé konkrétne osobnostné vlastnosti35.
Výchovné pôsobenie rodiny sa uskutočňuje prostredníctvom vzťahov, ktoré utvárajú
medzi rodičmi a deťmi. Dieťa si postupne osvojuje určité modely správania. Už od útleho
veku si všíma, ako sa správajú rodičia, pozoruje ich vzájomné vzťahy a na základe toho
si utvára predstavy, ako spoločensky žiť. „Deti si osvojujú modely, ako sa správať voči
iným a postupne si utvárajú kritériá, podľa ktorých hodnotia nielen seba, ale i rovesníkov
a starších ľudí“36. Tieto modely sa uplatňujú najskôr v hrách, potom v učení a napokon v
práci. Proces socializácie v rodine je ovplyvnený nielen špecifickými zvláštnosťami rodičov, ale i vekovými osobitosťami detí. Kým v období mladšieho školského veku sú deti
viac egocentrické a ťažko pochopia, že sa im hneď nemôže vyhovieť, v staršom školskom
32

33

34
35
36

Porov.: PRIBULA, M.: Rodina ako účinné sociálne prostredie úspešnej socializácie dieťaťa. In: PAĽA, G.: Aktuálne aspekty kresťanskej výchovy. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 48.
Porov.: MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O RODINE : Rodina na prelome tisícročí. Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 1999. s. 20.
Porov.: ROZINAJOVÁ, H.: Výchova pre život v rodine. Martin : Osveta, n. p., 1981. s. 44 – 45.
Porov.: GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G.: Rozvíjení emoční inteligencie žáku. Praha : Portál, s. r. o. 2006. s. 96.
KAČÁNI, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé
letá, s. r. o., 2004. s. 191.

59

ARTICLES
veku si už vedia uvedomiť „komplementárny charakter úloh“, ktoré majú vykonať37.
Vstupom do školy sa celý proces socializácie obohacuje tým, že žiak prichádza do
styku s ďalšími jednotlivcami, ktorí môžu byť nositeľmi odlišných hodnôt, aké získali
v rodine. Proces socializácie výrazne ovplyvňuje najmä styk so spolužiakmi, ktorí sú
približne rovnakého veku. Potom sa ďalej rozširuje okruh osôb, s ktorými sa dennodenne
dieťa stretáva. „Začína si uvedomovať rozdiely medzi staršími a mladšími, najmä pokiaľ
ide o celkové životné zameranie, spoločenské postoje a motiváciu“38.
Osobnosť človeka sa vyvíja pod vplyvom spontánneho a zámerného utvárania, teda,
výchovy. Výchova však nie je ani zďaleka všemocným činiteľom, ako si to myslelo mnoho pedagógov v minulosti. Účinná môže byť výchova len vtedy, ak rešpektuje celkový
vývoj jedinca pod vplyvom všetkých pôsobiacich faktorov, teda aj spontánne pôsobiacich. „Aby k tomu mohlo dôjsť, mal by ten, kto chce vychovávať veľmi citlivo pristupovať
ku každému jedincovi, na ktorého chce pôsobiť“ .39
Štýly rodinnej výchovy
Každá rodina pri výchove uplatňuje určitý výchovný štýl. Tieto výchovné štýly sú charakterizované ako presadzovanie relatívne stabilných spôsobov pôsobenia vychovávateľa na
vychovávaného. Výchovné postoje k dieťaťu sa tvoria počas zložitého vývojového procesu,
ktorý súvisí s celým vývojom.
V rodinnej výchove môžeme pozorovať viaceré štýly výchovy:
Autoritatívny rodičovský štýl výchovy: vyžaduje od dieťaťa, aby sa správalo rozumne a
spoločensky na úrovni zodpovedajúcej jeho veku a schopnostiam.
Autoritársky rodičovský štýl výchovy: presadzuje moc, chýba tu obojstranná komunikácia.
Stanovuje absolútne nároky a vyžaduje poslušnosť, úctu k autorite, k tradícii a tvrdú prácu.
Zhovievavý rodičovský štýl výchovy: od dieťaťa žiada málo. Je to typ prijímajúci, reagujúci a orientovaný na dieťa. S prevládajúcim pozitívnym a živým citovým ladením je
dieťa nezrelé, neovláda svoje impulzy, chýba mu primeraná spoločenská zodpovednosť a
nedokáže sa spoliehať samo na seba. Má sklon k agresivite.
Zanedbávajúci rodičovský štýl výchovy: tento typ charakterizuje zaneprázdnenosť,
nezúčastnenosť na živote detí, bez záujmu o to, čím sa zaoberajú. Vyhýba sa obojstrannej
komunikácii a málo si všíma názory a city deti.40
Z toho, čo sme si dosiaľ uviedli vyplýva, že rodina je prirodzenou základnou zložkou
spoločnosti. Kým dobre funguje, je tým najprirodzenejším prostredím k naplneniu životne dôležitých potrieb dieťaťa. Celodenná starostlivosť verejných výchovných inštitúcií, i
keď v nich pracuje odborne vyškolený personál, nemôže nahradiť starostlivosť rodičov.
Totiž ten, kto sa stará o dieťa z lásky, vykonáva lepšiu prácu, ako ten, kto pracuje pre peniaze. Spoločenské usporiadanie by sa malo usilovať o to, aby uľahčilo plnú rodičovskú
starostlivosť. „Čo dieťa chce a naliehavo potrebuje je láska a neustála pozornosť rodičov.
Nemožno dúfať, že rodičovskú lásku nahradia inštitúcie“41.
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Záver
Naším zámerom bolo zdôrazniť, že v rodine sa zachytávajú a rozvíjajú tradície ako
pevné hodnoty minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Rodina predstavuje biosociálny systém, ktorý neustále hľadá a nachádza svoje miesto v spoločnosti. Rodina je spoločnosťou
ovplyvňovaná a formovaná. Rodina je najvýznamnejšou súčasťou spoločenskej mikroštruktúry, ktorá sprevádza človeka vo všetkých fázach jeho života. Z tohto hľadiska možno
chápať rodinu ako malú primárnu spoločenskú skupinu, ktorá si v interakcii so širšími spoločenskými inštitúciami formuje svojskú charakteristickú štruktúru. Rodina plní základné
úlohy a funkcie, ktoré zabezpečujú život človeka v spoločnosti. Je to útvar, kde sa na
základe príbuzenských, emocionálnych vzťahov medzi rodičmi, rodičmi a deťmi, resp.
medzi ostatným príbuzenstvom utvárajú osobitné svojrázne vzťahy. V prostredí rodiny
dieťa najvýraznejšie prežíva a uvedomuje si svoje miesto v nej, ako člen dôveryhodného
kolektívu a viac-menej spoločnej hodnotovej orientácie. Rodinné spoločenstvo je v živote
dieťaťa určitým vzorom pre riešenie mnohých životných situácií a modelom rozhodovania
sa v nich. Rodina dáva dieťaťu vlastný význam vo vzťahu k jedincom i k celej spoločnosti.
Abstract:
The importance of the family for society
Family is the most important social group and institution, which is the basic element
of the social structure and the basic economic unit whose main functions are the reproduction of the human biological species, socialization of offspring, ties and links between
members, as well as the transfer of cultural patterns and preservation of the continuity of
cultural development. It is characteristic for the family that it provides protection for its
members throughout their lives.
Keywords: Man. Marriage. Family. Child. Education. Society.
Abstrakt:
Rodina je najdôležitejšia spoločenská skupina a inštitúcia, ktorá je základným článkom sociálnej štruktúry a základnou ekonomickou jednotkou, ktorej hlavnými funkciami
sú reprodukcia trvania ľudského biologického druhu, výchova, resp. socializácia potomstva, putá a väzby medzi jednotlivými členmi, ale i prenos kultúrnych vzorov a zachovanie kontinuity kultúrneho vývoja. Pre rodinu je charakteristické, že poskytuje ochranu
svojim členom počas celého života.
Kľúčové slová: Človek. Manželstvo. Rodina. Dieťa. Výchova. Spoločnosť.
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Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach. W 2015 r. ukończył
z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie - kierunek Prawo, seminarium Prawo Konstytucyjne. Od 2015 r. jest doktorantem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa KUL. W 2016 r. rozpoczął
aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych z
zakresu prawa. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz szkoleń. Główne zainteresowania badawcze: prawo karne, prawo konstytucyjne, teoria prawa i prawo cywilne.

Wprowadzenie
W świetle art. 18 Konstytucji RP1 małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej. Umieszczenie tego przepisu w rozdziale
wskazującym podstawy ustroju państwa, pokazuje, że małżeństwo ma silną pozycję w
hierarchii wartości konstytucyjnych2. Według Sądu Najwyższego, ,,Konstytucyjne znaczenie małżeństwa dla istnienia rodziny uzasadnia szczególne unormowania o charakterze protekcyjnym i promocyjnym w systemie prawa, a w szczególności z zakresu prawa
rodzinnego, spadkowego, mieszkaniowego, socjalnego a nawet podatkowego”3. Niestety
często zdarza się, że małżonkowie- z różnych względów- nie widzą sensu w życiu razem
i postanawiają się rozstać. Instytucją, która w pewien sposób ma chronić małżeństwo
jest separacja. Zastosowanie separacji daje małżonkom czas na zastanowienie się nad
wspólnym życiem, nabranie dystansu do pewnych spraw, próby rozwiązania konfliktów.
Co niezwykle ważne, orzeczenie separacji nie skutkuje rozwiązaniem małżeństwa. Gwarantuje to stałość i ciągłość tak ważnej instytucji jaką jest małżeństwo.
Intencją autora niniejszego artykułu jest zbadanie – głównie za pomocą metody logiczno-językowej i komparatystycznej – czy ustawodawca zapewnił należytą ochronę
instytucji małżeństwa. Celem opracowania jest również określenie, jakie są prawne różnice między separacją a rozwodem. Ponadto, zostanie omówiona procedura w sprawie o
separacje.

1
2

3

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
Por. Orzeczenie TK 28.05.1997,K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2 poz. 19. Wyrok TK 27.01.1999, K 1/98, OTK ZU
1999, nr 1, poz.3. Wyrok TK 09.05.2000, U 6/98, OTK ZU 2000, nr 4, poz. 108. Wyrok TK 18.05.2005, K 16/04,
OTK ZU 2005, nr 5A, poz.51.
Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz, Opinia o poselskim projekcie ustawy,, O umowie związku partnerskiego”,
maszynopis powielany, BSA I-021-135/11, s.8.
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Przesłanki orzeczenia separacji
W świetle art. 611 §1 k.r.o4. sąd orzeka separacje, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Inaczej niż w przypadku rozwodu, do orzeczenia separacji nie jest
konieczne aby rozkład pożycia miał charakter trwały5. W orzecznictwie przyjmuje się, że
,,wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 k.r.o. polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie
wyżej wymienione więzi łączące małżonków”6. Zdaniem doktryny, ,,sformułowanie <<więzi>> oznacza współdziałanie obu stron w sposób dobrowolny. Jeśli zatem korzystanie z dochodów jednego ze współmałżonka, mieszkania, produktów spożywczych itp. jest wyrazem
przymusu ekonomicznego, to nie można uznać, że pomiędzy małżonkami istnieje w dalszym
ciągu więź gospodarcza”7. Według Z. Szczurka ,,gdyby przy zupełnym braku więzi duchowej
i fizycznej pozostały nawet pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być
uznany za zupełny, jeśli utrzymanie więzi gospodarczej (np. praca we wspólnym gospodarstwie) zostało wywołane szczególnymi okolicznościami”8. Należy podkreślić, iż sąd rozpoznając sprawę, sprawdza występowanie przesłanek negatywnych i pozytywnych, natomiast
przedmiotem analizy nie są motywy małżonka zgłaszającego żądanie orzeczenia separacji9.
Warto zaznaczyć iż, istnieją dwie negatywne przesłanki orzeczenie separacji. Jeżeli, któraś z nich wystąpi, orzeczenie separacji będzie niedopuszczalne. Zgodnie z art. 611 §1 k.r.o.,
orzeczenie separacji, pomimo zupełnego rozkładu pożycia, nie będzie możliwe jeśli ,,wskutek
niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych
względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”. W literaturze przedmiotu słusznie zauważono, że wprowadzenie legalnej definicji pojęcia ,,dobro
dziecka” jest znacznie utrudnione a być może niemożliwe. ,,Na pojęcie to składają się bowiem różne dobra w znaczeniu materialnym i niematerialnym, zespół czynności i zachowań,
które składają się na pieczę nad dzieckiem, a które zapewniają dziecku prawidłowy rozwój,
stabilizację, bezpieczeństwo i przygotowanie do samodzielnego życia w harmonii ze społeczeństwem. Nie sposób stworzyć stałego katalogu świadczeń, czynności i zachowań mających na celu ochronę dobra dziecka, gdyż jest to uzależnione od wieku oraz sytuacji życiowej
dziecka, a także od możliwości opiekunów. Innej troski, co oczywiste, wymaga małe dziecko, gdzie na pierwszy plan wysuwają się potrzeby związane z wyżywieniem i pielęgnacją, a
innej dziecko starsze czy nastolatek, gdy bardzo istotne staje się kształtowanie właściwych
postaw etycznych i wykształcenie”10. W doktrynie przyjmuje się, że negatywne przesłanki
mają charakter przeszkód przejściowych. Zatem w przypadku zmiany okoliczności możliwe
jest ponowne wytoczenie powództwa11.

4
5
6
7
8
9
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Wybrane aspekty postępowania o separacje
Zgodnie z art. 611 § 3 k.r.o., ,,jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków”. W przypadku takiego wniosku postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym. Zdaniem T. Smyczyńskiego, ,,sformułowanie z art. 61-1 § 3 k.r.o. <<zgodne żądanie>> i z art. 567-1 § 1
[k.p.c.]12 <<zgodny wniosek>> należy odnosić nie tylko do wspólnego wniosku w postaci
pisma procesowego, lecz także do wniosku jednego z małżonków i zgodnego żądania drugiego małżonka wyrażonego w piśmie procesowym złożonym przed pierwszą rozprawą,
jak i w czasie tej rozprawy. Taka wykładnia wydaje się odpowiadać intencji ustawodawcy,
a ponadto nie wpływa ona na zmianę właściwości sądu ani nie przewleka postępowania”13.
W literaturze przedmiotu utrwalił się pogląd, że ,,tryb postępowania nieprocesowego, uregulowanego w art. 5671 -5675 k.p.c., dostępny jest wyłącznie dla małżonków, które nie
mają w chwili orzekania o separacji wspólnych małoletnich dzieci”14.
W orzecznictwie przyjęło się, że cofnięcie wniosku przez jednego z małżonków nie
wymaga zgody drugiego małżonka. W takim przypadku postępowanie jest umarzane.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach ,,nie stosuje się w tym wypadku art. 512 § 1
k.p.c., który stanowi, że po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie, cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym. Zatem w tym
wypadku cofnięcie żądania nie wymaga akceptacji ze strony drugiego małżonka”15. Jak
zauważył J. Wierciński, ,,cechą charakterystyczną postępowania o separację na zgodny
wniosek jest to, że w razie zmiany zdania przez któregokolwiek z małżonków postępowanie to nie jest kontynuowane, nie przekształca się również w postępowanie procesowe
o separację <<sporną>> ani o rozwód”16.
W przypadku postępowania na zgodny wniosek małżonków, rodzi się pytanie, czy
sąd rozpoznając sprawę powinien uwzględnić wniosek bez przeprowadzania dowodów
w sprawie. W literaturze przedmiotu dominuje następujące stanowisko: ,,Aczkolwiek separacja nie powoduje ustania małżeństwa, to jednak nie jest słuszne, aby przy zgodnym
wniosku stron o jej ustanowienie poprzestać na twierdzeniach wniosku. W art. 611 § 1
k.r.o. ustawodawca jako podstawową przesłankę separacji ustanowił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanka ta nie może być fikcją prawną, gdyż godziłoby to zarówno
w konstytucyjną zasadę ochrony rodziny, jak i w wymiar sprawiedliwości, który musiałby
akceptować fikcyjne separacje. Dlatego, aczkolwiek strony w toku przesłuchania stron
mogą podać niezgodne z prawdą informacje, sąd powinien jednak ten dowód przeprowadzić. Ponadto, zgodnie z art. 5673 § 2 k.p.c. nawet przy zgodnym wniosku o separację
sąd ma obowiązek podjąć próbę nakłonienia stron do pojednania. Powinien także ustalić
przyczyny, dla których drugie z małżonków wyraziło zgodę na separację”17. Przedstawione stanowisko należy uznać za słuszne. Wynika to z faktu, iż dobro rodziny jako wartość
konstytucyjna, podlega szczególnej ochronie, dlatego sąd rozpoznając sprawę, powinien
zdecydować co w konkretnym stanie faktycznym jest dla dobra rodziny najlepsze.
12
13
14
15
16
17

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296), dalej jako k.p.c.
T. Smyczyński, Separacja małżonków, ,,Studia Prawnicze” 2000, nr 1-2, s. 151.
J. Wierciński, op. cit., s. 600.
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 6 grudnia 2000 r., I ACa 842/00, OSA 2001, nr 12, poz. 61.
J. Wierciński, op. cit., s. 600.
Ibidem.
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Orzeczenie separacji jest możliwe również na wniosek jednego z małżonków. Zdaniem
P. Wołosza, separacji może domagać się również małżonek wyłącznie winny rozkładu
pożycia”18. W przypadku rozwodu, z treści art. 56 §3 k.r.o. ,,rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek
wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. W przypadku separacji, ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić tej przesłanki negatywnej. Według T. Smyczyńskiego, wynika to z faktu, iż wprowadzenie tego zakazu ,,prowadziłoby do zaostrzenia
konfliktu małżeńskiego i osłabiałoby szansę na uratowanie małżeństwa”19. Jak zauważył
J. Wierciński ,,pozew o separację wnosi się według reguł właściwych dla rozwodu (…)
Takie zbliżenie instytucji procesowych (właściwość, skład sądu, opłata sądowa) wynika
z faktu, że w zależności od stanowisk stron i wyników postępowania dowodowego w
sprawie o rozwód może zostać orzeczona separacja, a w sprawie o separację – rozwód”20.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w sprawach o separacje niedopuszczalne
jest powództwo wzajemne, jak również wszczęcie oddzielnej sprawy o rozwód lub separacje21. Jednakże, w trakcie postępowania strona pozwana o rozwód może wnosić o orzeczenie separacji lub rozwodu. Jak również strona pozwana w sprawie o separacje może
żądać orzeczenia rozwodu albo separacji. W świetle art. 612 k.r.o. w sytuacji gdy, ,,jeden
z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a
żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację”. Zdaniem M. Kłody
,,nie jest dopuszczalne zgłoszenie żądania separacji w sprawie o rozwód w postępowaniu
przed sądem II instancji”22. W doktrynie podkreśla się, iż ,,możliwość orzeczenia rozwodu w sprawie o separację albo separacji w sprawie o rozwód dopuszczalna jest tylko
i wyłącznie w razie zgłoszenia przez stronę przeciwną takiego żądania. W braku takiego
żądania sąd z urzędu nie rozważa w sprawie o rozwód przesłanek orzeczenia separacji ani
tym bardziej w sprawie o separację nie rozważa z urzędu przesłanek orzeczenia rozwodu23. W literaturze przedmiotu istnieje pogląd, że orzeczenie separacji zamiast rozwodu
będzie dopuszczalne, w sytuacji gdy:
a) ,,doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ale rozkład ten nie jest trwały;
b) rozwodu zażądał małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, strona przeciwna
nie wyraziła zgody na rozwód, a brak tej zgody nie został uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
c) rozwód jest sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci stron bądź z zasadami współżycia społecznego”24.
Rozpoznając sprawę o separacje, tak jak w przypadku rozwodu, sąd jest zobligowany
,,ustalić, czy którykolwiek z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, a jeśli tak, to
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P. Wołosz, Separacja jako instytucja obowiązująca w polskim prawie rodzinnym, ,,Palestra” 2001, nr 1-2, s. 45.
T. Smyczyński, Separacja małżonków, ,,Studia Prawnicze” 2000, nr 1-2, s. 151.
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który”25. Natomiast w świetle art. 613 k.r.o. ,,orzekając separację na podstawie zgodnego
żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują
skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. Według SN ,,zachowania
małżonków w okresie, gdy rozkład ich pożycia małżeńskiego był już zupełny i trwały, nie
są jednak bez znaczenia dla oceny przesłanek rozwodowych określonych w art. 56 k.r.o.
Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się
przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im
winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami, jakie przewiduje ustawa. Natomiast
jeśli ich niewłaściwe zachowanie miało miejsce już po powstaniu i utrwaleniu rozkładu
pożycia i nie może być uznane za jego przyczynę”26. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy zauważył, że art. 57 § 1 k.r.o. nie wprowadza rozróżnienia stopnia winy małżonków.
Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do
powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne natomiast ze stanowiska oceny winy jest
to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego. Nierówny stopień winy
małżonków nie stanowi przeszkody do uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia.
Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany
za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Gdy wina małżonka w rozkładzie pożycia jest następstwem naruszenia przez niego
obowiązków wynikających z przepisów prawa rodzinnego recypujących akceptowane
powszechnie zasady moralne (w szczególności art. 23, 24, 27 kro), to jej uznanie nie
wymaga nadto oceny, że takie jego postępowanie jest naganne moralnie. Sięgnięcia do
zasad moralnych wymaga natomiast ocena winy małżonka, gdy u podstaw bezprawności
jego zachowania leży sprzeczność z zasadami współżycia społecznego”27.
Zdaniem P. Pogonowskiego, ,,w sytuacji zaskarżenia orzeczenia o separacji sąd nie
może orzec rozwodu małżonków, gdyż obowiązuje tu zakaz wzmocniony konstytucyjną
zasadą ochrony rodziny. Niemniej jednak należy pamiętać, że żądanie rozwodu lub separacji przez stronę pozwaną w takich sprawach nie jest powództwem wzajemnym (art. 439
§ 1 i 3 k.p.c.), nie stanowi rozszerzenia żądania pozwu czy wystąpienia z nowym roszczeniem, o którym mowa w art. 383 k.p.c., może więc nastąpić w postępowaniu drugoinstancyjnym. Ochrona rodziny może przejawiać się także w konieczności rozwiązania węzła
małżeńskiego w sytuacjach skrajnych, przewidzianych przez prawo, stąd, jak się wydaje,
należy przyjąć, że będzie możliwe orzeczenie rozwodu na skutek zaskarżenia orzeczenia
o separacji małżonków w tym kierunku, jeżeli sąd stwierdzi zachodzenie przesłanek rozwodowych. W podobny sposób należy spojrzeć na zaskarżenie środkiem odwoławczym
orzeczenia sądu o zniesieniu separacji, ale jest ono zawsze wywołane zgodnym wnioskiem małżonków będących w separacji, z czego należy zakładać, że zaskarżenie takiego
orzeczenia winno z reguły zmierzać do przywrócenia stanu sprzed orzeczenia separacji,
a problem dotyczyć może m.in. rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym
małoletnim dzieckiem (art. 616 § 3 k.r.o.). W tym przypadku o treści orzeczenia winno
zawsze decydować dobro dziecka, a nie bezpieczeństwo prawne skarżącego”28.
25
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Skutki orzeczenia separacji
Zgodnie z art. 614 § 1 k.r.o. orzeczenie separacji implikuje skutki takie jak przy rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. W odróżnieniu od
rozwodu, po orzeczeniu separacji małżonek nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. W przypadku separacji nie stosuje się przepisu art. 59 k.r.o. czyli separacja nie
uprawnia małżonka do powrotu do poprzedniego nazwiska. Według WSA w Poznaniu
,,jeśli między małżonkami orzeczono separację oznacza to, iż nastąpił rozkład pożycia
tzn. ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze, a zatem nie można mówić o rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej”29.W literaturze przedmiotu dominuje
pogląd, że orzeczenie separacji zwalnia małżonków z obowiązków przewidzianych w art.
23, 27, 28 k.r.o. Odmienienie twierdzi B. Czech, którego zdaniem orzeczenie separacji nie
powoduje uchylenia, przewidzianego w art. 23 k.r.o. obowiązku wierności małżonków30.
Zgodnie z art. 614 § 3 k.r.o. w sytuacji gdy ,,wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy”. W literaturze
przedmiotu, istnieje pogląd, że ,,pomoc ta nie aktualizuje się w każdym momencie, a
jedynie wtedy, gdy wymagają tego względy słuszności, np. zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy stanem zdrowia i stanem materialnym małżonków”31. Natomiast w świetle
art.614 § 4 k.r.o. do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu” małżonkowi, odpowiednio stosuje się przepisy
art. 60 §1 i 2, dotyczące alimentów. W tym miejscu warto przytoczyć treść tego artykułu:
,, Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego
dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd
na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany
jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego ,,W wyniku orzeczenia separacji małżonków między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Do majątku objętego
wspólnością ustawową stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w części
ułamkowej (ar. 46 k.r.o.). Oznacza to, że po orzeczeniu separacji do przedmiotów majątkowych wchodzących do majątku wspólnego mają zastosowanie przepisy art. 195 i n.
k.c., ale tylko wówczas, gdy odpowiednie materie prawne nie są uregulowane odmiennie
m.in. w art. 43-45 k.r.o. (np. kwestia uprawnienia do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym). Ustawowa transformacja współwłasności łącznej małżonków
we współwłasność w częściach ułamkowych nie jest zatem transformacją pełną, skoro
poddano ją także innemu niż współwłasność ułamkowa reżimowi prawnemu. Odsyłający
do odpowiedniego reżimu prawnego przepis art. 46 k.r.o. niewątpliwie przesądza jednak status prawny poszczególnych elementów majątkowych (rzeczy) objętych uprzednio
wspólnością ustawową w tym sensie, że małżonkowie mają równe udziały w każdej rze29
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czy wchodzącej (do czasu orzeczenia separacji) do majątku wspólnego”32. Zdaniem A.
Piotrowskiego ,,Sąd może orzec o zniesieniu wspólności majątkowej z datą wsteczną,
gdy jeden z małżonków wystąpi z takim powództwem nie później niż przed uprawomocnieniem się orzeczenia o separacji”33.
Warto wspomnieć również o instytucji zniesienia separacji. Zgodnie z art. 616 § 1.
Sąd orzeka zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków. Wniosek ten jest rozpoznawany w postępowaniu nieprocesowym34. Jak słusznie zauważyła A. Sylwestrzak,
przesłanką zniesienia separacji jest jedynie zgodne żądanie stron, zatem nie jest wymagane aby małżonkowie wrócili do wspólnego pożycia35. Zdaniem J. Halberdy ,,przesłanka
[zgodnego żądania małżonków co do zniesienia separacji] ma charakter materialnoprawny, a nie procesowy, a zatem <<zgodne żądanie małżonków>> nie musi zostać wyrażone
w jednym piśmie procesowym. Małżonkowie mogą wystąpić z jednakowymi żądaniami
zniesienia separacji w dwóch odrębnych wnioskach. Wystarczy, że tylko jeden z małżonków będzie wnioskodawcą, a drugi - w sensie formalnoprawnym - pozostanie uczestnikiem postępowania”36. Wyżej omówione skutki separacji ustają z chwilą jej zniesienia.
Według T. Smyczyńskiego ,,samo prawomocne orzeczenie o zniesieniu separacji powoduje ustanie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej. Małżonkowie mogą być
jednak zainteresowani w dalszym pozostawaniu w rozdzielności majątkowej i jeżeli złożą w tym celu zgodny wniosek, sąd nie może orzec inaczej, niż utrzymać nadal ten ustrój
majątkowy. Nie ma on już jednak charakteru przymusowego i możliwa jest jego zmiana
przez małżeńską umowę majątkową”37. Jak zaznaczył Sąd Apelacyjny w Gdańsku ,,Postanowienie o zniesieniu separacji ma charakter konstytutywny, a skutki wywołuje na
przyszłość od chwili uprawomocnienia. Ustanie skutków separacji następuje ex nunc i
nie powoduje traktowania czasu separacji jako „niebyłego”. W wyniku orzeczenia separacji niektóre elementy sytuacji prawnej małżonków zostają ukształtowane trwale, z kolei
inne, jak np. osobiste prawa i obowiązki małżonków, podlegają po zniesieniu separacji
złożonej ocenie: za okres separacji należy je oceniać zgodnie z reżimem prawnym regulującym skutki tej instytucji, natomiast kwalifikacja prawna postępowania małżonków
po jej zniesieniu następuje na podstawie przepisów normujących skutki małżeństwa”38.
Zakończenie
Istotą separacji jest prawne uregulowanie sytuacji faktycznego rozłączenia małżonków, jednakże bez rozwiązywania związku małżeńskiego. Instytucja ta może być stosowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące małżonkom do pokonania chwilowych
problemów, jak również jako etap przejściowy na drodze do rozwiązania małżeństwa
przez rozwód. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ustawodawca zapewnił należytą
ochronę instytucji małżeństwa. Albowiem, Sąd zanim orzeknie separacje, zobligowany
jest sprawdzić, czy wystąpiły przesłanki pozytywne i czy nie ma nastąpiły przesłanki ne32
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gatywne, dopiero po tych ustaleniach możliwe jest zastosowanie separacji. W przypadku
separacji procedura sądowa jest dość przejrzysta i zapewnia stronom możliwość realizacji ich praw. Nie mniej jednak, wypada wspomnieć, że separacja jest instytucją niezbyt
często stosowaną. Wynika to z faktu, że małżonkowie wolą albo ostatecznie rozwiązać
tę kwestię i wnosić o rozwód, albo trwać w separacji faktycznej, która nie wywołuje
żadnych skutków prawnych.
Streszczenie:
Separacja jest instytucją, która w pewien sposób ma chronić małżeństwo. Zastosowanie separacji daje małżonkom czas na zastanowienie się nad wspólnym życiem, nabranie dystansu do pewnych spraw, próby rozwiązania konfliktów. Separacja wpływa na
trwałość i ciągłość małżeństwa. Intencją autora niniejszego artykułu jest ustalenie czy
ustawodawca zapewnił należytą ochronę instytucji małżeństwa. Celem opracowania jest
również określenie, jakie są prawne różnice między separacją a rozwodem. Zbadanie jakie są przesłanki orzeczenia separacji. Ponadto, zostanie omówiona procedura w sprawie
o separacje.
Słowa kluczowe: małżeństwo, przyczyny separacji, zupełny i trwały rozkład pożycia
małżeńskiego,
Summary:
The institution of the separation - selected issues
The separation is an institution, which in a way is to protect marriage. application of
separated spouses gives time to consider the common life, drawing up the distance to certain things, attempts to resolve the conflict. separation affects the permanence and continuity of the marriage. the intention of the author of this article is to determine whether the
legislator provided adequate protection of the institution of marriage. the study is also to
determine what are the legal differences between the separation and divorce. to examine
what are the conditions of the separation. in addition, will be discussed in the process of
separation.
Keywords: marriage, rationale of separation, durable and complete breakdown of
marriage
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ASYSTENTURA JAKO ZAWÓD MAJĄCY
NA CELU WSPARCIE RODZINY
I AKTYWIZACJĘ

mgr Renata Wawerska – KUL JP II w Lublinie

W 2016 roku ukończyła studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie na
kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja. Obecnie doktorantka
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze
Pedagogiki Opiekuńczej.

Wprowadzenie
Rodzina i jej członkowie stanowią główny podmiot zarówno polityki społecznej, jak
też pomocy i pracy socjalnej. Szczególnie istotne w dobie współczesnych przemian staje
się zadanie wspierania rodzin, poprzez skuteczne strategie działań skoncentrowane na
mobilizowaniu ich potencjału do samodzielnego pokonywania trudności i umacniania
wiary we własne siły.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia asystentury w pracy na zasobach z rodziną wieloproblemową, jako skutecznej alternatywy dla tradycyjnego modelu
diagnozy negatywnej.
1. Rodzina ryzyka adresatem pracy socjalnej
Podejmowanie dyskusji nad problematyką biedy, bezrobocia, wzrostu liczby rozwodów czy eurosieroctwa odbywa się w perspektywie formułowania stwierdzenia o rodzinach ryzyka. Na ich określenie używa się również takich terminów jak rodziny: rozbite,
zdezorganizowane, podwyższonego ryzyka, dysfunkcjonalne lub o skumulowanych cechach patogennych1. Są to zazwyczaj rodziny, które posiadają wiele sprzężonych problemów i oprócz tego, że przejawiają różnego rodzaju trudności, są jednocześnie taktowane
jako źródło istotnych obciążeń w środowisku.
Rodzina jak zauważa H. Sommer, jako jedna z głównych mikrogrup społecznych podlega charakterystycznym przemianom we współczesnym świecie2. Pomimo, iż uznawana
jest za optymalne środowisko wychowawcze, uzasadnionym jest także mówienie w jej
kontekście o różnego rodzaju dysfunkcjach i patologiach. Chodziłoby szczególnie o sytuacje, w których rodzice nie potrafią dostatecznie dobrze sprostać swoim obowiązkom wobec dzieci, przez co następuje zaburzenie procesu wychowawczego3. Wiedzy o przyczynach takiej niewydolności dostarcza praca socjalna, stwarzając w rezultacie możliwości
1
2
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L. Pietruszka, Dysfunkcja i patologia środowiska rodzinnego, [w:] R. Jusiak, A. Łuczyński, L. Pietruszka, T. Wach, Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogiki chrześcijańskiej, Lublin 2015, s. 130-131.
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do ich niwelowania poprzez działania ukierunkowane na poprawę jakości życia rodziny.
Praca socjalna jest pomocą w odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zakres tak rozumianej działalności obejmuje zarówno interwencję, pomoc incydentalną, instytucjonalną, środowiskową i organizacyjną, jak też kontakt
o charakterze opiekuńczym4. Artykuł 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 roku określa, że praca socjalna jest działalnością zawodową, mającą na celu
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi5. Zgodnie z przywołanym aktem prawnym rola pracownika socjalnego polega zasadniczo na zidentyfikowaniu potrzeb adresatów pomocy i
doborze właściwych świadczeń społecznych.
Praktyka wynikająca z przyjętej polityki społecznej wskazała konieczność projektowania zmian w pracy socjalnej z rodziną. Postulowano potrzebę waloryzowania pomocy
o charakterze socjalno-bytowym działaniami społeczno-wychowawczymi, jak również
poszukiwanie alternatyw dla przyjętego w pracy socjalnej modelu skoncentrowanego na
problemach rodziny6. Chodziło w szczególności o to, by specyfikę zadań pracownika socjalnego stanowiło także wspieranie i aktywizowanie człowieka w taki sposób, aby mógł
on w społeczeństwie żyć w sposób twórczy, aktywny i zadowalający7. Pomoc usługową,
rzeczowa i finansową należało zatem uzupełnić o takie działania, które obudzą potrzebę
pozytywnej zmiany w rodzinie, poprzez dostrzeżenie jej zasobów.
M. Świderska zaznacza, iż nowe rozwiązania w systemie pomocy społecznej stanowiły efekt negatywnej oceny realizacji modelu organizacji opieki nad rodziną i dzieckiem8.
Poprawa jakości systemowych oddziaływań stanowiła istotny element w kontekście
stwierdzenia, że przyczyn niewydolności rodzin można doszukiwać się niekiedy w stylu życia, niskim poziomie odpowiedzialności czy niewystarczającej wiedzy. Udzielenie
profesjonalnej pomocy wiąże się z wieloma możliwościami niepieniężnego wsparcia, w
przypadku niezaspokojonych potrzeb w zakresie psychicznym czy społecznym. Proces
ten powinien skupiać się na zachęcaniu osoby uwikłanej w problem do działania, tak aby
wypracowane z czasem kompetencje procentowały później w samodzielnym projektowaniu właściwych wyborów. Podstawą skutecznej pomocy jest wczesna interwencja oparta na trafnej diagnozie trudności specyficznych dla rodzin ryzyka. Efektywność działań
uzależniona jest od umiejętnego rozpoznania kryzysu zaistniałego w rodzinie i doborze
właściwych środków które przyczynią się do łagodzenia jego skutków.
2. Asystentura aktywizacją potencjału rodziny
Asystentura rodziny jest nową profesją w dziedzinie pracy socjalnej, powstałą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych,
środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących
4
5
6

7
8

E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna: podręcznik akademicki., T. 2., Warszawa 2007, s. 257.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.).
I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na rozwiązaniach,
Katowice 2013, s. 9.
E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001, s.17.
M. Świderska, Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie, Łódź 2013, s. 32.
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im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa
oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w
opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich
może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami9. W ujęciu wspomnianej podstawy prawnej, zawód asystenta
wprowadzony został dla uskutecznieniu pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w
pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, oznaczającego obecność osoby gotowej do świadczenia pomocy. Asystentura natomiast, definiowana jest jako kompleksowe
działanie polegające na towarzyszeniu, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnych
relacji10. Istotą tak rozumianego towarzyszenia jest wspieranie i aktywizowanie klienta poprzez współdziałanie w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych. Asystent
koncentruje się na wpieraniu rodziców w pełnieniu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, organizacji życia codziennego oraz wspieraniu rodziny w kontaktach z instytucjami i urzędami w procesie rozwiazywania problemów11. Asystentura nie jest zatem
wyręczaniem beneficjenta, a jedynie modelowaniem jego działania tak, aby w przyszłości
samodzielnie potrafił pokonywać trudności życiowe. Ustawodawca określa, iż do zadań
asystenta należy w szczególności:
opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przeka9
10
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zm.).
A. Dunajska, D. Dunajska, B. Klein, Asystentura w pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych,
Warszawa 2011, s. 37-38.
M. Kornaszewska-Palak, Asystent i asystowanie jako nowa profesja społeczna, [w:] M. Kornaszewska - Palak
(red.), Asystentura rodziny: teoria , praktyka, badania, Sosnowiec 2016, s. 39-40.
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zywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w
działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.
9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842),
lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Praca asystenta dostarcza wzorów pomocy rodzinie wieloproblemowej w procesie jej
aktywizacji, poprzez ukierunkowanie na konstruktywne korzystanie z posiadanych kwalifikacji12. Potencjał systemu rodzinnego tworzą m. in. zasoby osobiste członków rodziny,
takie jak: inteligencja, wiedza i umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia psychicznego i fizycznego, poczucie kontroli nad własnym życiem oraz poczucie własnej wartości13. Należy zatem trafnie rozpoznać taki kapitał i zmobilizować rodzinę do właściwego
korzystania z niego w sytuacjach problemowych.
Na istotę „sił ludzkich” wskazywała już H. Radlińska. Współcześnie natomiast znaczenie wzmacniania możliwości odnoszone jest do idei empowerment. W przełożeniu
zaś na praktykę asystentury najwłaściwszym terminem jest pojęcie „zasobów” oznaczające „wszystkie pozytywne osobiste, systemowe i środowiskowe potencjały rodziny i
poszczególnych jej członków, które służą do: zaspokajania podstawowych potrzeb, realizacji charakterystycznych dla danego wieku lub cyklu rodziny zadań, przezwyciężania
pojawiających się trudności, realizacji długoterminowych celów systemowych i indywidualnych, wzmacniania poczucia przynależności i tożsamości społecznej oraz zapewnienia poczucia kontroli i sprawczości oraz odpowiedzialności za własne życie i postępowanie”14. I. Krasiejko wymienia w tym kontekście zasoby właściwe dla systemu rodzinnego,
wśród nich15:
spójność rodziny (zaufanie, lojalność, wzajemny szacunek, wspólne wartości i cele,
wzajemne docenianie się, wspierania, stabilność, integracja i poszanowanie indywidualności),
adaptacyjność (zdolność rodziny do przeciwdziałania przeszkodom),
organizacja rodziny (zgodność, jasność i konsekwencje w zakresie obowiązujących ról
i reguł, wspólne przywództwo rodziców, jasne granice rodzinne i pokoleniowe),
umiejętność porozumiewania się (jasność, bezpośredniość przekazów informacji),
silne więzi (wysoki stopień związania emocjonalnego, pragnienie utrzymania więzi,
otwartość w omawianiu problemów, poczucie bliskości członków rodziny, wspólne wykonywanie czynności),
wytrzymałość rodziny (wewnętrzna trwałość, poczucie celowości działań, otwarcie
12
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I. Wowra, Zasoby rodziny jako źródło jej siły, [w:] A. Górak, M. Sosnowski, I Wowra, B. Flak, Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej: asystent rodziny, trener pracy, klub integracji społecznej, asystent
osoby niepełnosprawnej, Wrocław 2011, s. 102.
I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010, s. 17.
M. Kulesza, Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej, Warszawa 2017, s. 16.
I. Krasiejko, Metodyka…, s. 17.
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na nowe doświadczenia, poczucie kontroli nad wydarzeniami, aktywne nastawienie do
sytuacji trudnych),
elastyczność (zdolność do zmiany reguł, granic, pełnionych ról w momencie krytycznych wydarzeń lub zmian spowodowanych cyklami rozwojowymi rodziny, czyli otwarty
wzorzec komunikacji, gotowość do kompromisu, możliwość przyjmowania obowiązków, aktywne uczestnictwo w podejmowaniu decyzji),
ilość i forma czasu spędzanego przez rodzinę, wymiary wspólnego czasu oraz znaczenie jakie się temu przypisuje,
zdolność rodziny do wykorzystywania zasobów indywidualnych w życiu codziennym
i w sytuacjach trudnych,
wszelkie dobra materialne rodziny.
Termin „zasoby rodzinne” wiąże się zatem z humanistycznym spojrzeniem na drugiego człowieka, które podkreśla znaczenie jego predyspozycji i stanowi uzupełnienie podejścia do jednostki z perspektywy jej trudności. Jednocześnie pozwala na usytuowanie
rodziny w ujęciu systemowym, uwzględniając jej powiązania ze światem zewnętrznym,
zakorzenienie w kulturze, normach i wartościach16. Istotne znaczenie przypisuje się zasobom środowiskowym, reprezentowanym przez inne osoby, grupy i instytucje, na których
pomoc rodzina może liczyć. W asystenturze rodziny w ramach modelu opartego na zasobach wykorzystywane są takie metody, jak: Praca Socjalna Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Krótkie Interwencje, Dialog Motywujący, Mediacje Rodzinne oraz Konferencja
Grupy Rodzinnej17. Ich skuteczność zależy od autentycznego zaangażowania opartego na
rozumieniu, że każdy proces zmiany wymaga wkładu własnej pracy i wysiłku.
3. Wspieranie rodziny drogą ku jej samodzielności
J. Lizut i A. Nyckowski wskazują, że dla profesji asystenta charakterystyczne są trzy
podstawowe typy działania: tworzenie warunków rozwojowych, zapobieganie problemom oraz redukowanie problemów18. W rozumieniu tego założenia asystentura obejmuje
procesy, które służą identyfikacji zagrożeń oraz stymulują korzystne zmiany w usprawnianiu działań poszczególnych członków rodziny. W przypadkach kiedy dochodzi natomiast do niepożądanych zjawisk, koniecznością jest ograniczenie ich negatywnych skutków poprzez działanie o charakterze interwencyjnym.
Profesjonalna pomoc odbywa się na płaszczyźnie afektywnej, poznawczej i behawioralnej19. Asystent rodziny poprzez swoje oddziaływania na rodzinę dokonuje zmian w odczuwaniu przez nią własnej sytuacji, rozumieniu tej sytuacji oraz funkcjonowaniu w niej.
Mimo, iż jest to relacja formalna asystentura wymaga uwzględnienia wartości, umiejętności i potrzeb, które konstytuują daną rodzinę. Jest to konieczne dla prawidłowego
odczytywania jej sytuacji i predyspozycji, a w dalszej perspektywie determinacji do prze16
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zwyciężania trudności życiowych. Wyznacznik profesjonalizmu w czynnościach wspierających rodzinę stanowi także metodyczne działanie asystenta. Wśród jego faz wyróżnić
można kolejno: nawiązanie kontaktu, podjęcie decyzji o współpracy i tworzenie relacji,
rozpoznanie sytuacji rodziny, planowanie pracy z rodziną, realizację planu pracy, ocenę okresową, ocenę końcową oraz zakończenie współpracy20. W takim schemacie pracy
asystenta rodziny podstawą jest stopniowe wzbudzenie zaufania i chęci współpracy w
adresatach wsparcia. Odpowiedni sposób wzajemnej komunikacji może skutkować budowaniem właściwej relacji, która stworzy możliwość pozyskania informacji o chęciach
i gotowości do zmian.
I. Wowra proponuje stosowanie technik stwarzających pozytywny klimat w pracy z
osobami objętymi asystenturą. Wśród nich wymienia emocjonalne ciepło i empatyczne
nastawienie do świata przeżyć klienta, który chce zaprezentować swój własny punkt widzenia, opanowanie i autentyczność zachowań oraz gotowość do spontanicznej interakcji21. Asystent powinien reagować odpowiednio do zaistniałej sytuacji, czy to zachowując
cierpliwość, czy też wspierając osobę w przezwyciężaniu napotkanych trudności. Musi
mieć świadomość tego, że aby jego pomoc była skuteczna, konieczne jest zbudowanie
prawidłowej relacji z rodziną. Warunkiem właściwie pojętego wsparcia ukierunkowanego na dalszy rozwój i prowadzenie jednostki ku samodzielności jest sytuacja, w której
otoczenie, a w szczególności znaczące osoby lub grupy akceptują osobę, ale warunkowo
jej zachowanie22. Zapobiega to przyjęciu przez adresata pomocy postawy wyuczonej bezradności.
Z uwagi na fakt, że asystenci rodzin prowadzą pracę socjalno-wychowawczą z elementami terapii, w przypadku niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych ich zadaniem jest pedagogizacja23. Jej główny cel to modelowanie zachowań rodziców względem
dzieci poprzez przekazywanie wiedzy dotyczącej prawidłowych postaw rodzicielskich,
metod wychowawczych i sposobów komunikowania się. W zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i kontaktu z instytucjami natomiast podstawą jest trening kompetencji społecznych, realizowany poprzez towarzyszenie rodzinie w sytuacjach dnia codziennego. Pedagogizacja służy właściwemu rozpoznawaniu potrzeb dziecka oraz refleksji nad
popełnianiem przez rodziców błędów wychowawczych. Towarzyszenie asystenta w tym
zakresie przyczynia się do nabycia w rodzinie nowych umiejętności ukierunkowanych na
sprostanie swoim obowiązkom i pomyślne rozwiązanie własnych problemów.
Zasadniczym celem wsparcia w asystenturze jest normalizacja sytuacji kryzysowej
w rodzinie. Jest to rodzaj interakcji, w której poprzez zaangażowanie strona wspierana
umacnia swoje zdolności w zakresie zmiany zachowania na bardziej efektywne, redukowania stresu i obniżania poziomu napięcia emocjonalnego co przyczynia się do możliwości gruntowniejszego rozpoznania czynników determinujących trudności dnia codzien-
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nego24. Udzielone wsparcie ma prowadzić bezpośrednio do usunięcia problemu który
został uprzednio zidentyfikowany. Stopniowe osiąganie określonych celów powinno zaprocentować wypracowaniem przez rodzinę mechanizmów odpowiednich do radzenia
sobie w przyszłości w podobnych sytuacjach oraz zdolności do aktywnego poszukiwania
pomocy.
Jak podkreśla S. Kawula istotę skutecznego wsparcia trafnie wyraża dewiza „pomagam tobie tak, abyś umiał sobie sam poradzić”25. Praca asystenta powinna przyczynić
się do wypracowania cech silnej rodziny, czyli takiej która dobrze radzi sobie ze swoim
rozwojem, adaptacją oraz funkcjonowaniem a ponadto jest w stanie rozwiązywać swoje
problemy oraz osiągać satysfakcjonujący dobrostan26. Silna rodzina, nie jest zatem rodziną która nie doświadcza trudności, lecz lepiej radzi sobie w sytuacjach, kiedy należy im
sprostać.
Podsumowanie
Asystentura rodziny jako nowe rozwiązanie w polityce społecznej państwa, będąc pracą o charakterze socjalno-wychowawczo-terapeutycznym stanowi odpowiedź na współczesne potrzeby rodziny doświadczającej różnego rodzaju problemów. Istotnym jest aby
zamiast koncentrowania się na dysfunkcjach rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji,
sprostać jej oczekiwaniom poprzez wsparcie, którego podstawą jest identyfikacja silnych
stron jednostek. Adresaci tak skonstruowanej pomocy dzięki swojemu zaangażowaniu są w stanie wypracować strategie właściwe dla zdrowo funkcjonującej rodziny, co
jednocześnie wyklucza przyjęcie postawy wyuczonej bezradności. Efektywność pracy
asystenta służy wzmocnieniu roli rodziny, w praktyce oznaczające dowartościowanie jej
naturalnego kapitału.
Streszczenie:
Asystent rodziny jest nową profesją w pracy socjalnej, wprowadzoną zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zawód
ten jest szczególnie ważny w kontekście pracy z rodzinami przejawiającymi trudności,
które dotychczas otrzymywały głównie pomoc materialną. Etapowość pracy asystenta
obejmująca zarówno diagnozę, stworzenie wraz z rodziną planu pracy i sformułowanie
celów w zakresie zaspokajania potrzeb, zapewnia możliwość wsparcia rodziny także w
obszarze jej integracji. Asystentura służyć ma właściwemu wypełnianiu przez rodzinę
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprawie sytuacji życiowej oraz większej zaradności w kontaktach z instytucjami. Atutem nowej profesji jest odejście od modelu akcentującego przyczyny obciążeń, na rzecz wzmacniania potencjału w postaci zasobów rodziny.
Towarzyszenie polega na wspieraniu, aktywizacji i monitorowaniu rodziny aż do czasu
jej samodzielności, rozumianej jako umiejętność właściwego rozwiązywania problemów
poprzez konstruktywne wykorzystanie nabytych w czasie asystentury zdolności. Tak
funkcjonująca rodzina nie jest już dla środowiska wyłącznie źródłem deficytów, a sama
stanowić może istotny element sieci późniejszego wsparcia.
Kluczowe słowa: rodzina, zasoby rodziny, wspieranie rodziny, asystent rodziny
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T. Biernat, J. Przeperski, Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: centrum dla rodzin, Toruń 2015,
s. 14-15.
S. Kawula, Pedagogika …, Toruń 2012, s. 158.
T. Biernat, J. Przeperski, Zintegrowane …, Toruń 2015, s. 28.
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Summary:
Assistantship as a profession aimed to provide family support and activation
A family assistant is a new profession in social work introduced in compliance with
Act of 9th June 2011 about family support and the system of respite care. This profession
is particularly important in work with families having difficulties, which so far received
mainly financial help. The stage nature of an assistant’s work involving diagnosis, creation of a plan together with the family, and setting goals in order to meet the family
needs, gives an opportunity to support the family also with respect to its integration. Assistantship is supposed to help the family to adequately perform its educational function,
improve the life situation and handle contacts with different institutions. The strong point
of this new profession is a departure from the model emphasizing the causes of burden,
for the benefit of the potential enhancement in form of family resources. Accompanying consists in providing support, activating and monitoring the family as long as it becomes independent, namely, able to adequately solve problems by constructive use of the
skills learnt during the assistantship. A family functioning in this way is not exclusively a
source of deficits for the environment, but it can itself constitute an important element in
the network of the future support.
Key words: family, family resources, family support, family assistant
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MANIPULACYJNA INTENCJA NADAWCÓW
NA PRZYKŁADZIE PROBLEMU ABORCJI
W POLSKIM DYSKURSIE POLITYCZNYM

mgr Alicja Żardecka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ur. 25 lipca 1990, magister politologii o spec. marketing instytucji publicznych, na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie doktorantka na III roku językoznawstwa ukw. Zainteresowania naukowe i
publikacje obejmują zagadnienia socjotechniki, semiotyki oraz dyskursu politycznego. w pracy doktorskiej zajmuje
się krytyczną analizą dyskursu na przykładnie spotów wyborczych oraz interpretowaniem intencji nadawców.

Wprowadzenie
Zdaniem Daniela Goleman’a, zarówno umysły emocjonalne jak i racjonalne są sobie
bliskie, działają w ścisłej harmonii, współpracują łącząc odmienne sposoby postrzegania
rzeczywistości i determinując nasze postawy wobec niej. Jego zdaniem ludzkie uczucia,
są niezbędne i istotne w podejmowaniu racjonalnych decyzji1. Powyższe wpisuje się w
specyfikę komunikatów analizowanego problemu. Temat aborcji na przełomie 2016/2017
roku zdominował media publiczne i stał się narzędziem perswazji w dyskursie politycznym. Źródłem dyskusji były propozycje zaostrzenia zapisów tzw. ustawy antyaborcyjnej,
co spotkało się z odzewem zwolenników i przeciwników tych restrykcji. Pojawiła się
także grupa osób wskazująca na problem szeroko pojętej wolności wyboru, nie identyfikująca się z żadną ze stron w sposób bezpośredni. Na wielu płaszczyznach starły się
mocno skrajne poglądy osób, które: wyrażają absolutny sprzeciw wobec zabiegu aborcji
niezależnie od okoliczności oraz tych, które nie zgadzają się na zaostrzenie przepisów
i chcą wolnego wyboru dla kobiet. Ta druga grupa swój sprzeciw dla poczynań partii
rządzącej wyraziła poprzez organizację marszu i protesty. Z kolei druga opcja zareagowała kontrmanifestacjami i dystrybucją materiałów dotyczących aborcji (mailing, poczta
tradycyjna, kontakt bezpośredni na ulicach). Finalnie, parlamentarzyści odrzucili nowelizację ustawy, a sam problem nieco się oddalił. Niemniej jednak mogliśmy zaobserwować
specyficzne wyrażania swoich postulatów oraz silnie nacechowaną intencję nadawców.
Celem artykułu jest wykazanie wybranych narzędzi perswazji i środków językowych,
które przeważały w dyskursie politycznym dotyczącym sporu wokół ustawy antyaborcyjnej. Określone zostaną narzędzia perswazyjnego wywierania wpływu, którymi posługiwały się strony sporu. Autorka przyjęła tezę, że manipulacyjna intencja nadawcy ma
charakter nakłaniający i odnosi się głównie do odbiorców niezdeklarowanych. Zjawisko
manipulacji w przeważającej mierze, pojmowane jest pejoratywnie. W tekście przyjęto
jednak, że są to działania wyzbyte znamion demagogii czy tez destrukcyjnej dyskredytacji. W sporze o aborcję zasadniczym celem interakcyjnym było nakłonienie do określonej
postawy, niezależnie od przyjętego stanowiska. Należy wskazać, że problem społeczny
1

P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999, s. 16.
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nacechowany silnie emotywnie wyklucza brak środków wyrazu skrajnych emocji. Te
towarzyszyły głównie suwerenowi. Można zaobserwować też zjawisko, gdy w dyskursie
politycznym nadawcą byli jednocześnie politycy oraz określona część społeczeństwa.
Tekst nie ma charakteru wartościującego. Autorka charakteryzuje specyfikę dyskursu
politycznego w odniesieniu do problemu zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Podejmuje próbę zdemaskowania intencji nadawców czyli poróżnionych stron, formy perswazji
oraz argumentowania jako podstawy w dyskursie politycznym. Nie ulega wątpliwości,
że zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy zaostrzenia przepisów posługiwali się retoryką
odnoszącą się do uczuć i emocji. Autorka przedstawi cechy zastosowanego języka polityki. Kolejno zostanie scharakteryzowana swoistość manipulacji, jej znaczenie w dyskursie
oraz zjawisko intencyjności.
Swoistość manipulacji
Według Jadwigi Puzyniny manipulacja obejmuje wszelkie działania mające na celu
usilne kształtowanie postaw i zachowań innych ludzi, przy zastosowaniu środków uważanych za nieuczciwe2. Podkreśla również, że kłamstwo nie stanowi swoistego narzędzia
manipulacji3. Ponadto dokonuje istotnego rozróżnienia manipulacji językiem, dotyczącej
przekłamanego opisu językowego w kontekście znaczeń, a także manipulacji językowej
opartej na tej ludźmi narzędziem jakim jest język naturalny4. Z tym ujęciem polemizuje
Wiesław Chudy, który podkreśla istotną rolę oddziaływania na jednostkową i zbiorową
świadomość w celu ukierunkowania sądów poznawczych, wpływania na określone
procesy decyzyjne, czy też formowania światopoglądu. Co istotne wskazuje on na środki,
nie zakładając odgórnie ich nieuczciwego charakteru. Mogą mieć charakter informacyjny, emocjonalny, ekonomiczny lub organizacyjny5.
Swoistość manipulacji dotyczy skrytości działania, ale też bezkompromisowości, niekiedy bezczelności w podejmowaniu kroków. Opiera się na skrywaniu realnych intencji
i dezinterpretacji charakteru własnych działań. To ją odróżnia od pozostałych form nacisku czyli perswazji, przymusu i przemocy. Manipulacja posiada również odmiany, które
mimo jawności w intencjach, są w swej naturze podstępne. Opierają się na prowokacji i
ostentacji6.
W ujęciu lingwistycznym Jerzego Bralczyka, zjawisko manipulacji ,,dotyczy przede
wszystkim nie środków, lecz relacji między nadawcą a odbiorcą”7. Obejmuje zbiór metod
oddziaływania na inne jednostki przy zastosowaniu utajonego przed nimi mechanizmu.
Podstawową cechą określa się skrytość działania, co także w swojej literaturze akcentuje
M. Karwat.
Ciekawe rozumienie manipulacji w kontekście symboli i znaków przedstawia K. Szymanek. Jego zdaniem manipulacja jest świadomym użytkowaniem znaków oraz symboli,
przede wszystkim przy użyciu pisanego i mówionego słowa, obrazu etc. Celem jest wy2
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warcie wpływu na czyjeś przekonania lub decyzje, a nawet postawy, by zdobyć akceptację lub przynajmniej przychylność dla sugerowanego stanowiska, decyzji, zachowania8.
O manipulacji należy mówić w kontekście komunikowania. W. Schramm określił je
mianem narzędzia pozwalającego społeczeństwom egzystować i ze względu na swój charakter, wyróżnia ludzi od innych istot żywych9.” T. Goban-Klas wyodrębnił siedem klas
definicyjnych komunikowania. Wyróżnił komunikowanie jako:
transmisję;
tworzenie wspólnoty;
semiotyczna rekonstrukcja sensu;
oddziaływanie;
interakcja;
wymiana;
składnik procesu społecznego10.
W swojej publikacji Grażyna Habrajska przywołuje schemat komunikacji R. Jakobsona, zgodnie z którym proces ten obejmuje: kontekst i komunikat, nadawcę i odbiorcę
oraz kontakt i kod11. Można wymienić jeszcze wiele atrybutów sugerujących, że mamy do
czynienia z procesem komunikowania. Powyższe stanowi wprowadzenie dla zrozumienia tego procesu, ale na płaszczyźnie polityki.
J. Fras podkreśla, że typ komunikacji politycznej przede wszystkim umiejscowiony
jest w obszarze debaty publicznej12. Słowem wstępu, zjawisko to opiera się na sprawnej żonglerce retoryką polityki, dialogiem, dyskursem i przekazem treści. Poczynając od
języka polityki, może być on użyty dowolnie w zależności od nadawcy. Ważne jest tu
oddziaływanie na emocje, stosowanie odpowiednich haseł nakłaniających do poparcia.
Dodatkowo powoływanie się na autorytety i wartości. To zwodne, bo manipulacja
wykorzystuje zwykle fałszywą argumentację bądź niekiedy nie posiada żadnych. W
przekazie treści manipulacja opiera się na sugestiach i przypuszczeniach. Wskazuje się
społeczeństwu korzyści w wyniku wyboru danej opcji politycznej, zachęca i przekonuje.
Występują też groźby, zachęty i mechanizm konsekwencji. Ten ostatni polega na wskazaniu odbiorcom ogromu wysiłku włożonego w dany proces, i dużych strat w przypadku
nie kontynuowania tego dzieła13.
Manipulacja w dyskursie politycznym
Dyskursem politycznym można uznać zbiór różnych zdarzeń komunikacyjnych. Politycy posługują się wówczas językiem dyplomacji, agitacji lub też propagandy. Wariant
przyjętego języka determinowany jest przez określony cel np. doraźny. Dyskurs warunkowany jest umiejętnym doborem argumentacji, a jego specyfika zależy od poziomu per-
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K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001, s. 228.
Tamże, s. 13.
A. Pawłowski, O definiowalności i definiowaniu komunikacji, [w:] A. Barańska (red.) Wielokodowość komunikacji,
Łódź 2011, s. 11.
G. Habrajska, Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa [w:] Acta Universitatis Lodzensis, Folia Litteraria
Polonica, 2005, s. 92. Więcej w na ten temat pisze R. Jakobson (1989).
J. Fras, Komunikacja polityczna, Wrocław 2005, s. 33.
M . Pabijańska, Psychomanipulacja w polityce, Wrocław 2007, s. 130- 131.
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cepcji odbiorców, jak również możliwości perswazyjnych nadawcy14.
Jak wskazuje G. Habrajska, manipulacja nie zawsze stanowi działanie nakierowane
na niekorzyść odbiorcy. Pomimo, że praktycznie zawsze bywa, to są sytuacje, które uzasadniają jej zastosowanie, np. w procesie wychowawczym dzieci15. W komunikowaniu
politycznym trudno jednak mówić o dobrych intencjach w stosunku do adwersarzy politycznych, a w interakcji z wyborcami celem jest zawsze uzyskanie poparcia.
Manipulacja w dyskursie politycznym jest „uniwersalnie poręczna”. Znajduje niemal równie efektywne zastosowanie we wszystkich okolicznościach społecznych i typach współdziałania; nie jest tak jednoznacznie przypisana do współpracy, jak perswazja
(mało skuteczna przy zasadniczej kolizji interesów), do walki- jak przymus, do wojny,
jak przemoc, pozwala nie antagonizować stosunków i konfliktów nieantagonistycznych16.
Na płaszczyźnie socjologicznej, Mirosław Karwat charakteryzuje bardzo dogłębnie
istotę manipulacji. Wskazuje na konkretne wyróżniki, m.in.:
wykorzystywanie cudzych słabości;
ukrywanie celów działania przed otoczeniem;
odwracanie uwagi;
instrumentalne posługiwanie się potrzebami społecznymi i wartościami;
uprzedmiotawianie odbiorcy;
maskowanie rzeczywistego charakteru działania17.
Ciekawą formą manipulacji są tzw. niedopowiedzenia, poprzez ,,przywiązanie do słowa pisanego i przenoszenie na nie doświadczonych w procesie poznania treści18.
Manipulacja sama w sobie ma wiele negatywnych cech. Pomimo to, stanowi bardzo
atrakcyjne narzędzie wywierania wpływu i sterowania społecznego w rękach specjalistów
od PR. Ceniona przez graczy politycznych, gdyż daje możliwość ukrycia, przesłonięcia
lub zatarcia braku poparcia społecznego przez grę pozorów, stwarzanie fasad, mistyfikację ideologicznych, pomaga zastąpić niedostateczne poparcie społeczne manewrami
taktycznymi, wpływaniem na sytuację i układ sił tak, aby wymuszać jednocześnie nie
zmuszając. Manipulacja służy do zdobywania poparcia również u tych ludzi, którzy nie
rozumieją, gdyż nie chcą (w wyniku uprzedzeń) lub nie są w stanie zrozumieć intencji
danego podmiotu, także tych korzystnych dla siebie, a nawet u tych, których interesy,
przekonania, zasady i dążenia są sprzeczne z tym, do czego zmierza podmiot sterowania.
Ponadto daje możliwość uniknięcia jawnego i frontalnego przeciwstawienia podmiotu
tym, którzy mogą stracić na jego działaniach, nawet jeśliby sami ani go nie wspierali, ani
nie podejmowali z nim rywalizacji czy walki.
Co ciekawe pozwala na zmniejszenie moralnych kosztów tegoż oddziaływania, przede
wszystkim przez rozmycie lub zatarcie realnego stosunku sprawstwa i odpowiedzialności, gdyż możliwe jest i uniknięcie własnej odpowiedzialność i przerzucenie jej na innych, zaś wprowadzenie innych w błąd w kwestii celów i charakteru danego działania
społecznego powoduje, że inicjator lub reżyser przedsięwzięcia zakończonego niepowodzeniem lub niekorzystnego dla zbiorowości może jednak nie utracić wiarygodności,
14
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zaufania, atrakcyjności. Umożliwia minimalizację ryzyka porażki, demaskacji, kompromitacji, bankructwa, izolacji, a nawet odwetu. Zdecydowanie więcej ryzykuje ten, kto
namawia lub ten, kto przymusza a nawet ten, kto niszczy (bo jego przewaga może ustać19.
To tylko niektóre z właściwości charakterystycznych dla manipulacji. Takie praktyki
szczególnie widoczne są w okresie kampanii wyborczych opartych w wielu przypadkach
na deprecjonowaniu kontrkandydatów politycznych. Manipulator świadomie wprowadza
w błąd masy odbiorców, wykorzystując swoją przewagę intelektualną i zasób wiedzy.
Działa na zasadzie skrywania rzeczywistych intencji mając na względzie jedynie zaspokojenia rządzy władzy. Podejmuje ryzykowne kroki, które przynoszą dwojaki efekt: są
zdemaskowane i skrytykowane przez odbiorcę, bądź kształtują jego postawy polityczne
w pożądany dla polityka sposób.
Nakłaniający charakter intencji
Manipulacja może mieć charakter nakłaniający co wiąże się bezpośrednio z intencją.
Odnosi się zatem głównie do interakcji na linii polityk – wyborca. W rozumieniu Aleksego Awdiejewa określanie intencji poprzedzone jest procesem interakcyjnym. W obszarze
układu interakcyjnego wskazuje na trzy ściśle określone kierunki działania językowego.
W tym miejscu istotne są realizowane przez nie funkcje pragmatyczne tj. działania, modalne i emotywno oceniające. Co istotne, działania językowe odpowiadające każdej z
powyższych funkcji, należy uznać za nakłaniające odbiorcę do:
zaakceptowania sądu modalnego,
podjęcia oczekiwanego przez nadawcę działania,
przyjęcia proponowanej postawy aksjologicznej20.
Pierwsza z funkcji, czyli działania polega na zaistnieniu tzw. zobowiązania wykonawczego między nadawcą a odbiorcą w odniesieniu od określonej akcji korzystnej dla
jednej ze stron. Funkcja modalna dotyczy ustalenia pewnego wspólnego sądu modalnego
niezbędnego do realizacji określonego działania. W tym wypadku intencja pragmatyczna
polega na zaproponowaniu przez nadawcę takiego stopnia pewności, do którego wiarygodności jest przekonany na podstawie innych asumpcji, niż możliwa bezpośrednia weryfikacja. Jej wyrażenie za pomocą różnych operatorów modalnych na mocy zasady kooperacji tworzy zobowiązanie odpowiedzi odbiorcy na pytanie pragmatyczne lub akceptacji
zaproponowanego sądu modalnego21. Trzecia z funkcji, czyli emotywno-oceniająca to
nic innego jak wyrażenie subiektywnego stosunku nadawcy do rzeczywistości w warstwie ideacyjnej. Jak wskazuje G. Habrajska, zgodnie z zasadą kooperacji, należy założyć
dążenie do solidarności uczuć w relacji nadawca a odbiorca. W sytuacji gdy zachodzą
znaczące różnice aksjologiczne
Intencja polityczna w komunikowaniu
Komunikowanie polityczne to forma komunikowania o intencji politycznej. W związku z tym zawiera w sobie retorykę przyjętą przez podmioty polityczne, nakierowaną na
uzyskanie wymiernych korzyści. Co więcej dotyczy komunikatów płynących z widowni
areny politycznej tzw. nie- polityków. Ostatnim substytutem są doniesienia o podejmo19
20
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wanych działaniach przez aktorów politycznych. Ten typ komunikatów wyraża się m.in.
w notkach prasowych, relacjach z dyskusji i wszystkich innych formach dyskusji nacechowanych politycznie22. P. Pawełczyk i D. Piontek wskazują na skondensowane ujęcie
powyższych form. Pierwszą z nich ujmują jako komunikowanie elitarne i hegemoniczne,
drugą w kontekście komunikowania petycyjnego, a trzecią korespondującą z komunikowaniem asocjacyjnym23. Powyższy odnosi się zarówno do polityków jak i jednostki spoza
tego otoczenia. Obie strony w świetle istoty komunikowania politycznego uczestniczą w
tym procesie, czy to w sposób werbalny czy wyrażając się mową ciała.
Literatura przedmiotu dostarcza treści na temat komunikowania politycznego, które
może przybierać trojakie formy, jako:
komunikowanie informacyjne;
komunikowanie modyfikujące postawy i zachowania;
komunikowanie promujące jednostki i instytucje24.
Szczególnym obszarem styczności komunikowania politycznego jest kampania wyborcza, kiedy to polityk staje się oficjalne produktem politycznym. Wówczas bardziej niż
kiedykolwiek sztabowcy dbają o media relations. Podstawowa płaszczyzną jest dotarcie
do rzeszy odbiorców, ale w odpowiedniej oprawie. To żmudny proces, wymagający przemyślanej strategii.
Intencje nadawców w ,,sporze o aborcję”
Nie skupiając się na treści komunikatów, ale ich charakterze, należy podkreślić, że
zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy zaostrzania restrykcji mieli taką samą intencję, tj.
przekonać do swojego stanowiska. W dużej mierze intencję opcji rządzącej, podzielali
przeciwnicy aborcji, a opozycji, osoby przeciwne planowanym restrykcjom.
Należy wskazać, że aspekt polityczny nie był jedynym wyznacznikiem wyrażanych
poglądów. Były to m.in. wewnętrzne przekonania, osobiste doświadczenia światopogląd
czy prezentowana ideologia.
Strony sporu zastosowały narzędzie pretekstu do korzystnego porównania i zwycięskiej licytacji, który działa na zasadzie kontrastu. Nie ma znaczenia sama licytacja lepszych argumentów, siły nabiera spór typu kto komu bardziej zaszkodzi. Dając sugestie
dla otoczenia dotyczącą osobistych odczuć i wrażeń pod pozorem pewnych pretekstów,
gracz może wiele zyskać. Idealną okazją do ataku bowiem, jest obrana przez niego treść
ataku i jego forma. Ostatnim punktem jest kreacja atmosfery społecznej i układu sił polegająca na stworzeniu odpowiedniego tła naszemu atakowi, wykazanie przekonania społecznego, że nasze działanie jest istotne i słuszne.
Cele wszelkich działań są różne, zawsze jednak mają charakter dwojaki: jednocześnie
są pragmatyczne i ideologiczne, albo też doraźny lub dalekosiężny25.
Nadawcy komunikatów wyrażali wewnętrzne emocje, uczucia poprzez krytykę postulatów władzy oraz oponentów. Ocenianie wyładowuje napięcie jednostki, frustrację etc.
Posiadając pewne niepokoje czy uprzedzenia nadawcy mieli możliwość uzewnętrznienia.
Niekiedy działamy mimowolnie, spontanicznie, a czasem z wyrachowaniem podejmujemy działanie w celu manipulacji opinią.
22
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Specyfika języka zwolenników i przeciwników ustawy
Tak jak wyżej wskazano, nadawcy po obu stronach wyrażali swoje postulaty głównie
podczas marszu czy protestu. Na płaszczyźnie lingwistycznej należy wskazać na liczne
hasła ideologiczne, które pojawiły się na transparentach przeciwników restrykcji. Odnosiły się przede wszystkim do ideologii liberalizmu. Gdzie przeważały hasła typu: wolność, jednostka i wybór. Nie zabrakło haseł feministycznych, m.in. równość i patriarchat.
Wiodące okazało się sformułowanie czarny protest, które ma konotację zdecydowanie
negatywną ze względu na nacechowanie emocjonalne przynależnego w niej do omawianego leksemu przymiotnika (czarny). Słowo protest samo w sobie w powszechnym mniemaniu uchodzi za wartościujące.
Po obu stronach sporu pojawiły się również inne językowe środku wartościujące, a
szczególnie środki leksykalno frazeologiczne. W tym gronie wymienić należy nazwy
obiektów takie jak: dno; skandal; morderstwo; śmierć; zbrodnia itp. Przeważające epitety
to m.in. okrutne, nieludzkie, niehumanitarne, wrogie, zabójcze itp. Zwolennicy ustawy
kierowali te hasła w odniesieniu do faktu aborcji i do osób, które na nią przyzwalają. Z
kolei druga opcja odnosiła się jedynie do partii rządzącej, nie oceniając przy tym jednostek opozycyjnych.
Wskazać należy na tendencje do perswazyjnego przypisywania wartości wszystkim
Polakom, np. My, Polacy; potępiamy; walczymy; nie zgadzamy się; bulwersuje nas itp.
Wszystkie hasła były nacechowane mocno emotywnie i ideologicznie: martwa dziecka
nie urodzę; kobieta też człowiek; polka walcząca, etc.
Należy wskazać, że sposób postrzegania leksemów wartościujących ma przede wszystkim subiektywny charakter i jest zależny od stopnia wrażliwości członków aktu komunikacji językowej. Co więcej, należy wskazać na elementy nowomowy w języku nadawców,
takich jak m.in. dominacja arbitralnie narzuconych wartości nad znaczeniem słów czy też
sloganowość i jednostronność przekazu. Istotną cechą jest również totalitarna natura przyznająca sobie prawo do oceniania, a sama nie podlegając jakiejkolwiek ocenie26.
Część społeczeństwa wyrażająca całkowity sprzeciw wobec aborcji zastosowali równie mocne środku przekazu. Tu komunikat werbalny został wzmocniony przez aspekt
wizualny w postaci zdjęć martwych płodów zaraz po dokonaniu aborcji. Celem było
wzmocnienie percepcji poprzez krwawy komunikat wpływający na wyobraźnię. Po tej
stronie sporu podkreślano ochronę życia poczętego. Dominowały hasła nacechowane
ideologicznie oraz emocjonalnie i sakralnie. W gronie przykładowych sloganów można
wymienić: budzimy nasze sumienia; tak dla życia; aborcja zabija dzieci. Nie da się ukryć,
że większość z leksemów jest nacechowana mocno negatywnie.
Po obu stronach sporu mamy do czynienia z komunikowaniem perswazyjnym, czyli
takim, które ma na celu przekonanie innych do swoich racji. Można zaobserwować, że
pojawiły się osoby pełniące funkcje ekspertów pomimo, że o skrajnych poglądach, to
występujący w tej samej sprawie. Na płaszczyźnie semiotycznej to tzw. kod ekspercki
realizowany głównie w mediach, np. w studio telewizyjnym. Polityk określonej opcji
szczególnie w zaprzyjaźnionych stacjach pojawia się w roli eksperta. Na ekranie dostrzegamy pasek, z nazwiskiem i zajmowaną funkcją. Dzięki temu informacja nabiera
charakteru fachowej. Co więcej, politycy zapraszani do programów w roli tzw. ekspertów
26
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Bartmiński, Wrocław 1993, s. 164 – 167.
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skupiają się zwykle na prognozowaniu, przewidywaniu następstw zaistniałych zdarzeń.
Wiele z nich nigdy nie znajduje miejsca w praktyce, a mimo to odbiorcy komunikatu już
tego nie rozpamiętują. Tak też było w przypadku protestów związanych z aborcją. W
tym wypadku w roli ekspertów występowali lekarze oraz byli ministrowie zdrowia. To
również wpisuje się w praktyki manipulacyjne, przy zastosowaniu cudzego wizerunku.
Podsumowanie
Autorka dostrzega, że spór wokół ustawy antyaborcyjnej był nacechowany bardzo
emocjonalnie, jak również ideologicznie. Polskie społeczeństwo podzieliło się na dwa
skrajnie różne obozy, których intencją było nakłanianie do zmiany określonych postaw.
Zwolennicy restrykcji występowali w obronie życia poczętego niezależnie od okoliczności, z kolei przeciwnicy zaostrzenia ustawy w obronie wolności i wyboru kobiet. Pierwszy obóz wyraził znaczne poparcie dla partii rządzącej, drugi zdecydowany przeciw. Finalnie do nowelizacji nie doszło, pozostały jednak liczne wnioski dotyczące specyfiki
komunikatów w ówczesnym sporze.
Należy przyjąć, że intencje nadawców miały charakter manipulacyjno – nakłaniający.
Zasadniczym celem każdej z grup było przedstawienie własnego stanowiska oraz wywarcie wpływu. Przez wzgląd na charakter problemu aborcji, komunikaty były oparte na
prostym, ale mocnym przekazie, który nie wymagał nawet wiedzy dyskursywnej. Z każdej ze stron pojawiły się konkretne slogany opatrzone negatywnie nacechowanymi epitetami, co miało wyrazić oburzenie i niezadowolenie. Spór miał także charakter polityczny.
Jednostka opowiadając się z za którąś ze stron w pewnym sensie wyraziła aprobatę dla
określonej opcji politycznej, nie tyle jej decydentów, co poczynań i postulatów.
Protesty stały się formą skutecznego wywierania wpływu na władze przy jednoczesnej
pauperyzacji języka. Trudno nie wspomnieć o wulgaryzmach, które towarzyszyły licznym komunikatom. Protesty zwolenników oraz przeciwników w pewien sposób mogły
wpłynąć na cudze postawy, ale tylko obserwatorów niezdeklarowanych. Można podsumować, że zwolennicy zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej postrzegani byli jako radykałowie, z kolei druga opcja do samego problemu aborcji odniosła się neutralnie, wykazując
jednak radykalny sprzeciw wobec władzy. Zastosowano rozmaite środki perswazyjnego
wywierania wpływu, tak by nakłonić do zmiany postaw określone grupy: władzę lub
część społeczeństwa.
Streszczenie:
Artykuł dotyczy niedawno zakończonego sporu wokół zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Autorka wykazuje intencje nadawców określonych postulatów oraz przedstawia
istotę manipulacji w tym zakresie. Na uwagę zasługuje specyfika komunikacji zarówno
zwolenników jak i przeciwników planowanej nowelizacji, która przewidywała całkowity
zakaz dokonywania aborcji. Społeczeństwo podzieliło się na dwa „obozy” reprezentujące
intencje zbieżne z odgórnymi, ze strony partii rządzącej i opozycji. Spór wokół niezwykle
ważnego społecznego problemu okazał się mocno upolityczniony. Autorka nie skupia się
na argumentacji obu stron, a jedynie wykazuje zastosowane środki językowe i formy perswazyjnego wywierania wpływu.

88

ARTYKUŁY
Summary:
Manual intention of senders on the example of the problem of abortion in a Polish
political discourse
The article is regarding the recently ended dispute around sharpening the antiabortion
act. The author is demonstrating intentions of senders of determined demands as well as
is demonstrating nature of the manipulation in this respect. A specificity of the communication of both supporters and opponents of the planned amendment which predicted a
total bar of making is meriting attention of abortion. The society split into two „ camps”
representing coincident intentions from top-down, on the part of the ruling party and the
opposition. The dispute around the extremely important social problem turned out to be
heavily politicized. The author isn’t focusing on argumentation of both sides, but only
is demonstrating applied linguistic centres and forms of coaxing exerting the influence.
Bibliografia:
Bralczyk J., Manipulacja językowa [w:] Dziennikarstwo i świat mediów,
Z. Bauer, E. Chudziński (red.), wyd. II, Kraków 2000.
Cieszkowski M., O niedopowiedzeniach i ich funkcji, [w:] Sytuacja komunikacyjna
i jej parametry. Sytuacja- komunikacja-konteksty, G. Sawicka (red.), Bydgoszcz 2010.
Chudy W., Manipulacja jednostką i zbiorowością, http://www.teologiapolityczna.pl/
assets/stories/okladki_ksiazek/chudy%20esej%20o%20klamstwi %202%20tom.pdf.
Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław
1997.
Fras J., Komunikacja polityczna, Wrocław 2005.
Głowiński J., Nowomowa, [w:] Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
Habrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa [w:] Acta Universitatis
Lodzensis, Folia Litteraria Polonica, 2005.
Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001.
Pabijańska M., Psychomanipulacja w polityce, Wrocław 2007.
Pawełczyk P., Piontek D., Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
Pawłowski P., O definiowalności i definiowaniu komunikacji, [w:] A. Barańska (red.)
Wielokodowość komunikacji, Łódź 2011.
Puzynina J., O pojęciu manipulacji oraz sensie wyrażenia „manipulacja językowa”
[w:] Nowomowa. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 16 i 17
stycznia 1981, Londyn 1985.
K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.

89

ARTICLES
POCZUCIE SENSU ŻYCIA WŚRÓD OSADZONYCH
ODBYWAJĄCYCH KARY DŁUGOTERMINOWE
A ICH UCZESTNICTWO W PROGRAMACH
PODTRZYMUJĄCYCH WIĘŹ Z RODZINĄ

dr Monika Badowska-Hodyr – Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: sprawiedliwość naprawcza,
problematyka suicydalna, krymi-nologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności, problematyka z obszaru readaptacji i reintegracji społecznej. W 2004 roku założyciel i od tego roku do nadal, opiekun
naukowy Sekcji Penitencjarnej Naukowego Koła Pedagogów, działającej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Inicjator trzynastu Penitencjarnych Obozów Naukowych, ponadto wizyt studyjnych i warsztatów
penitencjarnych zrealizowanych we współpracy ze Służbą Więzienną w zakładach karnych i aresztach śledczych,
spotkań i dyskusji z praktykami penitencjarnymi, organizator akcji wspierających proces readaptacji społecznej osób
odbywających karę pozbawienia wolności. Kierownik naukowy projektów: „Więzienne rodzicielstwo” – badania polsko-czeskie oraz „Poczucie sensu życia z perspektywy społecznej readaptacji osób odbywających kary długoterminowe”. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych,
także autor kilkudziesięciu publikacji naukowych podejmujących problematykę penitencjarną, postpenitencjarną
oraz z obszaru readaptacji i reintegracji społecznej. W 2012 roku uhonorowana Brązową Odznaką Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi w pracy penitencjarnej”; od 2015 roku członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Program
Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności o nagrodę Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej.

Wprowadzenie
Długoletnie pozbawienie wolności jest karą, która w znacznym stopniu odbiera możliwość decydowania o ważnych obszarach codziennego funkcjonowania. Ważne jest więc
dla praktyki penitencjarnej i postpenitencjarnej określenie wskaźników optymalnego
modelu wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osadzonych długoterminowych i zaproponowanie takich rozwiązań by rzeczywistość wolnościowa oraz ich zasoby osobowościowe nie generowały powrotności do przestępstwa, lecz motywowały do
konstruktywnego, zgodnego z oczekiwaniem społecznym funkcjonowania. Sięgając do
literatury penitencjarnej w tej materii, znaczącej i ważnej, niestety bardzo skromnej, słusznie zauważa H. Machel, iż brak jednoznacznej definicji kary długoterminowej.Ponadto
można zauważyć dwa ścierające się nurty – restrykcyjny i łagodny. Model restrykcyjny
staje się dominujący w sytuacji wzrostu popełnianych przestępstw. Konsekwencją jest
wówczas oczekiwanie zdecydowanego i ostrzejszego traktowania sprawców najpoważniejszych przestępstw, żądając od wymiaru sprawiedliwości wymierzenia właśnie kar
długoterminowych1. Sięgając do przepisówustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny1
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(Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami), art. 32 stanowi, iż karami są: grzywna, ograniczenie
wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotnie pozbawienie
wolności. Tak więc Kodeks karny2 także nie definiuje pojęcia „kara długoterminowa”.
Zarówno kara 25 lat pozbawienia wolności jak i kara dożywotniego pozbawienia wolności
są przykładem sankcji bezwzględnie określonej. Jeśli jednak ustawa przewiduje obniżenie
górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą
25 lat pozbawienia wolności nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei
za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekraczać 25 lat pozbawienia wolności3. Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25
lat pozbawienia wolności zaliczają się do kar najsurowszych. Wobec rezygnacji z kary
śmierci, kara dożywotniego pozbawienia wolności została umieszczona w hierarchii na
pierwszym miejscu. Kara 25 lat pozbawienia wolności jest z kolei karą pośrednią pomiędzy karą dożywotniego pozbawienia wolności a zwykłym terminowym pozbawieniem
wolności4.
W ujęciu E. Janiszewskiej-Talago kary długoterminowe to kary powyżej 3 lat pozbawienia wolności. J. Wąsik oraz J. Korecki uważają za karę długoletnią wyrok powyżej 3
lat, ponadto J. Korecki, dodatkowo co najmniej5 lat. Kary 25 lat oraz dożywotniego pozbawienia wolności J. Korecki definiuje „ekstremalniedługoterminowymi”.J. Kriźnik podkreśla, iż definicje kar długoterminowych stosowane w praktyce poszczególnychpaństw
różnią się. W Holandii za karę długoterminową uważa się karępowyżej 6 miesięcy, w
Norwegii powyżej 18 miesięcy. Większość państw zachodnieji południowej Europy przyjmuje za długoterminową, karę od 3 do 5 lat wzwyż.Z kolei w większości państw wschodnioeuropejskich za karę długoterminową uważa się karę powyżej 10 lat5. J. Śliwowski
zwraca uwagę, iż celem stosowania zarówno kary 25 lat pozbawienia wolności jak i dożywotniego pozbawienia wolności jest zabezpieczenie społeczeństwa przed najgroźniejszymi przestępcami, a także zadośćuczynienie społecznemu poczuciu sprawiedliwości w
razie popełnienia najcięższych zbrodni6.Załącznik do Rekomendacji Rec (2003) 23Komitetu Ministrów dla państw członkowskicho wykonywaniu przez administracje więzienne
kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności(przyjętej wraz z urzędowym komentarzem przez Komitet Ministrów na jego
855. posiedzeniu w dniu 9 października 2003 r.),doprecyzowuje definicje więźniów dożywotnich oraz długoterminowych oraz ogólne cele wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności i innych długoterminowych kar pozbawienia wolności. Dożywotni więzień to osoba, która odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności. Długoterminowy
więzień to osoba, która odbywa karę pozbawienia wolności lub kary pozbawienia wolnościsięgające łącznie pięciu lat albo dłuższe. Ponadto celem wykonania kary dożywotniego
pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności powinno
2
3
4

5

6

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
Prawo karne w pigułce, WYDAWNICTWO C.H.BECK, Warszawa 2017, s. 73.
P. Stępniak, Resocjalizacyjne funkcje najdłuższych kar pozbawienia wolności. Pomiędzy sporami doktrynalnymi
a wykonawczym oportunizmem [w:] A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska (red.), Pozbawienie
wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, LEX a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2013, s. 765.
K. Grudzińska, Więzień długoterminowy w izolacji penitencjarnej [w:] Resocjalizacja Polska. Nr 4/2013, s. 231232.
P. Stępniak, Resocjalizacyjne funkcje…, dz. cyt., 767.
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być zapewnienie, aby więzienia były bezpiecznymi oraz zabezpieczonymi miejscami dla
więźniów, dla wszystkich tych którzy pracują z nimi oraz tych którzy ich odwiedzają,
przeciwdziałanie szkodliwym skutkom kar dożywotniego oraz długoterminowego pozbawienia wolności orazposzerzenie i poprawienie możliwości więźniom długoterminowym
i dożywotnim, aby z powodzeniem powrócili do społeczeństwa i prowadzili po zwolnieniu życie zgodne z prawem7.Na poniższym wykresie (rys.1), sięgając do zestawień statystycznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej zaprezentowano wyszczególnienie
dotyczące liczby skazanych według wymiaru odbywanej kary za lata 2010-2016 uwzględniając karę 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Rys. 1. Liczba skazanych według wymiaru odbywanej kary w latach 2010-2016

źródło: www.sw.gov.pl
Zarówno kara 25 lat pozbawienia wolności, jak i kara dożywotniego pozbawienia wolności przenikają całe życie człowieka, każdy jego aspekt, aczkolwiek nie definiują je.W
rozważaniach na temat ich celu i sensu warto odnieść się do praw człowieka: prawa do
nadziei oraz prawa do moralnej rehabilitacji.Są one bowiem nierozerwalnie związane
z podmiotowością i godnością człowieka, każdego człowieka, równocześnie integralną
częścią procesu reintegracji społecznej, gwarancją dobrego i wartościowego funkcjonowania jednostki w przestrzeni struktur społeczno-prawnych, sensu życia. Szczególne
miejsce prawa człowieka zajmują w nauczaniu Jana Pawła II, który przez wielu uważany
jest za Papieża praw człowieka. Całą papieską antropologię sprowadzić można do trzech
twierdzeń: człowiek jest jednością elementu cielesnego i duchowego, człowiek jest osobą, człowiek posiada osobową godność. Implikują one prawdy o nadprzyrodzonej godności człowieka i o równości wszystkich w ich godności. W świetle nauczania Jana Pawła
II to właśnie godność osoby ludzkiej wyznacza koncepcję absolutnych i integralnych
praw człowieka. Są to prawa nadrzędne w stosunku do społeczeństwa i państwa, a także
uprzednie w stosunku do nich8.
7
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Rekomendacja Rec (2003) 23 Komitetu Ministrów dla państw członkowskicho wykonywaniu przez administracje
więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozbawienia wolności
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Prawo człowieka do rehabilitacji moralnej z perspektywy poczucia sensu życia w
świetle nauczania Jana Pawła II
Wszelkie studia nad człowiekiem zmierzają do ukazania fenomenu ludzkiego w jego
wymiarze integralnym, nieznoszącym jakiegokolwiek uprzedmiotowienia i zinstrumentalizowania, w strukturach zarówno społeczno-prawnych, ustrojowych, ekonomicznych
i wychowawczych. Sięgając do rozważań Jana Pawła II, prawda o godności człowieka
ściśle koresponduje z refleksją, iż najważniejszą wartością na ziemi jest człowiek. Już
w pierwszej encyklice Jan Paweł II podkreślał, że nie chodzi o człowieka abstrakcyjnego, ale rzeczywistego, człowieka konkretnego, historycznego, człowieka stworzonego na
obraz Boga, istotę społeczną. Z tajemnicy łączącej Boga z człowiekiem wynika godność
człowieka związana z prawami, których nie można pozbawić nikogo. Ich źródłem jest
wolna wola człowieka i jego niezbywalna wolność. Negowanie prawdy o człowieku Jan
Paweł II nazwał błędem antropologicznym, który redukuje człowieka do rzeczywistości
materialnej. Angażując się w obronę godności ludzkiej Jan Paweł II wspierał ruchy na
rzecz obrony praw człowieka, dostrzegając w nich odpowiedź na wiele zagrożeń, takich
jak ideologie, rządy totalitarne, rozpad rodziny, terroryzm, naruszenie godności życia i
śmierci człowieka. Człowiek bowiem jest czymś więcej niż zwykłą cząstką przyrody czy
też anonimowym elementem społecznym. Jest rzeczywistością, którą poznajemy i tworzymy od wewnątrz. Znakiem szczególnym nauczania Jana Pawła II jest niezwykła wierność człowiekowi we wszystkich wymiarach egzystencji. Papież prowadzi ludzi do odkrycia prawdy o nich samych i budowania świata, w którym każdy czułby się wyjątkowy
i najważniejszy: myśląc o kimś dobrze – pobudzamy go ku dobremu, nadajemy sens jego
życiu.Żaden człowiek bowiem nie jest aż tak dalece zły ja go o to oskarżają najtrudniejsze
momenty jego życia. Ewangeliczna zasada miłości bliźniego zawiera wymóg poświęcenia
się dla dobra innych ludzi, miłosierdzia dla wszystkich istot, miłości nieprzyjaciół także
przebaczenia win. Ponadto jest ona skierowana przeciwko uczuciom nienawiści, jest wyrazem reguł humanizmu, zakłada szacunek do każdego człowieka i gotowość działania
na jego korzyść, niezależnie od tego kim jest i jaka jest jego wartość moralna. Według Św.
Mateusza słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych [Mt 5,45]. Podziw budzi niezwykła wrażliwość Papieża na potrzeby każdego
człowieka, zwłaszcza dotkniętego nieszczęściem, cierpiącego, należącego do marginesu
konsumpcyjnego społeczeństwa czy też zagrożonego marginalizacją społeczno-kulturową, wykluczeniem, naznaczeniem jak byli więźniowie. Doświadczają oni bowiem w
szczególny sposób piętna społecznej stygmatyzacji. Dlatego też tak bardzo ważne jest
sięganie do tzw. sprawiedliwości naprawczej – wyrównawczej. Jest to taki sposób radzenia sobie z przestępczością, gdzie każdy, kto został w mniejszym bądź większym stopniu dotknięty czynem przestępczym bierze udział w przezwyciężaniu jego konsekwencji.
Kierunek ten obejmuje ofiary, sprawców, ich rodziny, społeczność, w której przestępstwo
miało miejsce. Opiera się bowiem na filozofii, która obejmuje szeroka gamę takich zjawisk
i emocji jak: mediacja, empatia, wybaczenie, łaska, pogodzenie, także sankcje, gdy są
potrzebne. Nie koncentruje się jednak na odpłacie, zemście i karze, lecz stara się uzdrowić

rzec, J. Nikołajew (red.), Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. Studium wybranych problemów, Wydział
Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL JANA PAWŁA II, Tomaszów Lubelski-Lublin 2009, s. 265.
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całą społeczność, a przede wszystkim ludzi uwikłanych w przestępstwo9 – priorytetem
bowiem perspektywa procesu reintegracji społecznej. To powrót do życia społecznego
osób zwolnionych z zakładu karnego na skutek przyjęcia ich i zaakceptowania przez
lokalną społeczność i szerszą zbiorowość10. Papież dokonał także analizy słowa więzienie – więzienie, z którego Bóg ma nas wyzwolić to przede wszystkim to, w którym
uwięziony jest nasz duch; więzieniem ducha jest grzech. Na podkreślenie zasługują
słowa Ojca Świętego wyrażające wdzięczność tym wszystkim, którzy wykonując karę
pozbawienia wolności starają się to czynić w sposób humanitarny i w duchu chrześcijańskim, nie pozbawiając osadzonych poczucia sensu życia, nie odbierając im prawa do
moralnej rehabilitacji. Nauczanie Jana Pawła II dotyczące sytuacji więźniów i więzień,
cechują następujące płaszczyzny:
troska o pełną humanizację więzień,
odnowa przepisów prawodawstwa karnego i penitencjarnego w relacji do godności
ludzkiej;
ewangeliczny charakter misji kapelanów;
potrzeba otwarcia się na Boga, który bogaty w miłosierdzie nie przestał patrzeć na
więźnia jak na syna marnotrawnego i nie stracił do niego zaufania;
traktowanie sytuacji uwięzienia jako czasu na odrodzenie wewnętrzne, od którego to
czasu zależy społeczna readaptacja i wartościowe funkcjonowanie w lepszej rzeczywistości;
prawo człowieka do moralnej rehabilitacji – każda istota ludzka, mężczyzna i kobieta
może zbłądzić czy dać się odciągnąć od prostych dróg własnego sumienia i od dróg
wytyczonych przez Boga; to odejście rani godność osoby ludzkiej, a nawet ją zniekształca wyrządzając bliźnim krzywdy, które trzeba naprawić; godność nie jest jednak nigdy
zniweczona całkowicie, zawsze można odnaleźć swoja siłę, swój blask – niezmierzona
tajemnica osoby ludzkiej, zawsze możliwe zwycięstwo ducha nad materią, nad instynktem, nad złem;
podtrzymywanie więzi, uczuć rodzinnych i miłości do ojczyzny – słowa Jana Pawła
II do więźniów, Kolumbia – 1986 rok, Peru – 1988 rok: dzielę z wami wasze cierpienia,
uciążliwość waszej sytuacji (…), z bólem myślę o waszych mężach, żonach, ojcach lub
dzieciach, którym oprócz radowania się waszą obecnością potrzebne jest wsparcie i
owoce waszej uczciwej pracy;
jeśli w więzieniu osadzeni stawią się na spotkanie z Bogiem – cierpienie okaże się
znośniejsze i łatwiej będzie odnaleźć sens życia11.

9
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Istota sensu życia w teorii Viktora E. Frankla
Viktor E. Frankl12 jako więzień obozów w Theresienstadt, Auschwitz i Dachau doświadczył w szczególny sposób egzystencji pozbawionej wymiaru godności. Jego osobiste przeżycia, analiza ludzkiej natury, skłoniły go do głębokiej wielopłaszczyznowej
refleksji. Dążenie do znalezienia sensu życia, który stanowi potrzeba kochania, potrzeba
bycia kochanym, świadomość odpowiedzialności za siebie, za dokonywane wybory i podejmowane decyzje, poczucie bezpieczeństwa, potrzeba doświadczania świata jako sprawiedliwego, dobrego i bez cierpienia,Viktor E. Frankl uważa za znaczące potrzeby człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym i duchowym. Człowiek, niezależnie od
doświadczanych okoliczności, powinien nadawać sens swojemu życiu, nawet w sytuacji
skrajnych obciążeń. Człowiek bowiem jest konfiguracją sobie tylko właściwych przeżyć
konstytuujących potencjalne możliwości walki o sens istnienia, godność, odpowiedzialność jako wartości samych w sobie13. Perspektywa Viktora E. Frankla to zaskakująco
optymistyczna wiara w ludzką umiejętność wykraczania poza dramatyczne okoliczności
życia, zmaganie się z codziennością, wzmacnianie tego co się posiada, uzupełnienie tego
czego brakuje, poznanie siebie by skonfigurować, w oparciu o doświadczenia, drogę do
wewnętrznej wolności – cel jest ten sam, ideały, wartości, godność, odpowiedzialność z
perspektywy poczucia sensu życia. Poczucie sensu życia bowiem jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą, istotą ludzkiej egzystencji. Jonathan Sacks podkreśla, iż
ma ono uzdrawiający wpływ na psychikę ludzką, głęboki wymiar humanistyczny, moc
przemieniania ludzkich serc i umysłów14.
Z perspektywy faktu, że współczesny świat jest naznaczony dramatem braku poczucia
sensu życia, w konsekwencji udręką jakiej może doświadczyć człowiek, teoria Viktora E.
Frankla jest nadzwyczaj ważna15. Dla większości ludzi własne życie to bezcenne dobro,
którego doniosłość trudno porównać z czymkolwiek. Pozwala aktywnie uczestniczyć w
konkretnych strukturach społecznych, rozwijać się osobowościowo, różnić się na poziomie biologicznym, społecznym, duchowym – w tych obszarach wartościować własne istnienie. Zadaniem życiowym człowieka jest bowiem dążenie do samorealizacji, dzięki czemu spełnia się sens życia. Kryzysy życiowe, cierpienia i związane z nimi przeżycia często
stają się dynamizmem rozwojowym, szkicami z przeszłości, poszerzając sferę przeżyć
na poziomie dyspozycji psychicznych, prowadząc do przewartościowańzperspektywy
funkcjonowania jednostki w złożonych strukturach społeczno-prawnych, w przestrzeni
procesu reintegracji społecznej16.
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Viktor E. Frankl (1905-1997) – austriacki psycholog, psychiatra i psychoterapeuta, twórca logoterapii i analizy
egzystencjalnej, przedstawiciel nurtu egzystencjalno-humanistycznego we współczesnej psychologii; inicjator III
Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii; więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Theresienstadt, Auschwitz i Dachau, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom I, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, s.
1148; V. E. Frankl, Wola sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010, s. 217-218.
V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015, s. 10-11.
V. E. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015, s. 241.
B. Pilecka, Poczucie sensu życia w wybranych teoriach psychologicznych [w:] B. Pilecka (red.), Osobowościowe
i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1986, s. 55.
B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci. Studium kryminologiczne i wiktymologiczne, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa 2002, s. 489, 499.
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Założenia metodologiczne badań własnych
W celu uzyskania stosownego materiału empirycznego w ramach realizacji niniejszego projektu badawczego17, do osadzonych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych OISW Rzeszów18,OISW Lublin19, OISW
Wrocław20, skierowano kwestionariusz ankiety własnego opracowania.Eksploracja prowadzona była za osobistą zgodą osadzonych. Respondenci uczestniczyli w badaniach w
warunkach dla nich bezpiecznych i gwarantujących pełną anonimowość. Podczas badań
udzielono im odpowiednich wyjaśnień o charakterze proceduralnym, jednak nie sugerowano niczego co mogłoby odnosić się do obszaru treściowego odpowiedzi. W rezultacie
do analiz zakwalifikowano 122 kompletnie wypełnione zestawy kwestionariuszy. Każdemu z nich nadany został numer identyfikacyjny. W badaniu nie uczestniczyli osadzeni
wykazujący poważne odchylenia od normy psychicznej. Kwestionariusz uwzględniał
m.in. takie zmienne jak wiek osadzonych, płeć, wykształcenie, stan cywilny, strukturę
rodziny pochodzenia, za jaki czyn odbywają karę pozbawienia wolności, wysokość orzeczonej kary pozbawienia wolności, jakie relacje łączą ich z osobami bliskimi, jak odczuwają uwięzienie, czy uczestnictwo w programach readaptacji i reintegracji społecznejz
ich perspektywy sprzyja wartościowemu z punktu oczekiwań społecznych funkcjonowaniu w przestrzeni struktur społeczno-prawnych po odbyciu kary pozbawienia wolności. Z
kolei w celu uchwycenia tendencji w obszarze jakości doświadczanego sensu życia wykorzystany został dodatkowo kwestionariusz do badania poczucia sensu życia PIL J. C.
Craumbaugha i L. T. Maholicka. Realizując niniejszy projekt badawczyanalizie zostały
poddane następujące obszary:
poziom poczucia sensu życia osób odbywających kary długoterminowe z perspektywy
ich uczestnictwa w programach readaptacji i reintegracji społecznej, w szczególności
podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną;
funkcjonowanie osób odbywających kary długoterminowe w warunkach izolacji więziennej z uwzględnieniem ich uczestnictwa w programach readaptacji i reintegracji społecznej, w szczególności podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną.
Z danych zawartych w poniższej tabeli nr 1 wynika, że połowa respondentów to osoby
w średnim wieku (31-45 lat), legitymujące się najczęściej wykształceniem zawodowym
(40,2%). 1/3 skazanych deklaruje, że jest stanu wolnego bądź funkcjonuje w konkubinacie. Warto zauważyć, że 21,3% osadzonych, pomimo odbywania kary długoterminowej,
która bardzo często utrudnia utrzymanie relacji z bliskimi, pozostaje w związku małżeńskim. Blisko połowa respondentów wychowywała się w rodzinach pełnych naturalnych
(48,4%).

17

18
19
20
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Badania naukowe z dotacji podmiotowej, służącej rozwojowi potencjału badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Grant Wydziałowy, obszar: Poczucie sensu życia z perspektywy społecznej
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Tabela 1. Cechy społeczno-demograficzne badanych

Tabela 2.
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W tabeli nr 2 dokonano podziału badanych uwzględniając jednostkę penitencjarną
w której aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności, klasyfikację prawną popełnionych czynów oraz wysokość odbywanej kary pozbawienia wolności. Najliczniejszą
grupę stanowią sprawcy zabójstw (75,4%), skazani na 25 lat pozbawienia wolności
(41%). Co czwarty osadzony odbywa karę 15 lat pozbawienia wolności. Dość liczną
grupę stanowią również osadzeni z wyrokami w przedziale 10-14 lat (22,1%). Na karę
dożywotniego pozbawienia wolności skazanych zostało 9% respondentów.
Poziom poczucia sensu życia osób odbywających kary długoterminowe z perspektywy ich uczestnictwa w programach podtrzymujących lub odbudowujących
więź z rodziną w świetle badań własnych
Programy resocjalizacji i readaptacji społecznej realizowane wobec osób przebywających w warunkach izolacji więziennej stanowią istotny i zróżnicowany element oddziaływań resocjalizacyjnych mających na celu przygotowanie osadzonych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego21. Przywołując przepisyUstawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U.2017.631
t.j.), zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1,do podstawowych zadań Służby Więziennej należy
prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych
na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych,
zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. Podstawową funkcją procesu resocjalizacji jest ponowne przystosowanie
jednostki łamiącej zasady życia społecznego do funkcjonowania w społeczeństwie z
perspektywy nowego, bardziej adekwatnego stylu komunikacji społecznej, poziomu
samooceny, poczucia własnej wartości, poczucia i potrzeby sensu życia, poczucia
odpowiedzialności. By proces zmiany, korekty, rewaloryzacji przynosił jak najlepsze
efekty, priorytetem jest zwrócenie uwagi na dobór odpowiednich i zindywidualizowanych oddziaływań, m.in. w postaci właściwie opracowanych i wdrażanych programów
sprzyjających konstruktywnemu przystosowaniu jednostki do pełnienia przez nią określonych ról społecznych, jej wartościowemu funkcjonowaniu w przestrzeni struktur
społeczno-prawnych22. Zarządzenie Nr 19Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji
pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów
penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych określaszczegółowe
zasady prowadzenia i organizacji oddziaływań penitencjarnychw zakresie:
prowadzenia i organizacji programów resocjalizacji skazanych,
prowadzenia i organizacji zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu wychowaniafizycznego i sportu oraz obsługi bibliotecznej, radiowęzła i studia telewizyjnego,
21

22
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K. Nawrocka, M. Marczak, Analiza wybranych programów resocjalizacji i readaptacji społecznej skierowanych
do kobiet pozbawionych wolności [w:] I. Mudrecka (red.), Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna
– problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Warszawie, Warszawa 2017, s. 263.
M. Badowska-Hodyr, Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu,
środków odurzających lub psychotropowych – wybrane aspekty [w:] M. Badowska-Hodyr (red.), System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, seria Patologia społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 112.
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prowadzenia rozmów wychowawczych z osadzonymi,
nagradzania i karania dyscyplinarnego osadzonych,
postępowania z osadzonymi cudzoziemcami oraz osobami niepełnosprawnymi,
przeciwdziałania wzajemnej demoralizacji osadzonych, negatywnym przejawompodkultury przestępczej, występowaniu zachowań agresywnych i samoagresji,
oddziaływań na osadzonych poprzez pracę,
udzielania pomocy w przygotowaniu do readaptacji społecznej osadzonych orazpomocy doraźnej osobom zwalnianym z zakładów karnych,
prowadzenia badań psychologicznych, udzielania pomocy psychologicznej orazprowadzenia oddziaływań psychokorekcyjnych,
prowadzenia oddziaływań terapeutycznych,
dokumentowania prowadzonych oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych23.
Realizując badania do niniejszego projektu zapytano respondentów, jaką wartość mają
dla nich programy podtrzymujące więź z rodziną. Wyniki eksploracji zostały ujęte na niżej zamieszczonym wykresie nr 2. Osadzeni odbywający kary długoterminowe uczestniczący w programach z obszaru readaptacji i reintegracji społecznej w szczególności podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną, za istotną ich wartość uznali: większą
motywację do zmiany na lepsze, poczucie że po odbyciu kary pozbawienia wolności ma
się bezpieczny, ciepły, pełen zrozumienia i miłości dom rodzinny do którego można wrócić, poczucie że jest się potrzebnym i ważnym dla kogoś, wzrost poczucia własnej wartości oraz lepsze radzenie sobie z problemami i troskami w trakcie izolacji więziennej.

Rys. 2. Wartość udziału w programach podtrzymujących więź z rodziną z perspektywy
osadzonych odbywających kary długoterminowe
Zważywszy na fakt iż doświadczenia zranienia tożsamości jednostki poprzez piętno i
naznaczenie jest tak bardzo obecne w konsekwencji odbywania kar długoterminowych,
prowadzenie badań skupiających się wokół problematyki związanej z długoterminową
izolacją więzienną z perspektywy procesu zmiany, korekty, zasady humanitaryzmu, sprawiedliwości naprawczej, prawa człowieka do rehabilitacji moralnej oraz sensu życia jest
w aktualnej rzeczywistości praktyki penitencjarnej, postpenitencjarnej i procesu reintegracji społecznej, priorytetem. Niżej zamieszczona tabela 3 prezentuje uzyskane rezultaty badań w obszarze doświadczanego przez respondentów, osadzonych odbywających
23

https://edu.cossw.pl/mod/book/view.php?id=2637&chapterid=1683 [dostęp dnia 28.11.2017].
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kary długoterminowe, poczucia sensu życia w kontekście ich uczestnictwa w programach podtrzymujących więź z rodziną. Stosując procedurę korelacji, dokonano oszacowania zależności pomiędzy zmiennymi: udziałem w programach podtrzymujących
więź z rodziną a poczuciem sensu życia, współczynnik korelacji r (Pearsona) pomiędzy
zmiennymi wyniósł r=0,732. Wartość współczynnika korelacji jest dodatnia/pozytywna,
co oznacza, że zmienne te wzrastają w tym samym kierunku, korelacja istotna na poziomie p=0,05 (dwustronnie). Rzeczywista wartość współczynnika Pearsona wskazuje
na korelację wysoką, istotną statystycznie24. Wartościowe dla niniejszego opracowania
było także określenie typu struktury sensu życia w badanej populacji osób odbywających
kary długoterminowe. Doświadczanie sensu może być różne w zależności od opisanych
typów, ale ludzka aktywność z natury nakierowana jest na poszukiwanie sensu. Jednakże
w tworzeniu doświadczenia sensu niezbędne jest realizowanie celów i odnoszenie się do
konkretnych doświadczeń życiowych. Jak pisał V. E. Frankl, życie ludzkie bez celów do
zrealizowania jest życiem bez znaczenia, bez sensu25.

Tabela 3. Udział w programach podtrzymujących więź z rodziną a poczucie sensu życia z perspektywy osadzonych odbywających kary długoterminoweŹródło:
badania własne (N=122)
Sens i sensowność nie są tylko subiektywno-podmiotowymi kategoriami wyrażającymi stosunek do świata zdarzeń i przedmiotów. W ujęciu K. Popielskiego sens to „potrzeba
potrzeb”, wdrukowana w życie, w ludzki świat potrzeb, obserwacji, przeżyć, percepcji,
dążeń, odniesień i aktywności. Sens nie jest tworem człowieka, a raczej doświadczeniem odkrywanym w przebiegu biografii jako coś, co istnieje w nim jako potrzeba, ale
również i jako tego rodzaju rzeczywistość poza nim samym, która tę potrzebę potrafi
wypełnić26. Przyjmując potrzebę i poczucie sensu jako dwa odrębne wymiary definiujące
24
25
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K. Jurek, Praktyczne wykorzystanie …, dz. cyt., s. 30.
R. Klamut, Typy struktury sensu życia a treści celów wybieranych do realizacji [w:] Roczniki Psychologiczne. Tom
XV, nr 4, Lublin 2012, s. 141-142.
A. Więcławska, Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci [w:] Pedagogia Christiana. Nr 1(19),
Toruń 2007, s. 195.
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doświadczenie sensu życia, R. Klamut wyróżnił i scharakteryzował cztery typy struktury
sensu życia27: typ A (PIL-,SONG-), typ B (PIL+,SONG-), typ C (PIL-,SONG+), i typ D
(PIL+,SONG+). Punktem wyjścia w wyróżnieniu typów było określenie czteropolowej
matrycy, utworzonej przez niski i wysoki poziom poczucia sensu życia (PIL28) oraz niski
i wysoki poziom potrzeby sensu (SONG29). Wbadanej populacji osób odbywających kary
długoterminowe dominuje typ A. Respondenci uzyskali niskie wyniki zarówno w obszarze Skali PIL – niski poziom poczucia sensu życia jak i Skali SONG – niski poziom realizacji potrzeby sensu życia.Z różnych przyczyn perspektywa sensu jest dla nich niewiele
znacząca. Funkcjonują w przestrzeni aktualnych doświadczeń, nie planują odległych celów. Jeśli nawet podejmują konkretne działania, wykazują motywację do realizacji własnych zamierzeńczy też zaspokajają własne potrzeby, to swych osiągnięć nie przenoszą
na poziom ogólnej satysfakcji z życia. Żyją raczej z dnia na dzień, „tu i teraz”, w krótkiej
perspektywie czasu. To typ charakterystyczny dla osób żyjących poza sensem, charakteryzujący się niskim nasileniem cech w aspekcie stawiania celu oraz podejmowania ich
do realizacji30. Istotą człowieczeństwa jak podkreśla M. Niełaczna jest prawo do zmiany,
prawo do rehabilitacji moralnej i zadośćuczynienia wyrządzonej krzywdzie. Szacunek
dla godności człowieka definiujemy zagwarantowaniem konkretnej i realnej szansy na
odzyskanie wolności oraz precyzyjną ofertą z obszaru reintegracji społecznej, by skutecznie przeciwdziałać marginalizacji, wykluczeniu, naznaczeniu osób funkcjonujących
długotrwale w izolacji więziennej31.
Funkcjonowanie osób odbywających kary długoterminowe w warunkach izolacji
więziennej z uwzględnieniem ich uczestnictwa w programach podtrzymujących lub
odbudowujących więź z rodziną
W aktualnej rzeczywistości polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości, także z perspektywy wymierzania kar długoterminowych, pojawia się znaczące pytanie – jaki czas
odbywania kary pozbawienia wolności gwarantuje najniższy wskaźnik recydywy? Z jednej strony dłuższy czas pozostawania w zakładzie karnym pozwala osadzonym na korzystanie z oddziaływań resocjalizacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz zdobycie
stosownych kwalifikacji zawodowych. Z drugiej strony osadzony narażony jest na szereg
negatywnych dolegliwości wynikających z faktu izolacji więziennej. Uwzględniając indywidualne właściwości osadzonych, takie jak: motywacja do zmiany i procesu resocjalizacji, czynniki środowiskowe, w tym wsparcie społeczne, psychospołeczny rozwój,
doświadczenia wynikające z biografii, poziom poczucia własnej wartości, poziom odpor27

R. Klamut, Typy struktury sensu…, dz. cyt., s. 140.
Skala Poczucia Sensu Życia (PIL) J. C. Crumbaugha i L. T. Maholicka – bada natężenie statycznego aspektu sensu
życia; aspekt statyczny jest określany jako poczucie sensu życia, a więc jako przekonanie, że własne życie ma
znaczenie, oraz jako stan satysfakcji będący wynikiem ogólnej pozytywnej oceny własnych działań i odniesień
(postaw) [w:] tamże, s. 140.
29
Skala Potrzeby Sensu Życia (SONG) J. C. Crumbaugha – narzędzie uzupełniające do skali PIL; bada natężenie
dynamicznego aspektu sensu życia; aspekt dynamiczny przedstawiany jest jako potrzeba sensu życia
po
wodująca podejmowanie działań nastawionych na jego doświadczanie i wyraża się w napięciu wynikającym z braku
realizacji takich działań [w:] tamże, s. 139.
30
R. Klamut, Typy struktury sensu…, dz. cyt., s. 141.
31
M. Niełaczna, Wykonać karę i co dalej [w:] Forum Penitencjarne. Nr 11(186), Warszawa 2013, s. 17.
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ności na sytuacje stresogenne czy też uzależnienia, dla każdego osadzonego różny czas
pozostawania w jednostce penitencjarnej może być optymalny. Czasami zbyt krótki albo
zbyt długi okres nie będzie przynosił pożądanego efektu32. Realizując projekt badawczy
starano się wyjaśnić, czy istnieje zależność pomiędzy udziałem w programach podtrzymujących więź z rodziną a odczuwanymi przez osoby odbywające kary długoterminowe
dolegliwościami uwięzienia (zob. rys. 3). Spośród tych dolegliwości, na które wskazywali respondenci uczestniczący w programach z obszaru readaptacji i reintegracji społecznej
w szczególności podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną, należy wskazać:
utrata więzi z rodziną (24,30%), ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym (14,49%),
samotność (12,15%), funkcjonowanie na niewielkiej i ograniczonej przestrzeni (11,21%)
oraz poczucie napiętnowania społecznego po odbyciu kary pozbawienia wolności
(9,35%). Z kolei, respondenci nie uczestniczący w programach z obszaru readaptacji i
reintegracji społecznej w szczególności podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną, zwracali uwagę w szczególności na takie dolegliwości uwięzienia jak: utrata więzi
z rodziną (25,64%), ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym (12,31%), samotność
(12,31%), brak swobody decyzji i działania (10,77%) oraz funkcjonowanie na niewielkiej i ograniczonej przestrzeni (10,26%). Stosując procedurę korelacji, dokonano oszacowania zależności pomiędzy zmiennymi: udziałem w programach podtrzymujących więź
z rodziną a dolegliwością uwięzienia, współczynnik korelacji r (Pearsona) pomiędzy
zmiennymi wyniósł r=0,974. Wartość współczynnika korelacji jest dodatnia/pozytywna,
co oznacza, że zmienne te wzrastają w tym samym kierunku, korelacja istotna na poziomie p=0,05 (dwustronnie). Rzeczywista wartość współczynnika Pearsona wskazuje na
korelację bardzo wysoką33 (zależność pewna), istotną statystycznie.

Rys. 3. Udział w programach podtrzymujących więź z rodziną a odczuwane
dolegliwości uwięzienia
W oddziaływaniach penitencjarnych wobec szczególnej kategorii osadzonych jaką są
długoterminowi, zważywszy na perspektywę ich procesu readaptacji i reintegracji spo32
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R. Opora, Teoretyczne perspektywy podejścia do przestępców w kontekście długoterminowej izolacji więziennej
[w:] W. Zalewski (red.), Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 33.
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łecznej, zdecydowanie należy uwzględniać obszar oddziaływań korekcyjnych, terapeutycznych oraz wsparcia społecznego. Wzmocnieniem tych płaszczyzn jest precyzyjna
diagnoza penitencjarna, także diagnoza ich relacji z własnymi rodzinami oraz perspektywa życiowa po zwolnieniu z zakładu karnego. Przywołując przepisy Kodeksu karnego
wykonawczego34 wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w
osadzonym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w
szczególności poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego
i tym samym powstrzymania się od powrotu do popełniania przestępstw35. By cel ten
osiągnąć, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania, uwzględniając przede wszystkim
pracę, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktu z
rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne36. Zebrany w trakcie badań
materiał empiryczny uwypuklił, jak respondenci radzą sobie z sytuacją długotrwałej izolacji więziennej, także jakie formy oddziaływań są dla nich wartościowe i ważne. Prezentuje to niżej zamieszczony wykres nr 4.

Rys. 4. Udział w programach podtrzymujących więź z rodziną a minimalizowanie
dolegliwości uwięzienia
Osadzeni uczestniczący w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź
z rodziną, wskazali na: widzenia z bliskimi (23,92%), pracę (18,18%), widzenia z
dziećmi (11,48%) jako znaczące w radzeniu sobie z dolegliwością izolacji więziennej.
Z kolei osadzeninie uczestniczący w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną, podkreślali, iż widzenia z bliskimi (28,21%), praca (21,79%) oraz
zajęcia kulturalno-oświatowe (10,26%) i sportowe (9,62%) pomagają im radzić sobie
z długotrwałą izolacją więzienną. Stosując procedurę korelacji, dokonano oszacowania
zależności pomiędzy zmiennymi: udziałem w programach podtrzymujących więź z rodziną a minimalizowaniem dolegliwości uwięzienia, współczynnik korelacji r (Pearsona)
pomiędzy zmiennymi wyniósł r=0,954. Wartość współczynnika korelacji jest dodatnia/
pozytywna, co oznacza, że zmienne te wzrastają w tym samym kierunku, korelacja istotna na poziomie p=0,05 (dwustronnie). Rzeczywista wartość współczynnika Pearsona
34
35
36

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 t.j. ze zmianami).
art. 67 § 1, tamże.
art. 67 § 2 i 3, tamże.
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wskazuje na korelację bardzo wysoką37 (zależność pewna), istotną statystycznie.
Życie rodzinne, bliskość uczuciowa stanowi, zarówno dla dzieci jak i dorosłych
członków rodziny, źródło i podstawę zróżnicowanych doświadczeń społecznych i przeżyć emocjonalnych, generuje wymianę i przejmowanie doświadczeń w wymiarze indywidualnym, co stanowi podstawę rozwoju psychospołecznego. Wśród koncepcji wyjaśniających wpływ różnych czynników środowiska rodzinnego na przebieg i rezultaty rozwoju wzrastających w nim jednostek, szczególne miejsce zajmują te koncepcje,
które akcentują rolę zaspokajania potrzeb i powstających na tym tle więzi społeczno-emocjonalnych między członkami rodziny.Utrzymanie więzi rodzinnych jest bowiem
istotnym sposobem na zapobieganie recydywie, szansą powodzenia procesu reintegracji społecznej, zdecydowanie w wymiarze priorytetu prawem wszystkich więźniów, ich
dzieci i innych członków rodziny. Troska europejskiego więziennictwa o matkę małego
dziecka jest wyrazem uwzględnienia przepisów Deklaracji Praw Dziecka z 1959r. uznającej prawo niemowlęcia i małego dziecka do opieki macierzyńskiej i życia rodzinnego38.
Europejska Konwencja Praw Człowieka w swoich przepisach akcentuje, iż prawo do
poszanowania życia prywatnego osób odbywających karę pozbawienia wolności obejmuje
swym zakresem także utrzymywanie przez nich kontaktów ze światem zewnętrznym, w
celu łatwiejszej i szybszej integracji ze społeczeństwem po zwolnieniu na poziomie celu
maksimum resocjalizacji penitencjarnej. Z kolei Rekomendacja 1340(1997) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o społecznych skutkach pozbawienia wolności i jego
skutkach dla rodziny w swoich przepisach akcentuje, iż pozbawienie wolności powoduje
wiele problemów społecznych w szczególności w odniesieniu do życia rodzinnego w
tym relacji z dziećmi39. Sięgając do uzyskanych rezultatów badań w ramach zrealizowanego projektu należy wskazać, iż respondenci, osadzeni odbywające kary długoterminowe,uczestniczący w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną tęsknią za matką (34,21%) i dziećmi (30,7%). Z kolei osadzeninie uczestniczący
w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną: matką (31,73%),
rodzeństwem (30,77%) i dziećmi (25%). Znikomy procent respondentów nie odczuwa
tęsknoty do osób bliskich z uwagi na zbyt długi czas w izolacji więziennej bądź jeśli
tęsknota pojawia się, to dotyczy osób bliskich już nie żyjących (zob. rys. 5). Stosując
procedurę korelacji, dokonano oszacowania zależności pomiędzy zmiennymi: udziałem
w programach podtrzymujących więź z rodziną a doświadczanym uczuciem tęsknoty,
współczynnik korelacji r (Pearsona) pomiędzy zmiennymi wyniósł r=0,918. Wartość
współczynnika korelacji jest dodatnia/pozytywna, co oznacza, że zmienne te wzrastają
w tym samym kierunku, korelacja istotna na poziomie p=0,05 (dwustronnie). Rzeczywista wartość współczynnika Pearsona wskazuje na korelację bardzo wysoką40 (zależność
pewna), istotną statystycznie.
37
38
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H. Reczek, Oddziaływania wychowawcze w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu
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Rys. 5. Udział w programach podtrzymujących więź z rodziną a uczucie tęsknoty
Realizując niniejszy projekt badawczy, zwrócono uwagę na formy kontaktu respondentów z osobami bliskimi (zob. rys. 6) oraz z dziećmi (zob. rys. 7). Zarówno osadzeni
odbywający kary długoterminowe, uczestniczący w programach podtrzymujących lub
odbudowujących więź z rodziną jak i osadzeni nie uczestniczący w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną utrzymują kontakt z osobami bliskimi
poprzez rozmowy telefoniczne (33,33%), korespondencję (28,57%), widzenia w zakładzie karnym (27,68%), przepustki (6,55%) oraz Skype (3,87%). Uczucia, emocje jakie
towarzyszą wówczas osadzonym to: świadomość wsparcia, siły i bliskości ze strony osób
bliskich (19,66%), radość (19,03%), szczęście (15,01%), tęsknota (12,47%), wstyd w
związku z pobytem w zakładzie karnym (11,21%), wyrzuty sumienia (9,3%) oraz bezradność (8%). Stosując procedurę korelacji, dokonano oszacowania zależności pomiędzy
zmiennymi: udziałem w programach podtrzymujących więź z rodziną a uczuciami towarzyszącymi bezpośrednim kontaktom z bliskimi, współczynnik korelacji r (Pearsona)
pomiędzy zmiennymi wyniósł r=0,917. Wartość współczynnika korelacji jest dodatnia/
pozytywna, co oznacza, że zmienne te wzrastają w tym samym kierunku, korelacja istotna na poziomie p=0,05 (dwustronnie). Rzeczywista wartość współczynnika Pearsona
wskazuje na korelację bardzo wysoką41 (zależność pewna), istotną statystycznie.

Rys. 6. Udział w programach podtrzymujących więź z rodziną a uczucia towarzyszące
bezpośrednim kontaktom z bliskimi
41

Tamże, s. 30.

105

ARTICLES
Gdy matka lub ojciec zostają pozbawieni wolności model rodziny ulega zmianie.
Do takiego modelu dziecko musi się przyzwyczaić. Doświadczenie szwedzkich
służb penitencjarnych pokazuje, że dzieci często cierpią na: bóle brzucha, bóle głowy, depresje, problemy z koncentracją uwagi, trudności w uczeniu się, reakcje skórne,
problemy ze snem, problemy ze słuchem, zmniejszony apetyt, pojawia się także obawa przed utratą pozostałego z rodziców. Wskazują równocześnie na czynniki, które
mogą determinować właśnie takie reakcje dzieci: wiek i poziom rozwoju, historia życia i doświadczenie, wsparcie we własnym środowisku, więź emocjonalna z rodzicem
odbywającym karę pozbawienia wolności, możliwość utrzymania własnego obrazu
osoby pozbawionej wolności, długość kary i rodzaj przestępstwa, przeżycia dziecka
związane z zatrzymaniem rodzica, stabilność i warunki życia, możliwość kontaktu z
uwięzionym rodzicem oraz sytuacja rodzinna i pozostałe kontakty społeczne dziecka.
Dziecko może także przenosić na siebie ciężar żalu i rozpaczy, jaki nosi rodzic
pozostający w domu. Dziecko może być zamknięte w sobie, złe, zmęczone, także załamane. Niektóre dzieci biorą na siebie odpowiedzialność opieki nad dorosłym. Niezależnie od tego jakie uczucia dziecko wyraża należy dać mu wsparcie i potwierdzenie bliskości42. Zarówno osadzeni odbywający kary długoterminowe, uczestniczący w
programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną jak i osadzeni nie
uczestniczący w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną
utrzymują kontakt z dziećmi poprzez: rozmowy telefoniczne (33,33%), korespondencję (20,99%), widzenia w zakładzie karnym (19,14%), przepustki (4,94%) oraz Skype (1,23%). Blisko 21% respondentów posiada zdjęcie swojego dziecka.To co czują
osadzeni odbywający kary długoterminowe, uczestniczący w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną jak i osadzeni nie uczestniczący w programach podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną w sytuacji bliskiego
kontaktu z dzieckiem to szczególnie: radość z bezpośredniego kontaktu (16,55%), siła i
wsparcie (15,85%), szczęście (13,73%), tęsknota (11,62%), przygnębienie, że nie mogą
być rodzicem na co dzień (9,86%), poczucie straconych chwil/szczera chęć powrotu z dzieckiem do domu (9,51%), wstyd (7,04%), wyrzuty sumienia (6,69%), bezradność (5,99%) oraz niepokój i uczucie pustki (3,17%). Stosując procedurę korelacji,
dokonano oszacowania zależności pomiędzy zmiennymi: udziałem w programach podtrzymujących więź z rodziną a uczuciami towarzyszącymi bezpośrednim kontaktom z
dziećmi, współczynnik korelacji r (Pearsona) pomiędzy zmiennymi wyniósł r=0,909.
Wartość współczynnika korelacji jest dodatnia/pozytywna, co oznacza, że zmienne te
wzrastają w tym samym kierunku, korelacja istotna na poziomie p=0,05 (dwustronnie).
Rzeczywista wartość współczynnika Pearsona wskazuje na korelację bardzo wysoką43
(zależność pewna), istotną statystycznie.
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Rys. 7. Udział w programach podtrzymujących więź z rodziną a uczucia towarzyszące
bezpośrednim kontaktom z dziećmi
Podsumowanie
Uzyskane rezultaty badań w ramach zrealizowanego projektu badawczego potwierdzają jak ważne i znaczące z perspektywy procesu zmiany, korekty, rewaloryzacji w
odniesieniu do osadzonych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności,
jest uczestnictwo w programach podtrzymujących bądź odbudowujących więź z rodziną.
W aktualnej rzeczywistości penitencjarnej takie działania stanowią kluczowy element
powodzenia procesu inkluzji społecznej, a tym samym nie powrotności do przestępstwa.
Przy wykorzystaniu Skali Poczucia Sensu Życia (PIL) J. C. Crumbaugha i L. T. Maholicka dokonano pomiaru ich poczucia sensu życia. Uzupełnieniem była Skala Potrzeby
Sensu Życia (SONG) J. C. Crumbaugha. Respondenci uzyskali niskie wyniki zarówno
w obszarze Skali PIL jak i Skali SONG – niski poziom poczucia sensu życia jak i niski
poziom realizacji potrzeby sensu życia. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż, osadzeni
odbywający długoterminowe kary pozbawienia wolności, uczestniczący w programach
podtrzymujących bądź odbudowujących więź z rodziną w obszarze takich sfer Skali Poczucia Sensu Życia (PIL) jak: świadomość celu, poczucie wolności oraz ocena przyszłości, uzyskali zdecydowanie wyższe parametry niż osadzeni nie uczestniczący w programach podtrzymujących bądź odbudowujących więź z rodziną.
Rodzina jak w kalejdoskopie skupia sekwencje pewnych wydarzeń, które dla każdej
jednostki wypełnione są innego rodzaju doświadczeniami. Jest wartością samą w sobie,
nie do zastąpienia inną. Wykorzystanie więc całego jej potencjału implikuje rozwinięcie
i wzmocnienie niezwykle ważnych umiejętności społecznych z bardzo silnym ładunkiem
emocjonalnym. Świadomość osoby odbywającej karę pozbawienia wolności, szczególnie długoterminową, że nadal należy do rodziny, że po opuszczeniu zakładu karnego
ma wartościowy, bezpieczny dom, że do środowiska rodzinnego może wrócić i że jest
ono i będzie nadal jej światem, pomaga poradzić sobie realnie z perspektywą godnego
życia w przestrzeni struktur społeczno-prawnych44. Zdecydowanie więc, w przestrzeni
penitencjarnej, ważna jest oferta penitencjarna, która będzie wzmacniała dyspozycję
44

M. Badowska-Hodyr, Rodzice-więźniowie w przestrzeni penitencjarnej [w:] D. Rondalska, M. Kalaman (red.),
Konteksty kreowania przestrzeni polskiego więzienia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza-Centralny Ośrodek
Szkolenia Służby Więziennej-Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz 2014, s. 220-221.
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jaką jest poczucie sensu życia na bazie konkretnych programów podtrzymujących, bądź
odbudowujących więź osadzonych z rodziną, równocześnie minimalizując negatywne
aspekty uwięzienia.Antoine de Saint-Exupéry podkreślał „sens życia nikomu nie zostaje
ofiarowany. Każdy musi go zdobywać i tworzyć” – jakże trudno poczucie sensu życia
odnaleźć w sytuacji, gdy jednostkę wypełnia poczucie osamotnienia, odrzucenia, bezsilność, niepewność jutra, tęsknota za miłością i poczuciem bezpieczeństwa – uczucia tak
często towarzyszące osadzonym długoterminowym. Jak słusznie zauważa A. Rzepliński,
kara nie może odbierać nadziei i realnej szansy na wolność, nie może pozbawiać człowieka wiary, nadziei, miłości, bowiem są to wartości stanowiące podstawę egzystencji
człowieka, stanowiące o istocie człowieczeństwa, o sensie życia.
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Streszczenie:
Zrealizowany projekt badawczy skierowany był do osadzonych odbywających kary
długoterminowe. Przy wykorzystaniu Skali Poczucia Sensu Życia (PIL) J. C. Crumbaugha i L. T. Maholicka dokonano pomiaru ich poczucia sensu życia z perspektywy ich
uczestnictwa w programach z obszaru readaptacji i reintegracji społecznej w szczególności podtrzymujących lub odbudowujących więź z rodziną. Ponadto określono wskaźniki
ich optymalnego funkcjonowania w warunkach izolacji więziennej w kontekście ich relacji z rodziną. Rezultaty badań potwierdziły, iż z perspektywy procesu zmiany, korekty, rewaloryzacji w odniesieniu do więźniów długoterminowych znaczące jest podejmowanie
takich działań by rzeczywistość wolnościowa oraz ich zasoby osobowościowe nie generowały powrotności do przestępstwa, lecz motywowały do konstruktywnego, zgodnego z
oczekiwaniem społecznym funkcjonowania.
Słowa kluczowe: izolacja więzienna, kara długoterminowa, sens życia, rodzina,
rehabilitacja moralna
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Abstract:
Sentenced sense of life for long term imprisonment and their involvement in bond
keeping with family programs.
Research towards sentenced for long term imprisonment was conducted. With Sense
of Life scale usage (PIL) by J. C. Crumbaugha and L.T. Maholick measurement was
taken to address their sense of life from perspective of involvement in re-adaptation area
programs and social re-integration, especially sustaining or rebuilding bond with family.
On top of that pointers of optimal functionality was defined in imprisonment isolation
conditions in context of relationships with family. The results of research confirmed that
from perspective of change process, correction, re-valorisation towards sentenced for
long term imprisonment, meaningfully is to undertake those action by freedom reality
and their personal esteem to avoid drawback behaviour towards crime, but motivate to
constructive and compliant with social expectation behaviour.
Key words: imprisonment isolation, long term imprisonment, sense of life, family,
moral rehabilitation

1
art. 148 § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8,
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Ustawa z dnia 6 czerwca
1997r., Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
2
art. 148 § 2. Kto zabija człowieka: 1) ze szczególnym okrucieństwem, 2) w związku z wzięciem
zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 4) z
użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze
25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.,
Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
3
art. 14 § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego
przestępstwa. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
4
art. 197 § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania
płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny
(Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
5
art. 279 § 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
6
art. 177 § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała
określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem wypadku jest
śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
7
art. 158 § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu
człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli następstwem bójki
lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ustawa z dnia
6 czerwca 1997r., Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. ze zmianami).
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J.R.R. TOLKIEN – TWÓRCZOŚĆ
WPISANA W OJCOSTWO

mgr Joanna Dulewicz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach		

Joanna Dulewicz – doktorantka w Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Pracuje jako nauczycielka. Zajmowała się koordynowaniem międzynarodowych szkolnych projektów edukacyjnych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko pojętej problematyki dzieciństwa i adolescencji,
edukacji i wychowania, systemów zarządzania oraz literatury.

Nie ulega wątpliwości, iż J. R. R. Tolkien uchodzi za ojca utworów mitopeicznych.
Wszak to od tytułu jego wiersza – Mythopoeia – wzięła swą nazwę ta odmiana literatury fantasy, która nierozerwalnie związana jest z tworzeniem mitologii. Na jej gruncie
ukształtował autor alternatywny świat, który przedstawił w Silmarillionie czy Władcy
Pierścieni. Analiza twórczości C.S. Lewisa, Lorda Dunsany’a czy H.P. Lovecrafta, tj.
jest innych autorów gatunku, prowadzi do wniosku, iż żaden z nich nie stworzył mitologii tak spójnej, a przy tym tak bogatej ja ta, wykreowana przez Tolkiena. Jak stwierdza jeden z biografów pisarza, Joseph Pearce, „Tolkien był więc ojcem mitu, w sensie
zarówno dosłownym, jak i przenośnym. Jego twórczość zadomowiona była w codzienności, zadomowiona – również w sensie dosłownym i przenośnym – w samym sercu
ukochanej przezeń rodziny”1. Co więcej, świat ojcostwa Tolkiena wyrasta ze świata
wartości, które wyznawał. Te z kolei mają odzwierciedlenie w Ardzie – świecie, który
stworzył na kartach swych książek. Jak zostanie to ukazane w trakcie dalszego wywodu
– twórczość literacka miała dla Tolkiena szczególne znaczenie, przenikała bowiem jego
życie, stając się z czasem integralną jego częścią. Czy istnieją więc związki pomiędzy
ojcostwem a kreacją artystyczną? Przykład Tolkiena wskazuje, że tak.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie – na przykładzie życia i twórczości
J.R.R. Tolkiena i w kontekście jego koncepcji „wtórstwarzania” – związków pomiędzy
twórczością literacką a ojcostwem. To ostatnie przedstawione zostanie jako twórcza
aktywność, która ma wpływ nie tylko na dziecko małoletnie, ale również na to, które
osiągnęło już dorosłość, a także na osobę samego ojca. Jest to także krótkie studium
dojrzałego rodzicielstwa, które – odwołując się do tytułu książki Brono Bettelheim’a –
jest „wystarczająco dobre”2.

1
2

J. Pearce, Tolkien: człowiek i mit, tłum. J. Kokot, Poznań 2001, s. 54.
Por. B. Bettelheim, Wystarczająco dobrzy rodzice: jak wychować dziecko, tłum. D. Kubicka, M. Gawlik, Poznań 2005.
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Dlaczego Tolkien?
Życiorys autora Dzieci Hurina doczekał się wielu opracowań3. John Ronald Reuel
Tolkien urodził się 3 stycznia 1892 roku w Bloemfontein w Oranii (obecnie Republika
Południowej Afryki). Jego ojciec, Arthur Tolkien, był bankierem. Matka, Mabel Tolkien
z domu Suffield była baptystką wywodzącą się z Birmingham. Tolkien miał jednego,
młodszego od siebie o dwa lata brata – Hilarego Arthura Reuela. Z uwagi na fakt, że
afrykański klimat nie sprzyjał zdrowiu dzieci, rodzice podjęli w 1895 roku decyzję, iż
matka wróci z synami do rodzinnego Birmingham. Ojciec zaś, ze względu zawodowe
zobowiązania, pozostał w Bloemfontein, gdzie rok później zmarł. Mabel poświeciła się
wychowaniu dzieci. W 1900 roku przeszła wraz z nimi konwersję na katolicyzm. Decyzja
ta poskutkowała zaprzestaniem finansowego wsparcia ze strony życzliwych do tej pory
krewnych, w wyniku czego rodzina Tolkienów zaczęła cierpieć biedę. John musiał nawet
przerwać naukę w szkole, do której powrócił dopiero w 1903 roku. W trudnych chwilach
duchowym wsparciem służył rodzinie Ojciec Francis Xavier Morgan, który z czasem stał
się dla chłopców wzorem ojcostwa, a od roku 1904 – kiedy to Mabel zmarła z powodu
cukrzycy – jedyną bliską im osobą. W 1910 roku, Tolkien został studentem Oxfordu. Był
to dla niego czas rozwijania zainteresowań pod okiem wykładowców, którzy z wielkim
zaangażowaniem troszczyli się o intelektualny rozwój swoich studentów. W roku 1916,
John Tolkien poślubił Edith Bratt, którą poznał będąc jeszcze nastolatkiem. Trzy miesiące po ślubie, został powołany do armii z którą wyruszył do Francji. Trudy żołnierskiego
życia nadwątliły jego zdrowie do tego stopnia, że odesłany został do Wielkiej Brytanii,
gdzie trafił do szpitala. Po zakończeniu leczenia wrócił na front, lecz po krótkim czasie
znów znalazł się w szpitalu. Sytuacja ta powtarzała się aż do końca wojny. Po zakończeniu I wojny światowej, Tolkienowie przez pewien czas borykali się z problemami finansowymi. Sytuacja uległa poprawie, gdy John w 1920 roku podjął pracę w Uniwersytecie
w Leeds. Później pracował jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Oksfordzkim.
Tolkien współtworzył koło dyskusyjne The Coalbiters, którego członkowie poświęcali
czas studiowaniu staroislandzkich mitów i sag. Był także członkiem grupy The Inklings
(pl.: Inklingowie), zrzeszającej oksfordzkich intelektualistów, którzy spotykali się by
dyskutować na temat własnej twórczości literackiej, której to J.R.R. Tolkien oddawał się
do końca swego życia. Jego najsłynniejsza powieść Władca Pierścieni ukazała się drukiem w 1954 roku (pierwsze dwie części) i w 1955 roku (część trzecia). Za swą twórczość
otrzymał w 1971 roku z rąk królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego. Zmarł
dwa lata później mając osiemdziesiąt jeden lat.
Biografowie Tolkiena zgodnie stwierdzają, iż mimo licznych obowiązków, pisarz był
oddanym ojcem dla czwórki swych dzieci: Johna Francisa Reuela, Michaela, Christophera i Priscilli. Lektura publikowanej korespondencji, którą z nimi prowadził dowodzi, że
ich relacje pozostały silne również wówczas, gdy dzieci dorosły i opuściły rodzinny dom.
Jednakże ojcowski aspekt życia Tolkiena nie doczekał się jeszcze wnikliwego opracowania. Zważywszy zaś na jego złożoność warto poświęcić mu uwagę.
Pisząc o wpływie narodzin kolejnych potomków na autora Niedokończonych opowieści, Joseph Pearce stwierdza: „Nie sposób oszacować wagi tych czterech wydarzeń w
3
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Por. np. D. Grotta, Tolkien – twórca Śródziemia: biografia, tłum. M. Wawrzyńczak, Warszawa 1998; J. Pearce, Tolkien: człowiek i mit, tłum. J. Kokot, Poznań 2001; M. White, Tolkien: biografia, tłum. K. Majchrzak, M.
Majchrzak, Poznań 2003; C. Duries, Tolkien: niezwykła biografia twórcy Śródziemia, tłum. M. Sowińska-Mann,
Kraków 2013.
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życiu Tolkiena. Na pewno nie wolno ich nie doceniać czy, co gorsza, pominąć. A jednak,
choć to smutne, tak się zazwyczaj dzieje”4. Następnie dodaje, iż „(…) można z dużą dozą
słuszności przypuszczać, że gdyby Tolkien pozostał bezdzietnym kawalerem, nigdy nie
napisałby Hobbita, ani Władcy Pierścieni. Być może stworzyłby Silmarillion, ale najprawdopodobniej książka ta nigdy nie zostałaby opublikowana”5. Stwierdzenia takie sugerują, że twórczość pisarza była ściśle związana z faktem, iż był ojcem. Z kolei ojcostwo
Tolkiena przeniknięte było tworzeniem, a raczej – jak przekonamy się w toku dalszego
wywodu – „wtórstwarzaniem”. Jeśli więc chcemy rozważać kategorię ojcostwa jako
aktywności twórczej, przykład Tolkiena wydaje się być idealny.
Tata tworzy…
Na początek, zastanówmy się nad tym, kim jest ojciec, czym jest ojcostwo i co jest
jego istotą. Jakkolwiek intuicyjnie pojmujemy ów pojęcia, są one jednak trudne do zdefiniowania6. Określanie ojcostwa jako stanu posiadania dzieci przez mężczyznę nie oddaje istoty zagadnienia. Ojcostwo to nie tylko przekazywanie życia, ale również troska
o zapewnienie możliwie pełnego rozwoju człowieka. Sławomir Cudak stwierdza, iż „dla
chłopców ojciec jest wzorem do naśladowania, dla córek – wzorem mężczyzny”7 dodając, że „radością ojców powinno być wprowadzenie dzieci w szeroki świat i uczenie
sztuki życia w tym świecie”8. J. Witczak stwierdza, że dojrzałe ojcostwo to „umiejętność
poważnego prezentowania swojego dotychczasowego życia, (…) wysiłek samokontroli
i ciągłego czuwania nad tym aby towarzyszyć wzrostowi i rozwojowi dziecka, nie zapomnieć o konieczności własnego z nim dorastania”9. J. Zimny pisze o ojcostwie jako
mierze dojrzałości mężczyzny, bez względu na to, czy założył on rodzinę, czy nie10. J.
Augustyn zaś określa ojcostwo jako szkołę życia dla mężczyzny11.
Już ten krótki wstęp uświadamia nam, jak wielowymiarowe może być ojcostwo i do
jak wielu aspektów życia się ono odnosi. Jak podkreślają badacze, ojcostwo nie oddziałuje jedynie na dzieci/wychowanków, ale także na samego ojca. Nie jest to stan, który
można osiągnąć raz na zawsze, ale proces stałego wzrastania w człowieczeństwie, stałego
dojrzewania.
Dojrzałe, odpowiedzialne ojcostwo jest także w swej istocie procesem twórczym. Pozostańmy na razie na płaszczyźnie rodziny. Ojciec stwarza warunki dla przyjęcia potomka, w sensie dosłownym uczestniczy w powołaniu do życia nowego człowieka, a następnie współtworzy dla niego pewną rzeczywistość, w której dziecko będzie wychowywane.
Wspomniany już J. Augustyn pisząc o wyznacznikach dojrzałego ojcostwa wymienia
zaufanie, autorytet, służbę dziecku, bezinteresowność, radość podejmowania wyzwań,

4
5
6
7

8
9
10

11

J. Pearce, Tolkien…, dz. cyt., s. 50.
Tamże, s. 50-51.
Por. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 314.
S. Cudak, Znaczenie ojca w wychowaniu dzieci w środowisku rodzinnym, w: Ojciec na rozdrożu: socjologiczne,
pedagogiczne i kulturowe wymiary ojcostwa, red. M. Kątny, J. Oleszko, Ząbki 2011, s. 93.
Tamże.
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 26.
J. Zimny, Obecność ojca w życiu społecznym, „Pedagogia Ojcostwa: katolicki przegląd społeczno-prawno-pedagogiczny: czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie”, nr 11 (2/2015), s. 16.
J. Augustyn SJ, Wychowanie do ojcostwa, [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001, s. 246.
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klimat wolności oraz poświęcanie czasu12. To w jaki sposób ojciec poradzi sobie z tworzeniem tychże obszarów będzie miało wpływ na życie jego dziecka. Désir createur czyli
twórcze pragnienie – tak określał ojcostwo katolicki myśliciel i filozof Gabriel Marcel,
pisząc o przekazywaniu wartości, wedle których ojciec kształtuje nowego człowieka13.
Twórcze aspekty ojcostwa przejawiają się także w konkretnych, wydawałoby się z
pozoru mało istotnych kwestiach. Wymyślanie zabaw, opowiadanie bajek, radzenie sobie
z nocnymi koszmarami, pomoc w nauce, udzielanie rad, itd. Niewątpliwie, każdy ojciec
zetknął się z podobnymi sytuacjami, w których to logiczne – z punktu widzenia dorosłego
człowieka – sposoby radzenia sobie z problemem nie były najlepsze. Kreatywna, twórcza
postawa wobec codzienności przynieść może rezultaty znacznie lepsze niż podejście, które cechuje jedynie rutyna. Poprzez takie „zwykłe sprawy” ojciec stwarza siebie w oczach
dziecka – stwarza swą męskość, którą cechuje życzliwość, opiekuńczość, odwaga14.
Powróćmy teraz do Tolkiena. Jak wynika z analizy jego biografii, jego relacje z dziećmi cechowała miłość i prostota. Pisarz, mimo licznych obowiązków, zawsze znajdował
czas, by porozmawiać z dziećmi, zapewniał im odpowiednie dla ich wieku rozrywki, nie
wzbraniał się przed okazywaniem czułości nawet wtedy, gdy były już dorosłe15. Jednakże
twórczość – w tym przypadku artystyczna – wkroczyła w pole tych relacji, nie tylko w
postaci bajek i opowiadań, które wymyślał dla swoich dzieci, ale także jako odzwierciedlenie wyznawanych przez niego chrześcijańskich wartości, które przekazywał potomkom i z których wyrasta stworzona przez niego mitologia.
Opowiadanie bajek
Nie ulega wątpliwości, iż z dzieciństwem nierozerwalnie wiąże się świat bajek, baśni i legend. Przedstawia on niesamowite wydarzenia, magiczne przedmioty, potwory,
wróżki, mówiące zwierzęta, jest tajemniczy i zwykle rządzi się nieco inną logiką niż ten
realny. Co więcej, świat baśni korespondując doskonale ze światem dziecka, ukazuje mu
jednocześnie – w przystępny dla niego sposób – uniwersalne prawdy o życiu. Jak stwierdza Bruno Bettelheim baśnie przekazują dziecku, iż „(…) walka z poważnymi trudnościami jest w życiu nieunikniona, jest ona nieodłączną częścią istnienia ludzkiego – ale,
jeśli się nie ucieka przed nią, lecz niewzruszenie stawia czoło niespodzianym i często
niesprawiedliwym ciosom, pokonuje się wszelkie przeszkody i w końcu odnosi zwycięstwo”16. Bettelheim podkreślał także znaczenie opowiadania baśni, przeciwstawiając je
ich czytaniu17. Bowiem nawet stosunkowo mało interesującą opowieść można podczas
opowiadania ubarwić, na przykład przez wplatanie dialogów, dokładniejszych opisów,
czy nowych elementów fabuły czyniąc to w taki sposób, by stała się ona dla dziecka
atrakcyjna.
J. R. R. Tolkien także zajmował się naturą baśni. W eseju zatytułowanym właśnie O
baśniach pisze, iż nie są one infantylnymi opowiastkami dedykowanymi jedynie dzieciom, ale równie dobrze mogą być czytane przez osoby dojrzałe. Autor podkreśla, że –
dzięki wykorzystaniu elementów fantastyczności – prezentowany w baśniach świat, jest
12
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15
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zarówno realny, jak i niesamowity. Pozwala to czytelnikowi (lub słuchaczowi) spojrzeć
na siebie i otaczającą rzeczywistość z innej perspektywy. Przede wszystkim jednak dobra
opowieść to taka, która ekscytuje, porusza i sprawia przyjemność odbiorcy18.
Pisarz wykorzystywał swe spostrzeżenia i poglądy na temat baśni i bajek w praktyce. Będąc obdarzonym niecodzienną wyobraźnią potrafił wymyślać historie, które opowiadał swym dzieciom. Jako że był także utalentowanym rysownikiem i zdecydowanie
twórczym ojcem, zdołał – dosłownie – wciągnąć je w wir toczących się opowieści. Tak
powstały Listy od Świętego Mikołaja19. Pierwszy z nich otrzymał w 1920 roku najmłodszy syn Tolkienów, John, mając zaledwie trzy lata. „W każde kolejne Boże Narodzenie, w
miarę jak John rósł i rodziły się następne dzieci, listy Świętego Mikołaja stawały się bardziej wyszukane i fantazyjne”20 – pisze J. Pearce. Listy pisane były odręcznie, zawierały
barwne ilustracje i przedstawiały zabawne i niesamowite przygody Świętego Mikołaja
i jego pomocników: Polarnego Niedźwiedzia, Śniegowego Bałwanka, ogrodnika, elfa
Ilberetha i innych. W miarę jak ta doroczna opowieść się rozrastała, pojawiać zaczęły
się także postacie negatywne – gnomy i gobliny – które starały się utrudnić Mikołajowi
pracę. Mimo, że listy te nigdy nie miały zostać opublikowane21, Tolkien bardzo dbał, by
były one dopracowane zarówno pod względem treści, jak i formy. Kolejne odsłony opowieści Mikołaja były spójne pod względem przyczynowo-skutkowym, nie zawierały luk
logicznych. Czasami Tolkien zmieniał charakter pisma, by listy przygotowywane przez
sekretarza Świętego różniły się od tych, które Mikołaj miał pisać osobiście. Niektóre
listy pisane były literami przypominającymi runy, co miało związek z przedstawianymi
w nich wydarzeniami. Zaklejoną, stosownie zaadresowaną kopertę z ręcznie malowanym
znaczkiem dzieci znajdowały albo w palenisku kominka (co miało sugerować, że Mikołaj
wrzucał je przez komin), albo otrzymywały z rąk miejscowego listonosza (którego Tolkien prosił o pomoc)22.
Twórcze i kreacyjne zdolności autora Władcy Pierścieni uzewnętrzniły się także w
innych opowieściach dla dzieci. Jak pisze H. Carpenter:
John, najstarszy syn, często miał kłopoty z zaśnięciem. Ojciec przychodził wtedy do
niego, siadał na łóżku i opowiadał mu o „Marchewce”, chłopcu o rudych włosach, który
wszedł do zegara z kukułką i miał mnóstwo dziwnych przygód. (…) Miał urocze, dziecinne poczucie humoru, które w miarę dorastania synów uzewnętrzniło się w hałaśliwych
zabawach – oraz w historyjkach opowiadanych Michaelowi, kiedy nękały go koszmary23.
Większość z tych opowieści, wymyślanych na potrzeby chwili, została spisana. W
podobnych okolicznościach powstał także Hobbit. Ojciec opowiadał dzieciom przed zaśnięciem o niewielkim stworku, który wraz z grupą krasnoludów wyruszył na wyprawę
przeciw złemu smokowi. Najstarszy z synów Tolkiena miał wówczas około trzynastu lat.
Historia ta była wówczas ręcznie spisana przez Tolkiena, ale przed nadaniem jej ostatecznej wersji ulegała – w toku opowiadania dzieciom – różnym modyfikacjom24.
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Wszystkie te opowieści – zabawne, niesamowite, fantastyczne – przekazują młodemu
odbiorcy wiedzę o świecie wartości, którymi kierował się w życiu ich autor. Poświęćmy
teraz uwagę tej właśnie kwestii.
Świat wartości
Powszechnie wiadomo, że J.R.R. Tolkien, rzymski katolik, był osobą głęboko wierzącą
i bardzo religijną. Jeśli to było tylko możliwe uczestniczył codziennie we Mszy świętej, do czego zachęcał również swych najbliższych. Często przystępował do sakramentów spowiedzi i Komunii świętej. Nieodłącznym elementem jego życia była modlitwa za
swe dzieci, o czym możemy dowiedzieć się chociażby z pisanych przez niego listów. W
jednym z nich, napisanym w 1941 roku, adresowanym do syna, Tolkien wyjaśnia swoje
umiłowanie Najświętszego Sakramentu. Przytoczmy ten fragment, gdyż rzuca on światło
na szczególną filozofię życiową autora Niedokończonych opowieści:
Z mroku mojego życia, tak bardzo zawiłego, stawiam przed Tobą jedyną wielką rzecz,
którą trzeba kochać na ziemi: Najświętszy Sakrament… Tam znajdziesz romantyzm,
chwałę, honor, wierność, prawdziwą ścieżkę wszystkich swoich miłości na świecie i
coś więcej: Śmierć; dzięki boskiemu paradoksowi tę, która kończy życie i żąda oddania
wszystkiego, a jednak dzięki smakowi (lub przedsmakowi) której można utrzymać to, czego poszukujesz w ziemskich związkach (miłość, wierność, radość), lub nadać im ten charakter rzeczywistości, wiecznej trwałości, której każdy człowiek pragnie z głębi duszy25.
Dalsza lektura Listów daje obraz Tolkiena, jako człowieka zdegustowanego i głęboko
zasmuconego złem, które według niego, dominuje w świecie. Pisarz wielokrotnie zaznacza – mniej lub bardziej dosłownie – że jedynie Bóg jest w stanie wyrwać człowieka z
niewoli ów zła, tylko w Bogu znajdzie on ukojenie i obronę przed trudnościami, które
generuje współczesna cywilizacja. By zacząć żyć naprawdę, należy najpierw uśmiercić
to, co złe w nas samych, by móc narodzić się do życia w prawdzie. Ta – rzec by można
– Chrystusowa filozofia życia, stanowi kanwę świata, który na kartach Silmarillionu i
innych swych książek stworzył Tolkien.
Jak to zostało powyżej wspomniane, wszelkie wartości, które ojciec wpaja dzieciom,
przyczyniają się do budowania ich własnego systemu norm i zasad. Nieoceniona w tym
względzie jest rola osobistego przykładu. Jak stwierdza Katarzyna Olbrycht, wychowanie do wartości jest nieodłączną częścią wychowania jako takiego26, a jego celem jest
przygotowanie osoby do świadomego ich odkrywania i odpowiedzialnego postępowania
zgodnie z nimi27. Co więcej, wychowuje się zawsze do pewnych określonych wartości,
a nie do wartości w ogóle28. W przypadku Tolkiena, wszelkie wartości, którymi – jak
wynika z jego biografii oraz lektury Listów – kierował się w życiu, przekazywał dzieciom
oraz którymi wypełniał treść swych dzieł mają swe źródło w Ewangeliach.
Przyjrzyjmy się teraz przez chwilę temu, w jaki sposób ojciec literatury mitopeicznej ukształtował świat przedstawiony w legendarium. Na początku wypada zaznaczyć,
że stworzona przez Tolkiena mitologia, jest w pewien sposób imitacją mitologii natu25
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ralnych29. Występuje tu wiele motywów znanych z wielkich systemów mitologicznych.
Również rodzaje mitów i ich funkcje nawiązują to tych, które przez wielki powstawały
w obrębie różnych cywilizacji. Mitologia ta łączy się ściśle z fikcyjnym światem, który
z olbrzymią starannością Tolkien wykreował od momentu jego powstania, aż do czasów,
które w Śródziemiu (to jest tej części Tolkienowskiego świata zwanego Ardą, w której toczy się akcja Władcy Pierścieni) uznawane były jako „obecne”. Podkreślić należy fakt, iż
wszelkie mitologiczne archetypy z których skonstruowane jest legendarium działają tak,
by ukazać odbiorcy odwieczne prawdy. Te zaś – zdaniem Tolkiena – nie są niczym innym, jak zasadami wiary katolickiej. Dlatego też, niesamowity, mityczny, Tolkienowski
świat jest w całej swej rozciągłości akceptowalny dla chrześcijanina – czego nie można
powiedzieć o ogromnej liczbie elementów świata przedstawionego w wielu utworach
fantasy. Ten chrześcijański sposób myślenia, prezentowany jest nie w formie (Tolkienowski świat pełen jest mitycznych istot, potworów, magii), ale w systemie wartości, na którym jest zbudowany. Dlatego też utworów Tolkiena nie należy interpretować w oparciu o
jakikolwiek motywy mityczne, ani nawet religijne, ale w oparciu o wszystkie te wartości,
które są fundamentem wiary katolickiej.
Ukazywanie wartości, kształtowanie postaw, wskazywanie możliwości rozstrzygania
różnorakich dylematów moralnych, czy uwrażliwianie odbiorcy na piękno i znaczenie
codzienności, to tylko niektóre aspekty utworów Tolkiena. W ich kontekście, pisarz staje
się ojcem już nie tylko dla swych dzieci, ale dla wszystkich tych czytelników, którzy po
lekturze jego dzieł podjęli refleksję nad własnym człowieczeństwem. Jeśli więc ojcostwo
rozumiemy jako „uczenie sztuki życia”30, to niewątpliwie można rozciągnąć to pojęcie
także na twórczość artystyczną. Ta ostatnia oddziałuje nie tylko na dzieci małoletnie, ale
także na osoby dojrzałe.
Dorosłe dzieci
Jak zmienia się rola ojca gdy jego dzieci dorosną? Czy ma on jeszcze prawo wskazywać im sposób, w jaki powinny żyć? Czy może ich życie nadal kształtować? Czy
bycie ojcem dorosłego dziecka nadal jest twórcze? Pozostawmy – chwilowo – te pytanie
bez odpowiedzi. Przyjrzyjmy się natomiast korespondencji Tolkiena ze swymi dorosłymi
dziećmi, jej częstotliwości, charakterowi i poruszanym zagadnieniom.
Listy Tolkiena wybrane i opracowane przez Humphreya Carpentera we współpracy z
synem pisarza, Christopherem Tolkienem, zostały wydane w 1981 roku. Te, które weszły
w skład opracowania adresowane były do narzeczonej, wydawców, przyjaciół i znajomych, czytelników oraz dzieci. Zajmijmy się tymi ostatnimi. Najwięcej z nich pisanych
jest do Christophera (niekiedy pisał do niego co kilka dni, zwłaszcza w czasie, gdy ten w
czasie drugiej wojny światowej walczył w Afryce jako żołnierz RAF-u), choć oczywiście
zbiór zawiera także listy pisane do pozostałych dzieci.
Tolkien bardzo często porusza w listach zwykłe, codzienne sprawy, jak chociażby
praca w ogródku, czy naprawianie kurnika. Pisze o tym, kogo poznał lub z kim się spotkał, co go rozśmieszyło, a co zezłościło. Załącza anegdoty. Czasami wręcz dokładnie
przedstawia to, co robił we wszystkie dni, które upłynęły od wysłania poprzedniego listu.
Można odnieść wrażenie, że chce przesłać dzieciom fragment własnej rzeczywistości –
29
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namiastkę tego, czego nie mogą doświadczać będąc poza domem.
Pisarz przekazuje dzieciom także swe poglądy dotyczące bieżących spraw, nie wzbrania się przed ukazywaniem niezadowolenia z sytuacji politycznej i społecznej kraju i
Europy. Śmiało przedstawia własne uczucia i emocje.
Wiele miejsca poświęca opisom przyrody. Opisy te są zwykle bardzo plastyczne, niemal literackie: „(…) wciąż jednak koniec października jest u nas zielony i pełen liści.
Nigdy indziej brzozy nie wyglądają tak pięknie: ich kora jest w bladożółtym słońcu biała
jak śnieg, a pozostałe na nich liście lśnią płowym złotem”31. Autor dzieli się w ten sposób
z najbliższymi swoją szczególną miłością do przyrody.
Co istotne, we wszystkich listach Tolkien pozostaje dla swych dzieci ojcem: nie ma tu
mowy o relacjach typowo przyjacielskich, czy typowo mentorskich; nie stara się przypodobać odbiorcom, ale także unika zbytniego moralizowania. Przykładem może być list
z 1941 roku pisany do Michaela. Ojciec przedstawia w nim swe poglądy na temat małżeństwa i relacji między płciami. Jego wywód jest jasny, czytelny, zawiera uzasadnienia
prezentowanego stanowiska. Pisze jednoznacznie, a jednak z zachowaniem dużej delikatności. Przytacza przykłady z własnego życia. Niczego nie nakazuje synowi, ale daje
pewne wskazówki: „Żaden mężczyzna, choćby najszczerzej kochał swoją narzeczoną i
pannę młodą w młodości, nie jest jej wierny jako żonie myślą lub ciałem bez świadomości udziału woli, bez samozaparcia32. W innym liście pisze natomiast: „Aby wykryć
prawdziwe zło, trzeba zrozumieć tkwiące w sprawach dobro”33.
Styl listów jest często familiarny. Tolkien załącza wyrazy czułości. Zwroty takie jak:
„Mój Najdroższy!”, „Bardzo Cię kocham”, „Bardzo za Tobą tęsknię”, „Niech Bóg ma
Cię w swojej opiece34” bardzo często pojawiają się na kartach Listów. Niekiedy – w listach pisanych do Christphera – odnaleźć można szczególną nić porozumienia między
ojcem a synem. Przejawia się ona w użyciu wyrażeń, bądź całych zdań zapisanych w
języku staroangielskim, który to obydwaj znali. Pojawiają się także wyrazy zaczerpnięte
z języka elfickiego, stworzonego przez Tolkiena na potrzeby wykreowanej przez siebie
mitologii.
Zainteresowanie sprawami dzieci, wyraża się w chęci dowiedzenia się możliwie jak
najwięcej o tym, czego doświadczają i co sądzą na różne tematy. Tolkien zachęca w listach, by dzieci dzieliły się z nim swymi poglądami. Pisze na przykład (do Christophera):
„Ależ „dywaguj”! Listy nie muszą traktować wyłącznie o wydarzeniach zewnętrznych
(choć wszelkie szczegóły są mile widziane). To, co myślisz, jest równie ważne: Boże
Narodzenie, brzęczenie pszczół i cała reszta”35. Jednakże w żaden sposób nie wymusza
zwierzeń.
Tolkien pisze także o swoich słabościach, jak na przykład wtedy, gdy stwierdza, że:
„(…) nie ma czasu, żeby cokolwiek zrobić dobrze; ciągle czuję się zmęczony, a raczej
znudzony”36. Dystansuje się do siebie, niekiedy zaznacza nawet, iż nie uważa się za dobrego ojca, przeprasza. Potrafi okazać słabość – nie po to, by skłonić dzieci do większej
troski o swego ojca, ale by ukazać im prawdę.
31
32
33
34

118

35
36

J. R. R. Tolkien, Listy…, dz. cyt. , s. 94.
Tamże, s. 76.
Tamże, s. 83.
Tamże, s. 70 i nast.
Tamże, s. 145.
Tamże, s. 147.

ARTYKUŁY
W Listach poświęca Tolkien wiele miejsca dzieleniu się z dziećmi – szczególnie z
Christopherem – swoim zaangażowaniem w tworzenie Śródziemia. Opisuje postępy w
pracy, rozważa różnorakie kwestie z nią związane, pyta o opinie.
Powróćmy teraz to pytań postawionych na początku tej części rozważań. Przykład
Tolkiena wskazuje, iż ojciec dorosłego dziecka bynajmniej nie przestaje troszczyć się o
jego rozwój. Jest to jednak zadanie o tyle trudne, iż – nawet mając najlepsze intencje – nie
ma on prawa do nakazywania swoim dzieciom sposobu postępowania; uciekać się może
jedynie do udzielania rad i dawania wskazówek, szanując zawsze ostateczną decyzję
dziecka. Przykładem może być kwestia związana z wiarą. Tolkien jako osoba niezmiernie religijna, zachęcał – również w listach – swoje dzieci do codziennego uczestniczenia
we Mszy świętej możliwie częstego przyjmowanie Komunii świętej i pogłębiania swej
wiary. Najstarszy z synów pisarza został księdzem. Jednak Michael, jako dorosły już
człowiek, dzielił się z ojcem swymi wątpliwościami odnośnie wiary. Twierdził, iż w łonie
samego Kościoła Katolickiego jest dużo zła, a postawę wielu kapłanów uważać można za
gorszącą. Oto jak J.R.R. Tolkien na te wątpliwości odpowiadał:
Stale tkwi w nas pokusa „niewiary” (która w istocie oznacza odrzucenie naszego Pana
i Jego twierdzeń). Jakaś nasza cząstka pragnie znaleźć dla niej usprawiedliwienie poza
nami samymi. Im silniejsza jest ta wewnętrzna pokusa, tym łatwiej i mocniej „gorszą”
nas inni. (…) Jedynym lekiem na słabnącą wiarę jest komunia.(…) Częstość przynosi
najlepsze efekty. Siedem razy w tygodniu jest bardziej pokrzepiające niż siedem razy z
przerwami”37.
Gdy dwa lata później, znów w liście do Michaela, Tolkien pisał: „(…) świadomość, że
moje dzieci odchodzą od Kościoła, napawa mnie wielkim bólem i goryczą”38, nie oznaczało to utraty miłości i życzliwości. Ojciec nie wahał się poinformować syna, iż nie
uważa za słuszne jego postępowania, jednakże nie miało to żadnego wpływu na rodzicielską miłość.
„Wtórstwarzanie”
Cokolwiek mówilibyśmy o cechach dobrego ojca, o istocie ojcostwa oraz o jego różnych aspektach i wymiarach, warto zwrócić uwagę na fakt, iż zawsze poruszamy się w
pewnym systemie: wartości, idei, poglądów. Jeśli chrześcijański ojciec – bez względu
na to czy mamy na myśli ojca rodziny, czy też nadajemy temu określeniu szerszy zakres
znaczeniowy -wyznacza sobie cele, to zawsze, mniej lub bardziej, skorelowane są one z
biblijnym paradygmatem ojcostwa. Jakkolwiek twórcze są działania ojca, są one zawsze
wtórne to ojcowskiej troski Boga o człowieka. By w pełni sobie to uświadomić warto
zwrócić uwagę na fakt, iż – jak stwierdza Ojciec Verlinde „każde ojcostwo jest tylko
cieniem ojcostwa Bożego”39.
Wydaje się, iż J.R.R. Tolkien doskonale dostrzegał ów wtórność – zarówno w odniesieniu do ojcostwa, jak i do swej twórczości. Jak zostało to ukazane powyżej, pisarz
był zdecydowanie „twórczym ojcem” – jednak wszystko co robił, jak sam wielokrotnie
zaznaczał w Listach, wynikało z systemu wartości, które – jako katolik – wyznawał. Jego
ojcowskie oddziaływania nie wychodziły poza obręb tego, co nakazuje wiara. Podobnie
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było w przypadku twórczości artystycznej.
Warto w tym miejscu odwołać się opowiadania zatytułowanego Liść, dzieło Niggle’a,
w którym Tolkien ukazał – w sposób alegoryczny – na czym według niego polega „subkreacja”, czy też „wtórstwarzanie”. Tytułowy Niggle jest malarzem, a dzieło jego życia
– drzewo – może być postrzegane jako alegoria pracy Tolkiena nad Władcą Pierścieni
i Silmarillionem. Dzieło to nie zostało przez Niggle’a ukończone. A jednak – jak czytamy w opowiadaniu – żyło i rozwijało się; liście poruszały się na wietrze, który to autor
obrazu czuł, ale bezskutecznie próbował namalować40. Są to paralele tych treści, prawd
i wartości o których nie sposób mówić bezpośrednio, a które Tolkien chciał zawrzeć w
swych utworach. Udało mu się to (aczkolwiek podobnie jak Niggle, nigdy nie ukończył ostatecznie pracy nad stwarzaniem Ardy). Co więcej, Tolkienowskie mity, podobnie
jak gałęzie drzewa Niggle’a, nie pozostały niewzruszonym konstruktami. Żyją one w
tym sensie, iż odnoszą się jednocześnie do wielu aspektów życia. Dzieje się tak dlatego,
ponieważ nie przedstawiają one arbitralnie wybranych jego sfer, ale raczej jego istotę. To
(znów) wynika z faktu, iż Tolkien był człowiekiem głęboko wierzącym. Twierdził on (o
czym przeczytać możemy w pisanych przez niego listach oraz zapisach rozmów z C.S.
Lewisem), że skoro człowiek stworzony został przez Boga, to wszelkie jego twórcze akty
są odbiciem, cieniem Boskiej kreacji. Wierzył, że jeśli twórczość artystyczna zawiera
pewne uniwersalia, dzieje się tak dlatego, iż Bóg – poprzez umysły poetów i pisarzy –
odsłania swe odwieczne prawdy. Wszelkie błędy rozumowania w tych „wtórtwórczych”
dziełach wynikają z nieodpowiedniego – umyślnego lub nie – korzystania z wolnej woli41.
Dlatego też, choć wykreowana przez Tolkiena mitologia nie zawiera żadnych elementów
chrześcijańskiej religii czy kultu, to jednak jej treści są całkowicie zgodnie z chrześcijańską filozofią. W swych utworach Tolkien w żaden sposób nie kwestionował Bożych
reguł, a jedynie – „wtórstwarzając” – przedstawił je poprzez swą mitologię. „Wtórstwarzanie” sam Tolkien wyjaśniał tak:
(…)
Bóg w akcie stworzenia oddał cały świat:
Człowiek, stwórca pomniejszy,
zapatrzony w boski akt stworzenia,
który jak załamane światło odmienia
się w jego duszy i rozszczepia jak samotną Biel
na wiele barw i odcieni, na uwadze mając cel,
który w nieskończonej ilości kombinacji
wyrazi jego zachwyt wobec boskich racji
w zwierciadle słowa42.
A czy Liść, dzieło Niggle’a można odnieść także do ojcostwa? Biorąc pod uwagę uniwersalność treści przedstawionych w opowiadaniu – tak. Oto interpretacja, którą proponuję: obraz, którego Niggle nie ukończył, to dzieci, czy też wychowankowie. Ojciec, którego w tym przypadku symbolizuje postać głównego bohatera, dokłada wszelkich starań,
by dzieci przygotować do życia możliwie najlepiej, nie wszystko jednak mu się udaje.
Czasami „swoje dzieło uważał za całkowicie niezadowalające, a jednocześnie bardzo
40
41

120

42

J. R. R. Tolkien, Liść, dzieło Niggle’a, w: tegoż, Drzewo…, dz. cyt.
Tolkien dał temu wyraz w Silmarillione, przedstawiając historię buntu Melkora.
J. R. R.Tolkien, O baśniach, w: tegoż, Drzewo…, dz. cyt., s. 35-35.

ARTYKUŁY
piękne; jakby było jedynym naprawdę pięknym obrazem na świecie”43. Co więcej, tak
starannie malowane przez niego drzewo żyje własnym życiem. Niggle zaś, odchodzi z
tego świata w poczuciu, iż nie ukończył dzieła, podobnie jak ojciec, który umiera przekonany, że mógł lepiej troszczyć się o swe dzieci. Jednakże, żyjąc już w innym, lepszym
świecie, Niggle odkrywa, że jego dzieło jest jednak kompletne, a przy tym jest lepsze,
doskonalsze, niż to malował: „Rosły na nim liście, nad którymi tak ciężko pracował, a
wyglądały raczej tak, jak je sobie wymarzył, niż jak je wykonał. Były też i inne: te, o
których jedynie myślał, i te, o których mógłby pomyśleć, gdyby tylko miał nieco więcej
czasu”44. Jak bowiem dowodzi B. Bettelheim, dzieci nie potrzebują idealnych matek i
ojców, a po prostu wystarczająco dobrych45.
Zakończenie
Przedstawione powyżej styczne pomiędzy ojcostwem a twórczością artystyczną dowodzą, iż zarówno jedno, jak i drugie, jeśli jest dojrzałe i prawdziwe stanowi echo Bożej
miłości i mądrości. Tego rodzaju podejście oczywiście niesie ze sobą ryzyko negacji ze
strony osób, którym obcy jest chrześcijański światopogląd. Otwiera także pole do dyskusji na tematy takie jak odpowiedzialność czy wolność i jej granice. Jednakże dla katolika,
którym był J. R. R. Tolkien, płaszczyznę zarówno ojcostwa, jak i artystycznej kreacji
wyznaczała koncepcja „wtórstwarzania” – możliwie najbardziej twórczych działań, które
w swej naturze zgodne są z nieprzemijającymi prawdami Ewangelii.
Podsumowując, stwierdzić można, iż w przypadku Tolkiena, twórczość wpisana jest
w jego ojcostwo nie tylko dosłownie – tak, jak dzieje się to w przypadku wielu innych
ojców, którzy w twórczy sposób rozwiązują rodzicielskie problemy, i to nawet wówczas, gdy dzieci osiągną już dojrzałość. Wpisana jest ona także w funkcjonowanie jego
rodziny: dzieci stanowiły inspirację do pracy, były niejednokrotnie pierwszymi „recenzentami” powstających dzieł, losy Ardy poruszane były niejednokrotnie w rozmowach i
korespondencji.
Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze pewnemu fragmentowi listu, który J.R.R. Tolkien
napisał do Christophera: „(…) zaabsorbowanie Frodem, (…) zupełnie mną owładnęło i
(…) kosztuje mnie wiele wysiłku: rozdział o Pajęczycy i katastrofie w Kirit Ungol pisałem kilka razy. Całość wychodzi zupełnie inna niż we wszystkich wstępnych szkicach”46.
Jak już zostało wspomniane, własna twórczość była dla Tolkiena tak ważną sferą życia,
iż wielokrotnie dyskutował z najbliższymi o różnych jej aspektach. Jednak niepomiernie większe „zaabsorbowanie” i „owładnięcie” własną rodziną sprawiło, iż twórczość ta
nabrała charakteru takiego, jaki dostrzec może dziś czytelnik. Ojcostwo bowiem – bez
względu na to, jaką jego definicję przyjmiemy – jest właśnie takim „zaabsorbowaniem”
człowiekiem i „owładnięciem” miłością do niego. Nie znaczy to, iż bycie ojcem nie kosztuje wiele wysiłku. Wiele kwestii, należy ciągle z dzieckiem omawiać, wiele obszarów
jego życia – wciąż na nowo budować; rzec by można, że niejeden „rozdział ojcostwa”
tworzyć trzeba wielokrotnie. Co więcej, życie często weryfikuje plany ojców zarówno
wobec dzieci, jaki i wobec samych siebie. Niekiedy „całość wychodzi zupełnie inna niż
we wszystkich wstępnych szkicach”.
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Streszczenie:
Analiza biografii oraz publikowanej korespondencji J.R.R. Tolkiena, prowadzić może
do wniosku, iż jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na jego twórczość
był fakt bycia ojcem. Związki twórczości i ojcostwa pisarza, najczęściej marginalizowane w poświęconych mu opracowaniach, odnoszą się nie tylko do charakteru jego utworów dedykowanych najmłodszym odbiorcom. Widoczne są one także na płaszczyźnie
rodzinnych relacji. W tym kontekście, twórczego charakteru nabiera nawet ojcowska codzienność. Ta – w przypadku Tolkiena – budowana była, podobnie jak stworzona przez
niego mitologia, będąca kanwą dla utworów literackich, w oparciu o chrześcijański system wartości. Wyjście poza niego prowadzić może do błędnej interpretacji dzieł Tolkiena,
choć bezpośrednie odwołania do chrześcijańskiej symboliki występują w nich rzadko.
Autor niejednokrotnie poruszał te kwestie w listach adresowanych do swych dorosłych
dzieci. Lektura Listów dostarcza także informacji o dojrzałym ojcostwie, które nie przestaje być twórcze.
Związki ojcostwa oraz wpisanej w niego twórczości – w przypadku Tolkiena także tej
literackiej – nabierają szczególnego znaczenia w kontekście koncepcji „wtórstwarzania”.
W jej świetle nie tylko na nowo mogą zostać odczytane niektóre utwory pisarza, ale także
przyczynić się ona może do pogłębienia refleksji nad istotą katolickiego ojcostwa i to bez
względu na to, czy rozumiemy je jako relację rodzinną, czy też nadajemy mu znacznie
szerszy zakres znaczeniowy.
Słowa kluczowe: ojcostwo, twórczość, Tolkien, dzieci, wartości
Summary:
J.R.R. Tolkien - creativity inscribed in fatherhood
Analysis of written biographies and published correspondence of J.R.R. Tolkien may
lead to the conclusion that one of the most important factors that influenced his work was
the fact of being a father. The links between writer’s fatherhood and his literary work –
usually marginalized in the studies devoted to him – relate not only to the character of his
works that are dedicated to the youngest readers. They are also visible on the level of his
family relationships. In this context, even everyday life of a father can take on creative
character. Tolkien attempted to build his life on the Christian system of values. It was
similarly in the case of the mythology he created – the one which constitute the canvas of
his literary works. Ignoring these facts may lead to some misinterpretation of Tolkien’s
works – although direct references to Christian symbolism are rare in them. The author
often raised these issues in letters addressed to his adult children. What is more, reading
the Letters provides some information about mature fatherhood, which does not cease to
be creative. The connections between fatherhood and the process of creating a literary
work acquire a special meaning in the context of the Tolkien’s conception of “subcreating”. In the light of it, some of the writer’s works can gain another meaning. The conception can also contribute to deepening the reflection on the essence of Catholic fatherhood,
regardless of whether we understand it as a family relationship or whether we give it a
much broader scope of meaning.
Keywords: fatherhood, creativity, Tolkien, children, values
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JAKOŚĆ ŻYCIA MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ
SPOŁECZNIE W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ
SPOŁECZNO-KULTUROWYCH

mgr Joanna Dworakowska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

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
Aspekt jakości życia wzbudza zainteresowanie badaczy wielu dziedzin naukowych,
jej wskaźniki rozpatrywane są z perspektywy nauk medycznych, społecznych i humanistycznych. W ujęciu nauk społecznych i humanistycznych z jakością życia połączone
są czynniki środowiskowe. Jednak zaznaczyć należy, że poczucie jakości życia zmienia
się wraz z rozwojem człowieka. Czynniki, które niegdyś były istotne, na przestrzeni lat
ulegają przeobrażeniu zaś na ich miejscu pojawiają się zupełnie nowe kategorie, które
wcześniej nie były doceniane i brane pod uwagę przy określaniu ważniejszych kryteriów.
Trudno jest jednoznacznie zdefiniować i określić jakość życia młodzieży niedostosowanej społecznie. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest to pojęcie wieloaspektowe, uwzględniające mnogość czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. Ponadto każda jednostka jest indywidualna, posiada różne potrzeby i preferencje,
w związku z tym odczuwanie dobrostanu ma odmienne znaczenie dla poszczególnych
osób. Prezentowane rozważania łączą jakość życia z wartościami, jednak konieczne jest
uprzednie przedstawienie istniejących koncepcji jakości życia oraz wyjaśnienie głównych kategorii podejmowanej tematyki.
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Kwestie definicyjne w odniesieniu do pojęcia jakość życia
Pomimo widocznego zainteresowania problematyką jakości życia nie wypracowano dotychczas uniwersalnej definicji, która mogłaby być przyjmowana niezależnie od
zróżnicowań interdyscyplinarnych. Istnieje wiele jakości życia, które są odmiennie interpretowane przez przedstawicieli nauk społecznych i reprezentantów nauk medycznych.
W prezentowanym artykule skoncentrujemy się na przedstawieniu rozmaitych prób
konceptualizacji tego pojęcia na gruncie nauk społecznych, aby w efekcie doprowadzić
do wyeksponowania koncepcji jakości życia najbardziej adekwatnej do podejmowanej
tematyki, społeczno-kulturowych kontekstów jakości życia młodzieży niedostosowanej
społecznie. Pierwszą grupą koncepcji stanowią ujęcia „egzystencjalne”, ich cechą charakterystyczną jest rozróżnienie przez badaczy dwóch życiowych orientacji „mieć” i
„być”. Przedstawimy tutaj wybrane przykłady tego ujęcia.
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Według B. Suchodolskiego1 próby badania jakości życia winny zmierzać do odnalezienia odpowiedzi na pytanie: „jakim być?”. Autor twierdzi, że genezy pojęcia można poszukiwać w dociekaniach E. Fromma, jednego z przedstawicieli „Szkoły Krytycznej”, który
przeciwstawiał sobie dwa rodzaje jednostkowych, ludzkich motywacji: pragnienie życia,
rozumianego jako cel autoteliczny oraz pragnienie posiadania, które stanowić miało o jakości ludzkiej egzystencji. W owych dwóch dyspozycjach „mieć” i „być” odnajdujemy
„dwa odmienne rodzaje odniesienia do siebie i świata, dwa różne typy charakteru, które
mając status pierwotny i wyróżniony określają odpowiednio całość ludzkiego myślenia,
odczuwania i działania”2. Analizowanie tych dwóch płaszczyzn wpływać będzie na definicję wysokiej i niskiej jakości życia.
Z kolei T. Tomaszewski3 uznaje, że jakość życia utożsamić można zarówno z jakością
świata, jak i jakością człowieka. W takim ujęciu jakość życia jest pewnym zespołem elementów, które występują w różnych proporcjach i w różnym nasileniu. Składają się na nią:
bogactwo przeżyć, poziom świadomości, poziom aktywności, twórczość i współuczestnictwo w życiu społecznym. Zdaniem autora te wyróżnione kategorie w pewnym stopniu
mogą być postrzegane, jako uniwersalne miary jakości życia.
Druga grupa koncepcji związana jest z realizowaniem zadań, które określić można
mianem rozwojowych i życiowych. Dla A. Bańki4 to właśnie one są najważniejszymi
składnikami jakości życia. Zadania rozwojowe związane są z podmiotowym rozwojem,
umiejętnością uwewnętrzniania i wypełniania społecznych oczekiwań. Zadania życiowe z
kolei realizują się na polu takich egzystencjalnych obszarów jak miłość, szkoła czy praca.
Obie grupy zadań powodować mogą w życiu człowieka różnorakie kryzysy w trakcie
których „następuje intensywne doświadczanie jakości życia na kontinuum szczęście vs.
nieszczęście, satysfakcja vs. dyssatysfakcja, sens życia vs. bezsens życia, integracja vs.
alienacja etc.”5.
Trzecia grupa definicji, jakość życia wiąże ze stopniem zaspokojenia jednostkowych potrzeb. Zdaniem prekursora analiz związanych z jakością życia A. Campbella pojęcie to analizować należy z perspektywy stopnia satysfakcji z życia: rodzinnego, zawodowego, stosunków
międzysąsiedzkich, relacji towarzyskich, stanu zdrowia, sposobów spędzania czasu wolnego,
zdobytego wykształcenia, wykonywanej profesji oraz ogólnych standardów wpływających na
jakość życia w obrębie wspólnoty lokalnej. Czynniki te, które stanowić mają o niskiej lub wysokiej jakości życia, sytuować można w kategorii potrzeb6.
Podobnie R. Kolman jakość życia rozumie jako: „(…) stopień zaspokojenia potrzeb duchowych i materialnych człowieka, stopień zaspokojenia wymagań określający poziom materialnego i duchowego bytu jednostki i całego społeczeństwa, stopień spełnienia oczekiwań
umownej normalności w działaniach i sytuacji codziennego życia jednostek i społeczeństwa”7.
1
2
3
4

5

6

7

B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa 1990, s. 23.
Tamże.
T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa 1976, s. 204.
A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, [w:] A. Bańka, R. Derbis (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Wyd. UAM-WSP, Poznań-Częstochowa 1994, s. 16.
A. Bańka, Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, UAM-WSP, Poznań-Częstochowa 1995, s. 19.
Cyt. za: S. Kowalik, Pomiar jakości życia-kontrowersje teoretyczne, [w:] A. Bańka, R. Derbis (red.), Myśl psychologiczna w Polsce odrodzonej. Efektywność działań człowieka, UAM-WSP, Poznań-Częstochowa 1993, s. 76.
R. Kolman, Zespoły badawcze jakości życia, „Problemy jakości” 2000, s. 2.
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Rozpatrując zagadnienie jakości życia człowieka należy uwzględnić obszary jego
funkcjonowania, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na jego egzystencję. Kolejna
grupa definicji podkreśla znaczenie po pierwsze, czynników subiektywnych i obiektywnych, po drugie powiązanie tych miar z oceną stopnia zaspokojenia rozmaitych potrzeb.
J. Czapiński8 definiując jakość życia proponuje wyróżnić jej subiektywne i obiektywne kryterium oraz analizować stan zaspokojenia indywidualnych potrzeb wpływających
na poczucie dobrostanu lub szczęścia. Autor dzieli wskaźniki poczucia szczęścia na
obiektywne i subiektywne.
Obiektywne miary obejmują warunki egzystencji grup społecznych, które znajdują
odzwierciedlenie w wskaźnikach takich jak: stopa samobójstw, stopień zanieczyszczenia
środowiska i wiele innych. Są to warunki życia konkretnych osób, czy też całych społeczności w sensie materialnym czy zdrowotnym, które zarazem podlegają społecznie
uzgodnionym kryteriom wartościowania. Subiektywne poczucie jakości życia odnosi się
z kolei do indywidualnych kryteriów wartościowania. Miary subiektywne obejmują „(…)
oceny życia oraz poszczególnych jego aspektów, doświadczane indywidualnie wydarzenia stresowe i problemy z adaptacją psychiczną, system wartości i inne cechy osobowości
warunkujące postawę wobec życia, aktywność życiową i zdolność przystosowania się do
zmiany społecznej”9.
W prezentowanym artykule kluczowe będą te koncepcje, które jakość życia wiążą z
wartościami. Zdaniem M. Czerwińskiego10 o niskiej lub wysokiej jakości życia decyduje
w subiektywnym odczuciu jednostki wielkość różnicy między realizowanym stylem a
wartościami. Natomiast A. Strzelecki i A. Siciński11 pojęcie jakości życia ujmują szerzej
i określają je w perspektywie poziomu i możliwości pełni rozwoju i satysfakcji życiowej.
Możliwości rozwoju definiują w aspekcie obiektywnym, natomiast zadowolenie życiowe
łączą z subiektywnym odczuciem (wyższa jakość życia zależy od większej satysfakcji
życiowej).
Ciekawą propozycję na gruncie pedagogiki związaną z ujmowaniem jakości życia
przez pryzmat klasyfikacji wartości Schellera podaje J. Maciuszek12. Według niego jakość
życia, można charakteryzować, koncentrując się na zagadnieniu realizacji wartości
z określonych poziomów: hedonistycznego, witalnego i duchowego. W pierwszym
przypadku są to wartości są to wartości odnoszące się do sfery zmysłowości, a jakość
życia wyznaczona jest tutaj przez poziom zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i materialnych, związanych z używanymi dobrami. Preferowanie wartości witalnych, związanych
z wszystkim tym, co znajduje się w opozycji szlachetne-pospolite, czyli tężyzny fizycznej, sprawności i osiągania mistrzostwa sportowego, wiąże jakość życia z tym, co dotyczy pomyślności i powodzenia, ze sławą, władzą i wpływami. Jakość życia może być też
oparta na realizacji wartości duchowych i religijnych. W pierwszym przypadku mamy do
czynienia z tworzeniem i doświadczaniem piękna, dobra moralnego, poznaniem prawdy.
8
9
10

11
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J. Czapiński, Diagnoza społeczna 2000, PTS, Warszawa 2001, s. 68.
Tamże.
M. Czerwiński, Pojęcie stylu życia i jego implikacje, [w:] A. Siciński, Styl życia. Koncepcje i propozycje, PWN,
Warszawa 1976, s. 67.
A. Siciński, J. Strzelecki, Styl życia a jakość życia. Przyczynek do problemów polityki społecznej, [w:] A. Siciński
(red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, dz. cyt., s. 249.
J. Maciuszek, Jakość życia a nieuniknioność ludzkiego cierpienia, [w:] A. Bańka, R. Derbis (red.), Psychologiczne
i pedagogiczne wymiary jakości życia, UAM i WSP, Poznań-Częstochowa 1994, s. 63-71.
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Realizacja wartości religijnych opiera się na ich wyjątkowym doświadczaniu.
Kwestia jakości życia młodzieży niedostosowanej społecznie rozpatrywana będzie
przez nas z perspektywy wartości uznawanych przez nie za priorytetowe oraz realizowanych w pełnionych rolach społecznych.
Konstrukt teoretyczny niedostosowania społecznego
Mnogość form oddziaływań resocjalizacyjnych i badań naukowych dotyczących zachowań określanych, jako sprzeczne ze społecznie akceptowanymi normami skutkuje
wieloma koncepcjami oraz definicjami zaburzeń oraz zachowań uznawanych za niedostosowanie społeczne.
W literaturze przedmiotu odnajdujemy wiele definicji niedostosowania społecznego,
równolegle pojawiają się takie pojęcia jak: nieprzystosowanie społeczne, zaburzenia zachowania oraz demoralizacja13. Zdaniem M. Konopczyńskiego14 pojęcia te często używane są wymiennie, jednak w jego ujęciu, niedostosowanie oznacza przyjęcie perspektywy
zewnętrznej, raczej behawioralnej, natomiast nieprzystosowanie wiąże się z oceną tego
zjawiska w ujęciu wewnętrznym, psychologicznym.
Termin niedostosowania społecznego wprowadziła do literatury naukowej w 1959
roku Maria Grzegorzewska15, która odnosiła go do zaburzeń w rozwoju moralnym, których konsekwencją jest złe funkcjonowanie społeczne. Proces resocjalizacji polega tu na
zmianie hierarchii wartości, co można uzasadnić faktem, że niedostosowani społecznie
cenią nisko wartości zajmujące wysoką pozycję w hierarchii wartości ludzi dostosowanych. Z punktu widzenia diagnostycznego niedostosowanie ma kilka rodzajów i stopni
zaawansowania, dlatego należy interpretować je, jako sekwencję dynamicznego rozwoju,
od zaburzeń emocjonalnych warunkujących zaburzenia w zachowaniu po niedostosowanie społeczne i przestępczość.
Zdaniem O. Lipkowskiego „(…) niedostosowanie społeczne to zaburzenia charakterologiczne o niejednolitych objawach, spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub
wewnętrznymi warunkami rozwoju, a wyrażające się wzmożonymi i długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do normalnych warunków społecznych i realizacji zadań
życiowych danej jednostki”16.
L. Pytka17 ujmuje spotykane w literaturze definicje niedostosowania społecznego w
cztery grupy: definicje objawowe, teoretyczne, operacyjne, utylitarne. W definicjach
objawowych zawarte są przede wszystkim opisy zachowania, które traktowane są, jako
wskaźniki charakteru zjawiska niedostosowania społecznego. W definicjach teoretycznych wskazuje się na te elementy lub mechanizmy funkcjonowania człowieka, które warunkują zaburzony charakter zachowania poprzez zdefiniowane pojęcia i sądy psychologiczne, socjologiczne, medyczne, pedagogiczne, to znaczy: motywacje, postawy, role,
normy, wartości, sumienie, empatie, lęki, syndromy i wiele innych. Definicje operacyjne
wynikają z procedur diagnostycznych zgodnych z metodologią nauk, wskazań narzędzi
badawczych, wnioskowania, analizy i syntezy i innych procedur wnioskowania intelektualnego. Definicje utylitarne mają na celu określenie lub opis zjawisk z punktu widzenia
13
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P. Kozłowski, Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, Impuls, Kraków 2016, s. 15.
M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Impuls, Kraków 2014, s. 15-16.
M. Grzegorzewska, Pedagogika specjalna. Zarys, PWN, Warszawa 1964, s. 72.
O. Lipkowski, Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, PWN, Warszawa 1971, s. 37.
L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1993, s. 48-49.

127

ARTICLES
organizatorów procesu resocjalizacji.
Istotny jest również sam proces „stawania się” jednostką niedostosowaną. W fazie
początkowej według A. Stankowskiego18 występuje poczucie odtrącenia i brak zależności emocjonalnej. Typowe reakcje to bunt, przekora, złośliwości, stopniowo ujawniająca
się wrogość wobec wybranych osób i manifestowane niezadowolenie najczęściej jako
reakcja obronna w postaci przemieszczenia reakcji agresywnych na sprzęty, zwierzęta,
słabszych kolegów czy młodsze rodzeństwo. Druga faza traktowana jest, jako utrwalenie niedostosowania, charakteryzuje się manifestowaniem cierpienia, ukrywaniem bolesnych doznań psychicznych, lękiem przed podejmowaniem pozytywnych interakcji,
odrzucaniem tych form ekspresji, które mogłyby ujawnić tęsknotę przed bliskością. Stąd
duża aktywność w poszukiwaniu przyjaźni i zaspokojenia potrzeb poza środowiskiem rodzinnym. W fazie trzeciej następuje autonomizowanie niedostosowania, samookreślenia
się po stronie ustosunkowań antyspołecznych.
Stankowski19 podkreśla, że zarówno w przypadku demoralizacji, jak i zwichniętej socjalizacji obserwowalne są stadia: izolacji, odrzucenia, poczucia krzywdy, usztywnienia
ekspresji emocjonalnej, maskowania uczuć. Fazy te nie występują natomiast u jednostek
kształtowanych w toku socjalizacji popkulturowej.
Nasze rozważania na temat jakości życia subiektywnie odczuwanej przez młodzież
przejawiającą cechy niedostosowania społecznego wymagają postawienia hipotezy, że
odczuwanie globalnego zadowolenia z życia będzie miało prawdopodobnie charakter
epizodyczny i krótkotrwały i będzie bezpośrednio związane z realizacją uznawanych w
życiu wartości.
Wartości uznawane i realizowane przez młodzież niedostosowaną społecznie
Wartości stanowią bazę, na której opierają się odniesienia jednostki do otaczającego
świata, okręconych osób, przedmiotów, norm czy zjawisk. Wpływają na to jaką jednostka przyjmuje postawę społeczno-moralną. Zdaniem M. Nowaka „są filarami, na których
opiera się życie społeczne, osobiste i wspólnotowe”20. M. Łobocki przez pojęcie wartości
rozumie „wszystko to co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz
jest ze wszech miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi
jednocześnie cel dążeń ludzkich”21.
Z licznych badań wynika, iż o systemie wartości można mówić w odniesieniu do młodzieży znajdującej się w końcowej fazie adolescencji, kiedy jej inteligencja, doświadczenia osobiste i rozwój moralny osiągną poziom swobodnego dokonywania operacji
formalnych, zwłaszcza myślenia hipotetyczno-dedukcyjnego. Dopiero operacje formalne
umożliwiają budowanie zintegrowanego systemu twierdzeń i porządkowania wartości,
co warunkuje możliwość pojawienia się standardów wewnętrznych22.
W kontekście młodzieży niedostosowanej społecznie zasadniczym staje się pytanie o
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A. Stankowski, Środowiskowe determinanty niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, Wydawnictwo
„Gnome”, Katowice 2002, s.
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M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999, s. 92.
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istnienie w jej przypadku pewnej gradacji wartości, tworzących system.
Z badań F. Kozaczuka23 przeprowadzonych na 350 osobowej próbie młodych mężczyzn umieszczonych w placówkach resocjalizacyjnych wynika, że cenią oni przede
wszystkim wartości podkulturowe. Szczególnie niepokojące jest, według pracowników
zakładów, preferowanie cech osobowych przywódców grup przestępczych z uwagi na
ich znaczną demoralizację, recydywę kryminalną, brutalność, bezwzględność, pogardę
wobec zwykłych obywateli, lojalność wobec współtowarzyszy przestępstwa, wrogość
do policji i wymiaru sprawiedliwości. Autor podkreśla, iż cenione przez nieletnich takie
wartości jak odwaga, lojalność, solidarność, spryt nie należą do dezaprobowanych przez
wychowawców.. Z badań wynika, iż wychowankowie odrzucają wartości promowane
przez oficjalny system placówki a w rzeczywistości preferują zasady podkultury przestępczej.
Badania J. Szałańskiego24 dotyczące wartości wychowanków zakładów poprawczych i
wychowawczych wskazują, iż respondenci nie cenią wysoko wartości kompetencyjnych
takich jak: wyobraźnia, logiczność, intelektualizm, niezależność i szerokość horyzontów
intelektualnych. Spośród wartości moralnych, czyli: pomagania innym, wyrozumiałości,
czystości, zbawienia wychowankowie najczęściej wybierali czystość. Zdaniem autora,
specyfika niedostosowania społecznego tej młodzieży jest związana z konstytucjonalnie
uwarunkowaną intensywnością takich właściwości zachowania jak: „ogólne zapotrzebowanie na stymulację, zamiłowanie do grozy i przygód, poszukiwanie doznań dla przyjemności, zamiłowanie do niczym niekrępowanego zachowania i wrażliwość na znudzenie”25.
Badania W. Sikorskiego26 przeprowadzone na próbie 102 chłopców przebywających
w latach 1995-1996 w P.M.O.W w Nysie dowodzą, iż nieletni na najwyższej pozycji w
swej hierarchii umieszczali wartości związane ze sferą materialno-konsumpcyjną życia,
dobrobyt materialny, życie pełne wygód, ruchliwe życie pełne zmian i nowych wrażeń.
Nieco mniej cenionymi wartościami było dla młodych posiadanie przyjaciół, życie zgodne z wiarą, wolność. Najmniejszy odsetek wskazań otrzymały takie wartości jak: postawa
i aktywność życiowa rodząca szacunek i społeczne uznanie, dbałość o środowisko naturalne, zmiana własnego postępowania, wybitne osiągnięcia. Ani jednego wskazania przez
respondentów nie uzyskały takie wartości jak: udział w działalności politycznej, wpływ
na gospodarkę kraju oraz popularność i sława.
Jako, iż analizujemy jakość życia, jako odległość pomiędzy wartościami uznanymi a rzeczywiście realizowanymi, na uwagę zasługuje zagadnienie poczucia realizacji
wartości przez młodzież niedostosowaną społecznie. Wartościami realizowanymi powinny stać się te najwyżej cenione przez młodzież, położone najwyżej w hierarchii wartości.
Z badań F. Kozaczuka27 wynika, iż w poczuciu nieletnich do wartości realizowanych
na czołowym miejscu zostały ulokowane dwie: przyjaźń (22,3%) i życie towarzyskie
(20,9%). Na kolejnych pozycjach badani wskazali następujące realizowane wartości:
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F. Kozaczuk, Świat wartości nieletnich z symptomami niedostosowania społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu
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zdrowie (13,7%), miłość (12,9%), radość życia (11,4%).
Dla uzyskania bardziej wyrazistego obrazu poczucia realizacji cenionych wartości
przez młodzież niedostosowaną społecznie poddano analizie czynnikowej 40 wartości.
W rezultacie uzyskano 10 czynników, za podstawę interpretacji przyjęto ładunki czynnikowe zmiennych powyżej 0,45.
Grupą dominującą wartości realizowanych okazała się ta, która związana jest z transcendencją siebie. Młodzież wskazywała tu przede wszystkim na: kontakt z przyrodą, pokój, sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasował się czynnik poczucia realizacji przez
rozwój intelektualny. Badani w większym stopniu niż mądrość i wiedzę cenią takie wartości jak: szacunek, godność osobową i wolność osobistą. Trzecią grupę wartości stanowią te związane z rozwojem zainteresowań. Do szczególnie akcentowanych zaliczane są:
miłość, zdrowie i własny rozwój. Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem stanowi grupa
wartości prestiżowych. W poczuciu młodzieży realizowane są przede wszystkim: spryt
życiowy, wygodne życie i dobra materialne. Ostatnie pozycje w ramach tej grupy zajęły
wartości związane z władzą i pozycją społeczną. Piątą lokatę zajęły wartości interpersonalne, tj: przyjaźń, radość życia, życie towarzyskie. W opinii respondentów nie znalazła
uznania wartość umiejętności współżycia społecznego. W nieco mniejszym stopniu w
poczuciu badanych realizowane są wartości religijne oraz związane z założeniem rodziny
i ze szczęściem, którego im brakuje. Znamiennym dla tej grupy młodzieży jest odrzucenie wartości związanych z samorealizację przez naukę i poczuciem samorealizacji przez
pracę nad sobą. Jedynym znaczącym czynnikiem okazała się wartość kształtowania charakteru.
Podsumowanie
Ogólne kryteria, które wpisują się w kanon określający jakość życia są kategorią
otwartą, mogą być bowiem poszerzane o nowe wyznaczniki interpretowane w sposób
subiektywny, charakterystyczny dla danej jednostki. Łączenie jakości życia z wartościami jest zabiegiem nośnym pedagogicznie. Ważność wartości cenionych, sposób ich uporządkowania przez młodzież niedostosowaną społecznie rzutuje na społeczną regulację
zachowania i odniesienia do otoczenia. Dla pedagoga dużo istotniejsze od tego, jakim
młody człowiek jest obecnie jest to, jakim może się on stać na skutek racjonalnych oddziaływań.
Badanie orientacji wartościujących młodzieży niedostosowanej społecznie nie jest
rzeczą prostą, gdyż dociekania takie dotykają obligatoryjnie sfery osobowości. Badania takie jednak są nieodzowne dla teorii i praktyki pedagogicznej. Umożliwiają one
rozpoznanie wartości uznawanych przez młodzież, pozwalają także na ocenę skuteczności metod oddziaływania resocjalizacyjnego, wyniki badań winny inspirować do poszukiwania nowych metod i form pracy z tą grupą młodzieży. Istotne jest wysunięcie
postulatów stworzenia w najbliższym środowisku młodzieży niedostosowanej warunków
i możliwości realizacyjnych dla uformowania nowej hierarchii wartości i mobilizacji jej
potencjalnych sił dla ukonstytuowania się właściwej postawy wobec życia i innych ludzi
i osiągnięcia wskutek tego adekwatnej jakości życia.
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Streszczenie:
Prezentowany artykuł dotyczy problematyki jakości życia młodzieży niedostosowanej
społecznie. W pierwszej części przedstawione zostały dostępne w literaturze przedmiotu
koncepcje jakości życia. Dla dalszych rozważań wybrana została perspektywa wartości
uznawanych i realizowanych przez młodzież niedostosowaną społecznie. W części drugiej zostało przedstawione rozumienie pojęcia niedostosowania społecznego oraz zaprezentowane zostały badania empiryczne dotyczące świata wartości tej kategorii młodzieży.
Słowa klucze: jakość życia, młodzież, niedostosowanie społeczne
Summary:
The quality of life of socially maladjusted youth in view of socio-cultural conditions
Presented article is about the issues of the quality of life for Young people socially
unadjusted. In the first part are available in the literature of the subject the concepts of
quality of life. For further considerations is the prospekt of values recognised and implemented by young pe ople ill-socially. In the secondo part has been submitted to the under
standing of the concept of social failure and empirical research were presented on the
world of the value of this category of young people.
Key words: quality of life, youth, social maladjustment
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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 uczestnikiem studiów
doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie. Jej zainteresowania oscylują wokół wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji,
adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, a także kompetencji językowych i edukacji
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

1

A. Przecławska (red.), Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych, Wydawnictwo UW, Warszawa 1993 [cyt. za:] A. Bochniarz, Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2010, s. 12.
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przebiegu jego rozwoju psychicznego i duchowego”2.
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
2

3
4
5
6
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warunki umożliwiające osiągnięcie gotowości szkolnej. Przedszkole we współpracy z
rodziną dziecka ukierunkowuje rozwój dziecka według jego naturalnym potencjałem i
umiejętnościami.
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
8
9

10

J. Matejczuk, Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, Tom 2, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014, s. 5.
A. Klim-Klimaszewska, Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej,
Siedlce 2006, s. 9.
M. Bolechowska, Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1978.
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Lubowieckiej11. Zdaniem badaczy „przebieg adaptacji do środowiska przedszkolnego jest
wynikiem oddziaływania dwóch grup czynników: podmiotowych, związanych z takimi 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
11
12

13
14
15
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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.
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 Gruszczyk16
17
18
19

M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 33.
Tamże, s. 67-68.
Tamże, s. 87-91.
Tamże, s. 67-68.
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-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.
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
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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.
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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RODZINNYCH
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Wykształcenie: magister pedagogiki resocjalizacyjnej, ukończone studia doktoranckie w zakresie pedagogiki na
Uniwersytecie Opolskim. Pracownik dydaktyczny na Europejskiej Uczelni w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych. Zainteresowania naukowe i dotychczasowe publikacje dotyczą tematyki: dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej,
dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, władza rodzicielska, więziennictwo, starość, metody jakościowe w naukach społecznych.

Wstęp
Rodzina jest pierwotnym środowiskiem człowieka, miejscem, w którym młody człowiek uczy się kształtować relacje z otoczeniem. Ta pierwotna komórka
społeczna powinna być ostoją bezpieczeństwa i punktem odniesienia dla rozwijającego się dziecka. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania konieczności
ochrony więzi rodzinnych. Jak wiadomo rodzaj więzi dziecka z rodzicami – jej
jakość – wpływa na dorosłe życie dziecka, w szczególności wzory relacji z innymi. Dlatego też warto akcentować potrzebę zachowania więzi dziecka oddzielonego od rodziców na skutek różnych sytuacji życiowych. Istotną rolę odgrywa
tutaj kontakt dziecka z rodzicem, który jest podstawowym komponentem więzi.
Dysfunkcjonalność rodziny
Z badań i analiz wynika, że to rodzina o niezaburzonej strukturze będąca
podstawowym środowiskiem życia stwarza najkorzystniejsze warunki rozwoju.
Istotna jest tu rola obojga rodziców, którzy podejmują trud wychowania i opieki
dziecka oraz wzajemnych więzi między członkami rodziny. Warto dodać, że H.
Cudak wymienia zaburzenia więzi w rodzinie jako jedną z przyczyn dysfunkcjonalności rodzin1.
Przytaczając definicję S. Kawuli – rodzina dysfunkcyjna to taka, która nie
wypełnia swoich podstawowych funkcji, czyli nie potrafi realizować swoich
obowiązków względem dzieci i innych członków rodziny, a także rozwiązywać
samodzielnie problemów i kryzysów. Dysfunkcje mogą dotyczyć sfery socjalizacyjnej, ekonomicznej, opiekuńczej2. Rodzina dysfunkcjonalna to – najprościej
ujmując – rodzina, która nie spełnia przynajmniej jednej ze swoich funkcji w
stopniu umożliwiającym prawidłowe życie i rozwój. M. Dymek wymienia nastę1
2

H. Cudak, Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze, „Pedagogika Rodziny” 2010 T. II, s. 7-17.
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pujące typy rodzin dysfunkcyjnych: rodzina alkoholowa, przestępcza, niepełna,
wielodzietna oraz „bez miłości” 3. Problematyką dysfunkcji rodziny zajmuje się
szerzej np. A. Przybyłka4, A. Kotlarska-Michalska5, S. Łakoma6, M. Nowak7.
Więź rodzinna
Więź rodzinna jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy8. H. Izdebska
podkreśla znaczenie więzi jako emocjonalnego czynnika integrującego rodzinę9.
Emocjonalne tło więzi rodzinnych akcentuje J. Maciaszkowa, pisząc o więzi w
kontekście miłości, życzliwości, poczucia bezpieczeństwa, przynależności i solidarności rodzinnej10. Definicję więzi rodzinnej podaje J. Turowski, określa ją
jako „ogół stosunków społecznych, czyli zależności między członkami rodziny,
oraz ogół postaw tych członków wobec siebie, wobec wartości i celów rodziny”11.
Na pojęcie więzi składa się poczucie wspólnoty i przynależności oraz wspólne
wykonywanie różnych czynności w rodzinie12. Jak pisze J. Brągiel więź rodzinna
oparta jest na dwóch podstawach: subiektywnej na którą składa się świadomość
łączności z innymi osobami w rodzinie i poczucie przynależności do grupy jaką
jest rodzina; oraz obiektywnej na którą składają się czynniki prawne, obyczajowe, religijne, gospodarcze i inne13. L. Dyczewski, więź rodzinną definiuje jako
„cały kompleks sił przyciągających jej członków nawzajem do siebie i wiążących
ich ze sobą, a siły te wynikają ze związku małżeńskiego, świadomości związków
genetycznych, przeżyć emocjonalnych, stosunków zależności, współdziałania, z
czynników prawnych, religijnych i obyczajowych a także z podobnych postaw
członków rodziny wobec uwarunkowań społecznych, kulturowych i gospodarczych, w jakiej żyje dana rodzina”14. Problematyką tą zajmuje się również H.
Walczak, który podkreśla, że „kształtowanie życzliwego życia i ścisłych więzi
3
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Brągiel, A.W. Janke, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 101.
L. Dyczewski, Więź między pokoleniami w rodzinie, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s.11.
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emocjonalnych we wspólnocie rodzinnej jest ważnym problemem pedagogicznym”15. Autor pisze, że relacje pomiędzy członkami rodziny prowadzą do „trwałej i niespotykanej w innych grupach więzi społecznej, zespalającej tą grupę w
całość”16. Natomiast zaburzone więzi emocjonalne między członkami rodziny są
przyczyną dezintegracji tej grupy społecznej i prowadzą do konfliktów pomiędzy
rodzicami i dziećmi oraz do poczucia osamotnienia. Wskaźnikiem poczucia więzi emocjonalnej dziecka z rodziną są bliskie relacje z rodzicami i rodzeństwem,
które są możliwe do wykształcenia poprzez pozytywną atmosferę domu rodzinnego oraz okazywanie miłości dziecku przez osoby bliskie. Pozostałe wskaźniki
więzi w rodzinie to: m.in. częstotliwość i różnorodność interakcji oraz postawy członków rodziny względem siebie. Autor podkreśla, że poczucie więzi z
rodziną warunkuje osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej odzwierciedlającej się
w świadomym kierowaniu własnym zachowaniem oraz umiejętnościami adaptacyjnymi. Poczucie to jest podstawowym czynnikiem kształtowania osobowości
dziecka17.
Sytuacje negatywnie wpływające na więzi między członkami rodziny
Trzy najważniejsze czynniki kreujące nieprawidłowe więzi to konflikty małżeńskie i rozwody; zmniejszenie wartości dzieci dla rodziców; indywidualizacja form
aktywności i zainteresowań w rodzinie18. Na potrzeby niniejszego artykułu omawiam zwięźle trzy sytuacje, które łączy ograniczony kontakt rodziców z dzieckiem.
Są to sytuacje związane z rozwodem, umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej
oraz odbywaniem przez rodzica kary pozbawienia wolności.
Na wstępnie należy podkreślić, że w grupie ryzyka zaburzeń więzi znajdują się
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci nie mające zaspokojonych potrzeb emocjonalnych, z różnych powodów odrzucone przez rodziców, często wykazują postawę lękową i wrogość, nie zależy im na osiągnięciu pozytywnych wyników w nauce,
są bierne i niechętne, są apatyczne i brak im inicjatywy19. Autor opisuje zjawisko
zaburzenia więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem. Wymienia tutaj rozluźnienie więzi emocjonalnej w rodzinie, obojętność oraz zanik więzi emocjonalnej.
Szczególnie negatywny jest chłód emocjonalny i brak zainteresowania dzieckiem.
Najbardziej jednak szkodliwa jest wrogość emocjonalna, która polega na odrzuceniu
i demonstrowaniu negatywnych uczuć wobec dziecka, a nawet na przemocy. Zjawisko zaburzenia więzi emocjonalnej u dzieci przejawia się zachowaniami pełnymi
lęku, dezorientacji, wahaniami między zbliżeniem a unikaniem kontaktu, ponadto w
przypadku dzieci krzywdzonych występuje mniejsza wrażliwość na uczucia innych,
nieufność i nieumiejętność podtrzymywania relacji z innymi20.
15
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20

S. Cudak, Wybrane aspekty wewnątrzrodzinnych uwarunkowań osamotnienia dziecka, Wyd. Społeczna Akademia
Nauk, Łódź 2014, s. 51.
Ibidem, s. 23.
Ibidem, s. 51-54.
Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] Pedagogika społeczna, (red.) T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 147.
Ibidem, s. 55.
Ibidem, s. 56-57.
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Na ryzyko zaburzeń więzi narażone są dzieci z rodzin rozbitych, które łakną
kontaktu z obojgiem rodziców. Dzieci nie przeżywają rozwodu w tych samych
kategoriach co rodzice, co oznacza, że jest to dla nich zwykle zdarzenie bardzo
bolesne ponieważ powoduje rozdzielenie z osobą, do której są przywiązane. Na
skutek rozwodu jeden z rodziców – zwykle ojciec – wyprowadza się, co w konsekwencji oznacza zmniejszenie częstotliwości kontaktów z dzieckiem. Nawet
w przypadku, gdy przyczyną rozwodu jest przemoc ze strony jednego rodzica,
alkoholizm, bądź inne destrukcyjne zachowania, można mówić o słabnącej więzi. Dzieci w młodszym wieku nie potrafią krytycznie ocenić zachowań rodzica i
zwykle po prostu tęsknią za jego obecnością. Poczucie odrzucenia i osamotnienia, a nawet winy u tych dzieci jest spowodowane właśnie faktem opuszczenia
przez jednego rodzica. Oznacza to, że rozwód to nie tylko „sprawa” dorosłych,
jako że rodzina to system wzajemnych oddziaływań. Problematyką wpływu rozwodu na funkcjonowanie dzieci zajmują się np. M. Beisert21 i J. Brągiel22. Natomiast więź dziecka z rozwiedzionymi rodzicami jest zagadnieniem badawczym
opisanym w książce autorstwa U. Sokala23.
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na skutek kryzysu w rodzinie. Na problem ten zwraca uwagę I. Górska podkreślając, że następstwem umieszczenia dziecka w opiece zastępczej
i oddzielenia go od rodziny są zaburzenia i utrata więzi emocjonalnych, co w
konsekwencji prowadzi do sieroctwa społecznego24. B. Baran dowiódł, że więź
społeczno-emocjonalna ze środowiskiem wychowujących się w placówkach jest
znacznie słabsza niż dzieci wychowujących się w rodzinach. Dzieci z placówek wykazują silny związek emocjonalny z rodziną, która nie odwzajemnia ich
uczuć, w efekcie czego częściej można zaobserwować u nich postawy lękowe
oraz niższą i nieadekwatną samoocenę, która negatywnie rzutuje na poziom aspiracji. Autor w swoich badaniach dowiódł, że nauczyciele darzą znacznie większą
sympatią dzieci z zaspokojoną potrzebą więzi, uważają również, że dzieci z domów dziecka „[… ] nie można lubić, że przysparzają szkole tylko samych kłopotów.”25. Opuszczenie przez rodziców może spowodować wykształcenie się u
dziecka takich cech jak nieposłuszeństwo, agresywność, kłótliwość, kłamliwość.
I. Obuchowska – wskazuje na często występujący u tych dzieci „trudny temperament”, który cechuje się pobudzeniem ruchowym i trudnością w skupieniu uwagi. Rozwój tych dzieci jest nieharmonijny26. Kontakty dziecka umieszczonego w
21
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26
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M. Beisert, Rozwód jako wydarzenie krytyczne w cyklu rozwoju rodziny, „Problemy Rodziny” 1994, nr 6 (198),
s.41-46
Szerzej: J. Brągiel, Skutki rozwodu rodziców z perspektywy dorosłego życia, „Roczniki Socjologii Rodziny” 1999,
t. XI, 176-182.
U. Sokal, Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg 2005.
I. Górska, Rodzina zastępcza w perspektywie więzi emocjonalnych – relacje dziecko – rodzice zastępczy – rodzice
biologiczni, [w:] Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, [w:] A. Rogulska, M. Danielak – Chomać,
B. Kulig, Warszawa - Siedlce 2011, s. 195.
B. Baran, Rola więzi społeczno-emocjonalnej w kształtowaniu osobowości dziecka, Warszawa-Poznań 1981, s. 123-127.
I. Obuchowska, Wychowanie w domu i w instytucji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 4, s. 3-6.
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obcym środowisku zastępczym, w początkowym okresie pobytu nawiązywane
są w sposób pozorny i powierzchowny. Na dalszym etapie znajomości dzieci te
często prowokują do odrzucenia, którego doświadczyły wcześniej od osób znaczących, bywają agresywne lub regresywne27.
Poczucie więzi z rodziną jest niezwykle ważne dla osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Rozluźnione bądź zerwane więzi skazanego z rodziną bardzo trudno odbudować, fakt ten przyczynia się do utrudnionej
adaptacji po zwolnieniu z zakładu karnego. Warto wspomnieć, że osoby skazane
najbardziej cenią sobie wsparcie psychiczne od bliskich28. Niestety badania dowodzą, że poziom wsparcia emocjonalnego maleje wraz z przedłużającym się
pobytem w zakładzie karnym29. Literatura przedmiotu pokazuje, że u osadzonych, których charakteryzuje silna więź z rodziną rzadziej występuje recydywa,
redukuje się uzależnienie od środków chemicznych, poprawia się zachowanie
osadzonych, zmniejsza skłonność do przemocy, zwiększa się zdrowie psychiczne
osadzonych i ich dzieci i ogólnie zwiększa się sukces resocjalizacyjny30. Badania
naukowe dowodzą, że 90% osób osadzonych jest zainteresowanych utrzymywaniem kontaktów z rodziną. Natomiast 25,71% skazanych charakteryzuje się więzią na poziomie wysokim, 58,55% na poziomie przeciętnym, a 15,74% ma niski
poziom więzi31. Odmowa udzielenia widzenia skazanemu z dzieckiem narusza
podstawową zasadę humanitaryzmu, a także prawo dziecka do utrzymywania
regularnych kontaktów osobistych i bezpośrednich z obojgiem rodziców32. Warto
w tym miejscu wspomnieć o następstwach ograniczonych możliwości w zakresie
kontaktów skazanego rodzica z dzieckiem. Literatura przedmiotu wymienia w
tej kwestii takie problemy jak: zaburzone relacje z innymi członkami rodziny
oraz zaburzenia zachowania a także gorsze wyniki w nauce spowodowane traumą związaną z uwięzieniem rodzica33.
Poszanowanie życia rodzinnego
Podstawowym aktem prawnym zapewniającym działania ochronne i opiekuńcze wobec rodziny jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.34. Prawo do poszanowania życia rodzinnego zagwarantowane jest w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonej w
27
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M. Nowak, A. Gawęda, M. Janas-Kozik, Prowokacja odrzucenia czy pragnienie bliskości? Znaczenie relacji rodzic zastępczy – dziecko dla niwelowania deficytów wynikających z diagnozy „zaburzenia więzi”, „Psychiatria i
Psychologia Kliniczna” 2011, nr 11(1), s. 60-61.
T. Szymanowski, Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989, s. 182.
K. Porębska, Wsparcie społeczne w warunkach izolacji jako wyznacznik skutecznej readaptacji, „Probacja” 2009,
nr 2, s. 49.
A. Smith, K. Kristman, A. Strozier, M. Marley, Breaking Through the Bars: Exploring the expiriences of Addicted
Incarcerated Parent whose Children are cared for by Relatives, Families in Society, „The Jurnal of Contemporary
Social Services” 2004, vol. 85(2), s. 187-195.
T. Szymanowski, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa 1996, s. 65.
Dziecko ma prawo widywać się z rodzicem osadzonym w zakładzie karnym: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl,
stan z dnia 25.10.2011
O. Robertson, The impact of parental imprisonment on children, Quaker United Nations Office 2007, s. 9-13.
Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, Zob. B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011, s. 95.
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Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 35 - w art. 8, który stanowi: „1. Każdy ma prawo
do poszanowania swojego Życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i
swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w
korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę
i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo
państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub
ochronę praw i wolności innych osób”.
Wymienione w Konwencji pojęcie „życia rodzinnego” obejmuje nie tylko
związki oparte na małżeństwie. Pojęcie to definiowane jest jako zbiór różnych
czynników: zamieszkanie razem, długość relacji, zaangażowanie w związek, posiadanie dzieci oraz bliskie więzy osobiste. Wymienia się pięć relacji definiujących życie rodzinne: wnukowie i dziadkowie; rodzeństwo; „[…] między wujkiem
lub ciotką a jego/jej siostrzeńcem lub siostrzenicą albo bratankiem lub bratanicą;
miedzy rodzicami a dziećmi urodzonymi w drugim związku lub między tymi
dziećmi urodzonymi w wyniku związku pozamałżeńskiego lub cudzołożnego,
zwłaszcza gdy ojcostwo zostało uznane, a strony pozostają w bliskich relacjach
osobistych; między rodzicami adopcyjnymi/zastępczymi a dziećmi; relacje o
charakterze materialnym tj. zobowiązania […]”36. Pojęcie „życie rodzinne” zakłada istnienie relacji między „np. dzieckiem urodzonym poza małżeństwem i
jego naturalnym ojcem albo związek zrodzony z rzeczywistego małżeństwa, nawet jeśli życie rodzinne nie zostało jeszcze w pełni stworzone, a także stosunki
zrodzone w drodze legalnej i rzeczywistej adopcji”37. Podstawą oceny czy dany
związek stanowi życie rodzinne może być np. wspólne zamieszkanie, długość
związku, trwałość związku, stopień pokrewieństwa, charakter związku, wspólne zainteresowania, zależności, posiadanie dzieci. Trybunał podkreśla istnienie
„faktycznej więzi rodzinnej”, która charakteryzuje życie rodzinne. Życie rodzinne wiąże się z istnieniem „bliskich więzi osobistych”, co opisywane jest poprzez
regularne kontakty i pewien stopień zależności. Sporadyczne kontakty rodziców
z dziećmi nie wskazują na istnienie życia rodzinnego38.
O kontaktach z dzieckiem stanowi Europejska konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi, Strasburg 15 maja 2003 r.39. W dokumencie tym (art. 2) „kontakt”
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Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284.
I. Roagna, Ochrona prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w Europejskiej Konwencji o Ochronie
Praw Człowieka, Wyd. Rady Europy, Strasburg 2012, s. 29,. Por. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej.
Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013, s. 715 – 725.
I. Roagna, Ochrona prawa...op. cit., s. 29.
Por. M. Grudzińska, Kontakty z dzieckiem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 49., Europejska Konwencja Praw
Człowieka. Poradnik Praktyczny, (red.) Ł. Bojarski, M. Krzyżanowska – Mierzejewska, Wyd. OBSiL, Warszawa
2011, s. 146 – i in.
Europejska konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi sporządzona w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. Rzeczpospolita Polska podpisała niniejszą konwencję w dniu 24 września 2003 r., ale nie dokonała jej ratyfikacji. Pomimo
uchwalenia ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi,
sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 68, poz. 576), zezwalającej na związanie Rzeczypospolitej Polskiej przedmiotową konwencją, Rzeczpospolita Polska ostatecznie dalej pozostaje niezwiązana jej
postanowieniami, gdyż nie nastąpiło złożenie dokumentów ratyfikacyjnych u depozytariusza Konwencji. Zob.
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zdefiniowano jako „[…] pobyt dziecka przez określony czas albo jego spotkanie
z […]” rodzicem lub inną osobą mającą związek rodzinny „[…] każdą formę
komunikacji między dzieckiem i taką osobą oraz dostarczanie takiej osobie informacji o dziecku, albo dziecku o tej osobie”. Natomiast w artykule 7 „Rozstrzyganie sporów dotyczących kontaktu” podkreślono znaczenie sądu w:

– uświadomieniu rodziców na temat znaczenia kontaktu z dzieckiem i wartości regularnych kontaktów z dzieckiem;
– zachęcaniu rodziców i innych bliskich osób do zawierania polubownych porozumień;
– zgromadzeniu wystarczających informacji decydując o kontaktach z dzieckiem.

Źródłem prawa do osobistej styczności (kontaktów) jest „sam stosunek bliskości i silne więzi emocjonalne z dzieckiem, które podlegają każdorazowo ocenie
sądu”40. Prawo dzieci do kontaktu z rodzicami zostało zdefiniowane w Konwencji
o Prawach Dziecka z dnia 20 grudzień 1989 r.41. Zapis w art. 9 ust. 3 podkreśla,
że dziecku przysługuje prawo do utrzymywania stałych i regularnych kontaktów
z rodzicami: „Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego
od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków,
gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka”42.
Autor wielu prac z dziedziny prawa rodzinnego J. Ignaczewski pisze, że
„Utrzymywanie wzajemnego kontaktu między rodzicami i dzieckiem stanowi
podstawowy element życia rodzinnego [...]”43, a potrzeba dzieci do styczności
(kontaktów) z rodzicami jest potrzebą naturalną i podstawową, warunkującą
poczucie bezpieczeństwa i prawidłowość oddziaływań wychowawczych44. Jak
podkreśla J. Strzebińczyk istotą kontaktów jest chęć utrzymywania łączności.
Forma kontaktów nie ma tutaj znaczenia. Ponadto jako przyczynę utrzymywania
kontaktów określa „[…] stosunek bliskości więzi uczuciowych łączący zainteresowanych […]” 45.
Fundamentem życia rodzinnego jest wykonywanie przez rodziców praw rodzicielskich, co wiąże się z opieką i wychowaniem dzieci, a zarazem ograniczaniem
wolności dziecka, a także decydowaniem o jego zamieszkaniu. Państwo mając
na względzie te prawa rodziców nie może pomijać interesu dziecka46. Zakończenie życia rodzinnego zdarza się „jedynie w wyjątkowych okolicznościach” i
odnosi się do następstw rozwodu, sytuacji przerwania wspólnego życia, decyzji
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szerzej http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/hfpc_analizy-i-rekomendacje_92015.pdf (dostęp z
dnia 9 lipca 2015 r.). Por. A.N. Shulz, Kontakty z dzieckiem, kontakty dziecka – nowelizacja kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego w świetle standardów europejskich [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, (red.) J.
Mazurkiewicz, Wrocław 2010, s. 89.
M. Grudzińska, Kontakty z dzieckiem: sądowe ustalenie, orzecznictwo, wzory, Warszawa 2000, s. 19 – 20.
Dz. U. z 1991 Nr 120, poz.526.
Szerzej: M. Andrzejewski, Dziecko w placówce…, op. cit., s. 10.
Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 8 stycznia 2002 r., 50510/99, w sprawie A.
Schultz i M. Schultz przeciwko Polsce, Lex nr 50239.
J. Ignaczewski, Prawo rodzinne i nieletnich, Warszawa 2008, s. 40.
J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 281.
M.A. Nowicki, Komentarz do art.8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Lex (dostęp
z dnia 2013.01.01).
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o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczej oraz adopcji47.
Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej podobnie jak
adopcja często prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji, dlatego też stanowi poważną ingerencję w życie rodzinne48. Przed wydaniem postanowienia sąd
musi szczegółowo zbadać „sytuację całej rodziny oraz wiele innych czynników,
w szczególności o charakterze faktycznym, emocjonalnym, psychologicznym,
materialnym i medycznym”49, następnie dokonać racjonalnej oceny mając na
uwadze interes każdej ze stron. Niezwykle istotne jest właściwe wyważenie interesów dziecka, obojga rodziców i porządku publicznego50. Główne znaczenie
ma jednak interes dziecka i potrzeba zapewnienia regularnych kontaktów z rodzicami. Interes dziecka należy rozpatrywać pod kątem jego osobistego rozwoju,
wieku, stopnia dojrzałości, obecności rodziców, środowiska, doświadczeń życiowych. Dwa podstawowe czynniki składają się na interes dziecka: zachowanie
związków z rodziną oraz zapewnienie mu wzrastania w zdrowym środowisku51.
Państwo musi być przekonane, że istnieją okoliczności uzasadniające nagłe odebranie dzieci, a wcześniej ocenić wpływ wybranego środka opiekuńczego nie
tylko na dziecko ale również na rodziców. Należy również upewnić się, że wykorzystano wszystkie inne możliwe rozwiązania52.
Umieszczenie dziecka w placówce bądź rodzinie zastępczej jest środkiem tymczasowym, a ostatecznym celem jest ponowne połączenie rodziców z dzieckiem.
Obowiązek podjęcia działań sprzyjających ponownemu połączeniu rodziny ciąży
na państwie, „[…] zawsze musi być wyważony z obowiązkiem uwzględnienia
dobra dziecka […]”53. Prawo dziecka do pieczy zastępczej ma charakter subsydiarny wobec prawa dziecka do życia w rodzinie. Dlatego dyrektywy prawa
międzynarodowego zalecają aby rodzinie została udzielona pomoc w zakresie
sprawowania funkcji opiekuńczych, w takim stopniu, aby mogła ona przyjąć na
powrót dziecko przebywające w pieczy zastępczej54.
Gdy dziecko umieszczone jest w pieczy zastępczej rodzice w porozumieniu
z opiekunem zastępczym dziecka powinni określić sposób utrzymywania kontaktów, biorąc w tym celu pod uwagę dobro dziecka oraz jego życzenia. W sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami a wychowawcami dziecka kwestię
kontaktów rozstrzyga sąd. Badania wykazują, że dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka bardzo rzadko kontaktują się z
członkami swoich rodzin55. Pomimo ustawowego zobowiązania wychowawców
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i rodziców zastępczych do podtrzymywania więzi, (których istotnym komponentem są kontakty) utrzymywanie kontaktów dziecka umieszczonego w placówce
z rodziną naturalną nie jest powszechne. Gdy dziecko umieszczone jest w pieczy
zastępczej rodzice w porozumieniu z opiekunem zastępczym dziecka powinni
określić sposób utrzymywania kontaktów, biorąc w tym celu pod uwagę dobro
dziecka oraz jego życzenia. W sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami
a wychowawcami dziecka kwestię kontaktów rozstrzyga sąd.
W przypadku rozwodu rodziców działaniem zapobiegającym zerwaniu więzi
jest tzw. opieka naprzemienna. Piecza naprzemienna polega na tym, że dziecko
przebywa na przemian u każdego z rodziców, wymagana jest tu jednak poprawna
relacja między rodzicami. Taka forma sprawowania pieczy, jak pisze T. Justyński zapewnia interesy obojga rodziców polegające na utrzymaniu więzi z dzieckiem56. W przypadku braku porozumienia między byłymi małżonkami kontakty
dzieckiem regulowane są przez sąd. Zwykle wygląda to tak, że po rozwodzie
dziecko stale zamieszkuje u jednego rodzica, a z drugim widuje się 2 razy w
tygodniu lub w weekendy. Jest to rozwiązanie o tyle różne od opieki naprzemiennej, że w przypadku tej drugiej dziecko proporcjonalnie spędza tyle samo czasu
z jednym co z drugim rodzicem – przykładowo dwa tygodnie z matką i dwa
tygodnie z ojcem. W tym wypadku obydwoje rodzice w takim samym stopniu
uczestniczą w wychowaniu dziecka, jest to również szansa na zbudowanie i podtrzymanie więzi z dzieckiem. Jak już wspomniano, istotnym wskaźnikiem więzi
jest kontakt. Na korzyść tej formy sprawowania pieczy przemawia możliwość
utrzymania stałego, systematycznego i bezpośredniego kontaktu dziecka z obojgiem rodziców. Na niekorzyść natomiast – brak stabilizacji dla dziecka, które
systematycznie co jakiś czas przenosi się z miejsca na miejsce, co stawia pod
znakiem zapytania kształtowanie się więzi dziecka z lokalną społecznością. Piecza (opieka) naprzemienna jest nową formą opieki nad dzieckiem, toteż mamy do
czynienia z brakiem badań w tym temacie na gruncie polskim.
Grupa dzieci, których rodzic lub rodzice przebywają w zakładzie karnym również ma prawo do kontaktów i podtrzymywania więzi. W tym celu personel resocjalizacyjny zatrudniony w zakładach karnych realizuje zadania związane ze
współpracą z rodzinami więźniów. Prawo skazanych do kontaktów z dziećmi i
do podtrzymywania więzi zostało określone w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy57 oraz w Europejskich Regułach Więziennych. Najwyraźniej akcentuje to artykuł 68 wspomnianych reguł, który wskazuje, że powinno czynić się wszelkie wysiłki, aby „podtrzymywać i umacniać te związki
z krewnymi i ze społecznością poza więzienną, które będą leżeć w najlepszym
interesie więźniów i ich rodzin”. W artykule 89 natomiast podkreślono konieczność współpracy administracji więziennej z organizacjami w kwestii powrotu
skazanego do społeczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o życie rodzinne. Dużą rolę
odgrywają tutaj pracownicy socjalni. W Kodeksie karnym wykonawczym natomiast znajdziemy zapis uwypuklający potrzebę inicjowania, podtrzymywania i
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zacieśniania więzi uczuciowej osób skazanych z ich dziećmi, również w przypadkach gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej (w art.
87a. k.k). Prawo do utrzymywania więzi z rodziną i osobami bliskimi przez skazanego jest jednym z podstawowych praw osoby skazanej na karę pozbawienia
wolności. Zostało ono wymienione już w punkcie 2 art. 102 Kodeksu karnego
wykroczeń. W kolejnych artykułach wymienia się formy tych kontaktów: widzenia, przepustki, korespondencja, rozmowy telefoniczne i inne58. Warto pamiętać,
że kontakt między rodzicem odbywającym karę pozbawienia wolności a dzieckiem, to nie przywilej skazanego, lecz podstawowe prawo dziecka59.
Dobry kontakt z rodzicami daje dzieciom świadomość, że są ważne i otoczone opieką swojej rodziny oraz pomaga im w prowadzeniu szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Podtrzymywanie relacji rodzinnych jest ważne dla dzieci,
ponieważ zaspokaja ich potrzeby psychiczne i emocjonalne, poprawia samopoczucie, wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, pomaga w utożsamieniu się
i zrozumieniu własnego pochodzenia oraz uwarunkowań kulturowych. Kontakt
z dzieckiem powinien być ciepły, pozytywny i mieć charakter autorytatywny60.
Podkreślenia wymaga fakt, że „Udaną więź wyróżnia równowaga między zapotrzebowaniem na bliskość i dążeniem do samodzielności, czy zachowaniem
dystansu”61. Dzieci, które mają poprawne więzi z rodzicami, w przyszłości, w
sytuacji stresu będą szukać pocieszenia u innych i będą nawiązywać prawidłowe relacje społeczne. E. Kirkilionis pisze, że „Przychylność, której doświadcza
dziecko w pierwszych latach życia, wytycza pewne ramy i w te ramy ujęte będą
wszystkie jego późniejsze związki” 62.
Dlatego tak ważna jest praca z rodziną dziecka, które z różnych przyczyn ma
ograniczone kontakty z rodzicielami. Wszelkie kryzysy rodzinne powinny być
objęte pracą socjalną lub, o ile to możliwe, wsparciem rodziny i bliskich, w taki
sposób aby nie dopuścić do rozpadu więzi. Liczne grupy zawodowe – pracownicy interwencji kryzysowej, pomocy społecznej, kuratorzy sądowi – czynią starania aby chronić więzi rodzinne oraz nie dopuścić do ich rozpadu.
Streszczenie:
Artykuł w syntetyczny sposób przedstawia znaczenie więzi rodzinnych dziecka wychowującego się w rodzinie biologicznej oraz prawo do podtrzymywania tych więzi
przez dzieci odseparowane od rodziców ma skutek różnych przyczyn. Są to trzy sytuacje
związane z ograniczonym kontaktem rodzica/rodziców z dzieckiem: rozwód, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, odbywanie przez rodzica kary pozbawienia wolności. Zaburzone więzi emocjonalne prowadzą do konfliktów i dysfunkcji rodzin, co rodzi
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skutki dla dorosłego życia człowieka. W tekście wymieniono również komponenty życia
rodzinnego i zaakcentowano obowiązek jego ochrony przez państwo.
Słowa kluczowe: więzi w rodzinie, prawo do kontaktów, życie rodzinne.
Summary:
The importance and protection of family ties.
An article in the overall presentation of the importance of family ties raising a child in
the biological family and the right to maintain these ties by a child separated from parents
due to various reasons. There are three situations of limited contact a parent / parents with
child: divorce, placing the child in foster care, imprisonment of a parent. Disturbed emotional bonds lead to conflicts and family dysfunction, which has implications for adult
human life. This text also lists the components of family life and highlights the obligation
of same to be protected by the state.
Keywords: relationships in the family, the right to contact, family life.
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Wstęp
Jednym z najtrudniejszych, a zarazem najpiękniejszych zadań ojca jest wychowanie
dziecka. Ojciec, jest tym, który nie tyle ,,daje na życie”, lecz ,,daje życie”1. Jego zadanie
jest więc bardziej skomplikowane, a rola – niezastąpiona. Wychowanie córki jest ogromnym wyzwaniem. Bowiem ,,ona jest jego oczkiem w głowie, a on – pierwszym ważnym
mężczyzną w jej życiu”2. To właśnie ojciec kształtuje u dziewczynki charakter, daje poczucie wartości. Od niego zależy wiec to czy w przyszłości będzie uważana za kobietę
otwartą, samodzielną.
Pojęcie ojca
W literaturze przedmiotu termin ojca jest różnie definiowany. Autorzy ci zwracają
uwagę na jego cechy i zadania jakie spełnia wobec dziecka. Według B. Warczak ojciec
jest dawcą życia, troskliwym i kochającym opiekunem, mądrym i doświadczonym mężczyzną, który ,,lepiej od dziecka wie, gdzie leży jego dobro, i który w swoim skutecznym
oddziaływaniu wychowawczym musi się nieraz dla dobra dzieci uciekać do surowości
i kar, któremu wreszcie ze strony dzieci należy się posłuszeństwo, szacunek, wzajemna
miłość i opieka w starości”3. B. Dunaj definiuje ojca jako mężczyznę, który ,,ma własne
dziecko lub dzieci i podejmuje rzeczywiste role, które ma on do spełnienia w rodzinie”4.
Autor w swej definicji mówi o roli ojca, jego zadaniach wobec rodziny.
Ojciec to także bliski przyjaciel, radosny i serdeczny towarzysz. To godny zaufania
człowiek, to przewodnik oraz doradca. To właśnie ojciec pokazuje świat, przedstawia
jego prawdziwy obraz5.
1
2

3
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A. Strzępka, Tato & córka, http://www.niedziela.pl/artykul/81908/nd/Tato-corka (dostęp: 26 października 2017).
W. Mickiewicz, J. Anczura, Wychowanie dziecka – rola ojca w kształtowaniu charakteru córki, http://www.
poradnikzdrowie.pl/psychologia/wychowanie/wychowanie-dziecka-Rola-ojca-w-ksztaltowaniu-charakterucorki_36869.html (dostęp: 06 listopad 2017).
S. Jabłoński (red.), Ojciec, Poznań 2000, s. 51.
T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 14.
J. McDowel, N. Wakefield, Zadziwiający wpływ tatusia, Warszawa 1994, s. 24.

ARTYKUŁY
Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawione zostało drugie pojęcie – termin ojcostwa. Dotyczy on bardziej zajmowanej przez autora tematyki. Jest pojęciem młodym.
o ojcostwie mówiono 10 tys. lat temu. Wtedy to nie łączono współżycia z pojawienia
się potomstwa. Obecne poglądy pedagogiczne zwracają jednak uwagę na ,,konieczność
uczestnictwa ojca w procesie wychowania dziecka”6.
Ojcostwo to stan, z kolei ojcostwo to nic innego jak pewne działania wychowawcze,
opiekuńcze. Ojcostwo to wiec proces.
J. Pulikowski ojcostwo określa procesem. w procesie tym zaangażowany jest mąż –
ojciec, jest aktywną osobą w każdym okresie życia rodziny. Autor zwraca szczególną
uwagę na etapy ,,dochodzenia do ojcostwa i pełnienia roli ojca”7. Do etapów tych należy:
,,samowychowanie siebie do pełnienia roli ojca,
wybór żony – matki swych dzieci,
stworzenie warunków do przyjęcia dziecka,
zaplanowanie poczęcia oraz udział w poczęciu,
towarzyszenie w rozwoju dziecka do porodu, a także udział w porodzie,
udział w wychowaniu dziecka, uczenie go rozumienia świata, wprowadzanie w świat
dorosłych, wprowadzanie w domu zasad dających poczucie bezpieczeństwa i stabilności,
przewodzenie rodzinie aż do wyjścia dziecka z domu”8.
O ojcostwie jako procesie mówi także J. Witczak. Zdaniem powyższego autora ojcostwo jest procesem ,,nie mniej ważnym w wychowaniu rodzinnym niż macierzyństwo”9.
Dlatego też być współcześnie dojrzałym ojcem będzie oznaczało – ,,posiąść umiejętność
poważnego przeorientowania swojego dotychczasowego życia (…) i ciągłe czuwanie nad
tym, aby towarzysząc wzrostowi i rozwojowi dziecka, nie zapomnieć o konieczności
własnego wraz z nim dorastania”10.
Ojcostwo to również ,,trud, który przynosi piękne owoce. Pierwszy uśmiech, duma
z pokonywania przeszkód, radość z patrzenia na rozwój i dorastanie swoich dzieci”11.
Pomimo wielu ciężkich chwil, wyrzeczeń oraz poświęceń przychodzi taki czas, kiedy to
mężczyzna doceni i z dumą popatrzy na swoje dziecko, córkę.
Zdaniem E. M. Minkiewicz w świadomości dzieci ojciec jest przewodnikiem, doskonałym partnerem do zabaw, doradcą matki w jej chwilach słabości, opiekunem oraz
przyjacielem matki, strażnikiem domowego ogniska, bezinteresownym przyjacielem,
pomocnikiem w trudnej sytuacji bądź potrzebie, wzorem dla dzieci, łącznikiem między
społeczeństwem, a rodziną. To ojciec ,,niczego się nie boi”, ,,wszystko umie”, ,,wszystko
potrafi”12.
Pojęcie wychowania
Przy omawianiu procesu wychowania należy wyjaśnić czym jest pojęcie wychowania.
I tak według B. Suchodolskiego wychowanie to nic innego jak przygotowanie ,,czło-
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T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, t. III, Warszawa 2004, s. 804.
T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 16.
J. Pulikowski, Warto być ojcem, Poznań 1998, s. 58.
T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 15.
J. Witczak, Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987, s. 26.
I. Bańka, Ojcostwo, http://www.niedziela.pl/artykul/106608/nd/Ojcostwo (dostęp: 05 listopad 2017).
M. Świderska, Ojciec w opiece i wychowaniu dziecka, ,,Pedagogika rodziny” 2011, nr. 1 (3/4), s. 45.
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wieka do zadań, jakie powstają w wyniku rozwoju współczesnej cywilizacji”13. Wychowanie zdaniem autora jest ,,przysposobieniem jednostki do życia”14. Z kolei Z. Wroczyński
rozumie wychowanie jako ,,system działań zmierzających do określonych rezultatów wychowawczych”15. Zdaniem autor współczesne wychowanie realizowane jest o wiele trudniej. Zadania wychowawcze są bardziej złożone wobec zmieniającej się cywilizacji. Nie
mówimy już o stabilizacji życia kulturowego oraz społecznego.
Jan Paweł II wychowanie nazywa „obdarzaniem człowieczeństwem”16. Wychowanie
utwierdza rodzinę w spójności, stałości, jest świadectwem dojrzałego życia chrześcijańskiego17.
Funkcje ojca
Ojcostwo wpisuje się w istotną funkcję mężczyzny. Według B. Mierzwińskiego oznacza ono nie tylko ,,zajęcie właściwego miejsca w małżeństwie i rodzinie”18, ale również
dotyczy ono utrzymania i wyżywienia członków rodziny, otoczenia ich szczególną opieką, a co najważniejsze pełnego uczestniczenia wraz z matką w procesie wychowania
swoich dzieci19.
Powyższe rozumienie funkcji ojcostwa ,,nie wyklucza tradycyjnych funkcji ojcowskich, (utrzymanie i wyżywienie członków rodziny), ale zawiera również wskazania,
zgodne z przemianami zachodzącymi we współczesnej rodzinie”20. Autor szczególnie
podkreśla funkcję opiekuńczą i wychowawczą. Funkcje te są niezmiennie realizowane przez dwojga rodziców. Współcześnie mamy do czynienia z wieloma zmianami w
społeczeństwie. Szereg zjawisk doprowadziło do gwałtownych zmian zarówno w rozumieniu, jak i istocie oraz realizacji funkcji ojcowskich21. Wśród omawianych przyczyn,
które wywołały ową ewolucję wyróżnia się: szybki rozwój przemysłu oraz urbanizacji,
wszelkie ruchy feministyczne, a przede wszystkim bunt młodego pokolenia oraz kryzys
małżeństwa i rodziny22. Każda z istniejących funkcji ojcowskich uległa przeobrażeniu.
Zmiany te nie były jednak widoczne w jednakowym stopniu23. Jak słusznie stwierdza
B. Mierzwiński: „są przemiany pozytywne, ale jest też wiele aspektów negatywnych,
zwłaszcza tych, które doprowadziły do zaburzeń w tożsamości mężczyzny i kryzysu jego
autorytetu w rodzinie”24.
Naukowcy reprezentujący swoje dziedziny naukowe podają różne klasyfikacje funkcji
związanych z osobą ojca. Niemniej jednak to nie ilość lecz jakość zamykana w tychże podziałach jest istotna. Ojcu przypisuje się funkcje bycia ,,rodzicielem, żywicielem,
obrońcą, wychowawcą, obiektem identyfikacji i towarzyszem zabaw”25.
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M. Godlewski, S. Krawcewicz i in. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 1980, s. 18.
Tamże.
R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa 1966, s. 9.
A. Skreczko, Ojcostwo jako zadanie, ,,Rocznik Teologii Katolickiej”, 2010, t. IX, s. 29.
Tamże, s. 26.
B. Mierzwiński, Rola ojca w rodzinie, „Communio”, 1986, nr 6, s. 70.
Tamże.
T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 18.
B. Mierzwiński, Rola ojca w rodzinie, „Communio”, 1986, nr 6, s. 60.
E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa – Łomianki 1999, s. 316.
B. Mierzwiński, Rola ojca w rodzinie, „Communio”, 1986, nr 6, s. 61.
A. Skreczko, Ojcostwo jako zadanie, ,,Rocznik Teologii Katolickiej”, 2010, t. IX, s. 25– 26.
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A. Lepa mówi o trzech głównych funkcjach ojcostwa. a mianowicie o: funkcji opiekuna, żywiciela i wychowawcy26. Kolejny polski pedagog – M. Wolicki wyróżnia funkcję
,,rodzinotwórczą, podtrzymującą, prokreacyjno – opiekuńczą oraz wychowawczą”27. A.
Skreczko mówi o trzech funkcjach ojca. a więc o funkcji: prokreacyjnej, wychowawczej,
utrzymaniu oraz ochronie rodziny28.
Z kolei Jan Paweł w swojej Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio wspomina o
czterech podstawowych zadaniach męża i ojca. Są nimi: ,,wielkoduszna odpowiedzialność za życie poczęte, troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką”29.
Funkcja wychowawcza
Na potrzeby niniejszego artykuły bliżej scharakteryzowana zostanie funkcja wychowawcza. i tutaj wychowanie to nic innego jak „przekazywaniem dziecku życia na czterech płaszczyznach: społecznej, kulturowej, religijnej oraz duchowej30. Przez taki zabieg
rodzina staję się „szkołą bogatszego człowieczeństwa”31. Istotnym działaniem, umożliwiającym proces omawianego wychowania jest „stworzenie takiej atmosfery rodzinnej,
przepojonej miłością i szacunkiem do Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i
społecznemu wychowaniu dzieci”32.
Przed dużą odpowiedzialnością stoją rodzice. Dlatego też według Soboru Watykańskiego II: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani
do wychowywania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego
wychowawców”33. To oni odgrywają najważniejszą rolę w harmonijnym rozwoju osobowości swoich dzieci. Matka i ojciec mają prawo oraz obowiązek wychowania34.
Zadanie ojca w wychowaniu córki polega na nakreśleniu struktury światu, na pokazaniu jej kierunku. Ojciec wprowadza ją w nowy świat, pomaga w inicjacji społecznej.
Bowiem wychowanie matczyne może jedynie częściowo to zapewnić. Nie zawiera ono
takich instynktów jak ojciec – instynktu męskiej determinacji i walki35. Dlatego też często
podkreśla się, by rozwój dziecka przebiegał w sposób jak najbardziej prawidłowy, był
związany z obecnością ojca. Obecność ta powinna być widoczna ,,od chwili poczęcia
dziecka przez matkę aż do osiągnięcia przez nie pełnej dorosłości”36.
Dość niepokojącym zjawiskiem występującym obecnie w społeczeństwie jest ucieczka ojców od obowiązków – wychowania dziecka. a zdaniem J. Witczak: ,,obecność ojca
w procesie wychowania jest nie tylko ważna i konieczna, ale praktycznie niemożliwa do
zastąpienia”37. To ona zdaniem autora rzutuje na całe życie dziecka.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Konspekt pedagogiczny, Warszawa 2011, s. 17.
Tamże.
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Obecność ojca w rodzinie utożsamiana jest z aktywną postawą. Aktywność ta ujawnia
się w jego działalności wychowawczej. i tutaj ojciec jest inicjatorem, koordynatorem i
animatorem38. To ojciec jest osobą, która zachęca, przynosi dodatkową otuchę, sugeruje,
koryguje oraz ukierunkowuje. Daje córce pewność, że obdarza ją szacunkiem. Jawi się
tu jako otwarta brama na świat. To on poprzez działania wychowawcze realizuje swoje ojcowskie powołanie, zdobywa świata dla córki39. Jak słusznie zauważa J. Augustyn
– ojciec jest bohaterem nie tylko w sytuacjach szczególnych czy też trudnych. Bycie
ojcem wymaga od niego codziennej obecności, a nawet stałej więzi z córką40. Dlatego
też „obecność ojca jako wychowawcy staje się w praktyce współobecnością w stosunku
do żony – matki. Czynna współobecność, to znaczy stałe współdziałanie z żoną na polu
wychowania warunkuje skuteczność wpływów wychowawczych”41. Przy omawianiu
działań wychowawczych ojca nie sposób jest pominąć aktywności matki. Działania w
rodzinie powinny być realizowane wspólnymi siłami, powinny się uzupełniać. Dodatkowo oczekiwany rezultat zabiegów wychowawczych wymaga pełnej, autentycznej miłości
obojga rodziców, jednolitej metody wychowawczej oraz sposobów jej wprowadzania w
życie córki. To rodzice powinni starać się wspólnie podejmować decyzje oraz szanować
decyzje wybrane przez jedną ze stron42.
O konieczność uczestniczenia mężczyzny – ojca w procesie wychowania córki zwracają uwagę także psycholodzy. Według nich ,,miłość ojca różni się od miłości macierzyńskiej; nie jest ona bezwarunkowa i wszechwiedząca, jak miłość matki. Ojciec nie kocha
dziecka tylko dlatego, że jest ono jego dzieckiem, ale dlatego, że spełnia jego oczekiwania”43. Każdy ojciec kocha u córki te cechy, które pokrywają się z jego wymaganiami.
Obecnie niknie stereotyp kochającej matki i wymagającego ojca. Jak słusznie zauważa
W. Mickiewicz i J. Anczura: ,,tatusiowie wobec swych małych córeczek bywają bardziej
wyrozumiali niż mamy”44. To ojcowie częściej wybaczają, a czasem nawet rozpieszczają.
Dzięki takim zabiegom dziewczynka z ojcem ma lepszy kontakt bowiem to matka jest
wobec niej bardziej wymagająca oraz krytyczna. Zdarza się też, że to mamy zazdroszczą
swym córkom porozumienia z ojcem. Tych prawidłowych relacji nie należy zatracać, a
wręcz przeciwnie – pielęgnować. Dlatego też należy poświęcać córce swój czas, swoje
zainteresowanie, otaczać je czułością. Dzięki temu przygotowuje on córkę do przyszłej
roli. Dlatego też ,,bliski kontakt ojca z córką ma istotny wpływ na jej dorosłe życie”45.
Córka początku buduje sobie wzorzec mężczyzny i tu jej ideałem jest tata. To właśnie od
niego ,,uczy się relacji z mężczyznami, prawd o nich”46. Dzięki relacji z ojcem w późniejszym życiu będzie mogła lepiej zrozumieć swojego męża oraz synów. Córka uczy się
38
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także dużo poprzez obserwacje swoich rodziców. Widzi jak tata odnosi się do jej mamy.
Buduje obraz prawidłowego związku między kobietą i mężczyzną.
Cechy dobrego ojca
M. Trawińska przeprowadziła badania dotyczące cech dobrego ojca nad pewną grupą
mężczyzn. Ich hierarcha przedstawia się następująco. Pierwszą cechą jest zainteresowanie córką, cierpliwość we wspólnej rozmowie i organizowaniu czasu wolnego. Kolejna
cecha to dbałość o jej warunki bytowe. Mowa jest tu o zabezpieczeniu bytowo – społecznym. Trzecia cecha to wyrozumiałość, tolerancja i pomoc w kłopotach. Następna to
obdarowywanie córki miłością, rodzinnym ciepłem i serdecznością. Piąta cecha dobrego
ojca to umiejętność wymagania powinności i kontrolowanie. Autorytet, dawanie dobrego
przykładu to kolejna cecha. Dotyczy ona również pewnej surowości, dystansu, rygor, nie
wykluczającej koleżeńskiego stosunku do córki. Siódma cecha to poznanie psychiki córki, pogłębianie wiedzy pedagogicznej. Inne cechy to przyjaźń i koleżeństwo, „kumplowskie” stosunki między rodzicami i dzieckiem, jak również troska o ich wykształcenie i
awans życiowy47.
Z kolei M. Styczyńska w swoich badaniach wyraźnie mówi o konieczności zaangażowania ojca w cały proces wychowania dziecka. Wskazuje na negatywne skutki jego
nieobecności, i tu dla płci męskiej i żeńskiej48.
Nieprawidłowy męski wzorzec w procesie wychowania chłopców powoduje agresję
w ich zachowaniu. Bowiem prawdziwego mężczyznę utożsamiają oni z takimi negatywnymi cechami jak siła i brutalność. Chłopcy nie mając odpowiedniego wzorca pragną upodobnić się do ideału. Nie chcą również powielać zachowań swojej matki, które
oceniają za nieodpowiednie. z kolei w procesie wychowania córek, brak ojca może spowodować przejęcie przez dziewczęta jego obowiązków i ról. Uporczywie dążą do wyznaczonych sobie celów. Budują często silną, ale i męską osobowość, charakter. w taki
oto sposób chronią się przed wieloma nieprzyjemnościami. Postawa ta uniemożliwia im
okazywanie uczuć, a tym samym nawiązaniu prawidłowych relacji międzyosobowych49.
B. Wojciechowska-Charlak mówi o siedmiu rodzajach postaw ojcowskich wobec
dzieci. Postawy te łączy z efektami wychowania. Pierwszą z nich jest postawa akceptacji dziecka. Taka postawa wpływa korzystnie na jego uspołecznienie. Druga to postawa
wymagająca. Tutaj ojciec przeszkadza w nawiązywaniu kontaktów międzyosobowych,
zwłaszcza w kontaktach uczuciowych; Trzeci rodzaj postaw dotyczy odrzucenia dziecka.
Takie działanie wywołuje u dziecka nadmierną pobudliwość, posiada trudności w przystosowaniu się do otoczenia, problemy w koncentracji, posiada obniżoną odporność psychiczną. Dodatkowo u córek widoczny jest rozwój tendencji introwertycznych50. Kolejna
to postawa unikająca kontaktu z dzieckiem. Takie działanie jest przyczyną niestałości
w uczuciach. Dziecko nie potrafi nawiązać więzi uczuciowych, jest nieufne, bojaźliwe
wobec innych. Dziecko to nie ma motywacji, jest niewytrwałe w dążeniu do celu oraz
koncentracji w nauce, nie stronią od konfliktów. Córki wobec to których ojciec przejawia
postawę unikającą – przesadnie dbają o wygląd, szukają nowych znajomości wobec tego,
47
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iż nie są w stanie zapewnić sobie trwałe uczucie. Piąta postawa związana jest z wysokimi wymaganiami wobec dzieci. Takie zachowanie powoduje wśród nich brak wiary w
siebie, lękliwość, uległość innym, niepewność, osoby te są pobudliwe, nie potrafią się
skoncentrować, posiadają problemy w nauce oraz przystosowaniu się w społeczeństwie.
Szósta postawa to postawa ochraniająca. Ta z kolei może spowodować u córki dodatkową
nerwowości, zawziętości oraz agresywności. Takie działanie ojca prowadzi do braku zaradności, samodzielności i niezależności u córki. Nadmierna koncentracja ze strony ojca
może spowodować infantylizm, a więc opóźnienie dojrzałości emocjonalnej, ale również
opóźnienie dojrzałości społecznej, brak inicjatywy, bierność. Córki takie są zależne od
swoich ojców, niezdarne życiowo, zależność od ojca, wykazują się dużą ustępliwością
bądź też przeciwnie, są nadmiernie pewne siebie. Dodatkowo córki cechuje poczucie
większej wartości, są egoistyczne, zuchwałe, lubią awantury, tyranizują swoich rodziców,
wymagają pewnego nastawienia, narzucają swoje zdanie51.
Skuteczność procesu wychowawczego
B. Mierzwiński mówi o trzech podstawowych zasady wpływających na ,,skuteczność
ojcowskich wysiłków wychowawczych”52. Pierwszym z nich jest miłość do dziecka. Kolejna zasada dotyczy weryfikacji swojego życia. i tutaj ojcowie powinni uświadomić sobie, że są przykładem dla swoich dzieci. z kolei trzecia zasada związana jest z wolnym
czasem. To oni jako rodzice powinni znaleźć czas dla rodziny, dla córki. Powinni interesować się ich trudnościami, umieć wysłuchać, prowadzić z nimi ,,szczery, autentyczny
dialog, starać się wczuć z miłością, ale konsekwentnie wymagać spełnienia wydanych
poleceń”53.
Dodatkowo skuteczność procesu wychowawczego ojca wzmocni spędzanie intensywnego czasu z córką. i tutaj ważna jest nie jej ilość lecz przede wszystkim jakość. Obecność ojca z dzieckiem powinna być wypełniona więzią. Więzią polegającą na jego kontakcie wzrokowym, na kontakcie dotykowym jak również na uwadze ukierunkowanej na
córkę54. Bowiem tylko w taki sposób możemy mówić o dobrym kontakcie emocjonalnym
między ojcem a córką. Jak słusznie zauważa J. Augustyn: ,,bycie ojcem, który troszczy
się i jest zaangażowany emocjonalnie w życie dziecka jest podstawą stabilności, poczucia
bezpieczeństwa oraz otwarcia na świat w całym późniejszym życiu zarówno dziewcząt,
jak i u chłopców”55. Obecność ojca jest obietnicą oparcia, jest kotwicą w chwilach trudnych56.
Niemniej jednak najważniejszą zasadą efektownego oraz stałego wychowania dzieci
jest prawdziwa miłość ojca do córki. Bez niej wychowanie jest tresurą. Córka nie rozwija
się integralnie, a omawiana wcześniej miłość wzbogaca również w znacznym stopniu
samego ojca57.
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Wskazówki dla ojców
T. Pilch podaje kilka wskazówek ułatwiających przebieg całego procesu wychowawczego. Dodatkowo przyczyniając się one do budowy autorytetu u dziecka, w tym przypadku u córek. Wskazówki te kierowane są bezpośrednio do ojców. Są źródłem wiedzy
i inspiracji.
Do omawianych wytycznych autor zalicza poniższe pięć postulaty. Pierwszy z nich
mówi o miłości ojca – ,,kochać dziecko bezinteresownie i wychowywać przez miłość.
Mądra miłość ojcowska to: życzliwość, umiejętne stawianie wymagań sobie i dziecku w
atmosferze kształtującej obopólne zaufanie”58. Dugi o wartościach i zasadach – ,,żyć w
zgodzie z zasadami i wartościami, które usiłuje się dziecku wpoić”59. Kolejny o kontakcie
z dzieckiem – ,,dużo i często z dzieckiem rozmawiać, szczególnie o jego problemach”60.
Czwarty postulat o wymaganiach i zdolnościach dziecka. Brzmi on następująco – ,,wymagania dostosowywać do możliwości, sił i zdolności dziecka”61. Ostatni zaś o słuszności i nieomylności – ,,nie tworzyć mitów i legend o swojej nieomylności i słuszności”62.
						
Przez wiele lat sądzono, że to matki są bardziej przygotowane do wychowania i sprawowania opieki nad dziećmi. Niemniej
jednak współczesne badania obalają powyższy mit. Zdaniem I. Janicka ,,jakość rodzica
nie zależy od płci, ale od chęci i indywidualnego zaangażowania oraz predyspozycji”63.
Wnioski
Ojciec w literaturze przedmiotu spełnia rolę mistrza. Mistrza, który z jednej strony
kształtuje osobowość córki, a więc uwrażliwia jej sumienie, uczy uczciwości, rozeznania
wewnętrznego, odpowiedzialności, sprawiedliwego oraz prawego traktowania ludzi, z
drugiej zaś strony otwiera przed nią świat, wyprowadza z domu, uczy sztuki życia, rozeznania i orientacji w świecie64.
Obecnie wychowanie dziecka, córki traktowane jest jako jedno z najważniejszych zadań mężczyzny. Jego realizacja wymaga jednak aktywności oraz zaangażowania obojga
rodziców od pierwszych chwil życia dziecka. To matka i ojciec potraﬁ w pełni zagwarantować swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa. z natury dziecko jest istotą kruchą
nie tylko ﬁzycznie, ale i psychicznie i duchowo, dlatego też dość łatwo wywołać u niego
powstanie zagrożenia.
Prawdą jest, iż ,,lęk jest tym większy, im słabszy jest kontakt emocjonalny z ojcem”65.
Stąd też dobry kontakt emocjonalny sprawia, iż dziecko nabiera pewności siebie, czuje
się silne oraz bezpieczne, ma świadomość oparcia w ojcu.
W prawidłowo istniejącym procesie wychowawczym to ojciec powinien interesować
się wszystkimi sprawami córki, powinien być jej oparciem. Nie powinien jej nigdy zawieść. To ojciec jest ciągle przez nie obserwowany, w ten sposób uczą się od niego pewnych jego zachowań, przejmują jego poglądy, postawy66.
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Streszczenie:
Potrzebą każdego dziecka jest wychowanie się w rodzinie. Wychowanie to pewny proces, w który zaangażowani są obojga rodzice. Współcześnie dużo mówi się o obecności
ojca i jego zadaniach. Rezygnuje się ze stereotypów – matka wychowuje, a ojciec chowa.
To ojcu przypisuje się dużą rolę. Jest wiec nie tylko żywicielem rodziny, ale dawcą życia,
edukatorem i wychowawcą. Zatem czym jest ojcostwo, czym wychowanie? Jakie funkcje
pełni w rodzinie? Jak wychowuje?
Niniejszy artykuł porusza kwestie wychowanie córki przez ojca. Wyjaśnia jego pojęcie. Definiuje termin wychowanie. Przedstawia funkcje ojca. Charakteryzuje funkcje wychowawczą. Mówi o cechach dobrego ojca, o skuteczności procesu wychowania. Podaje
wskazówki dla ojców.
Słowa kluczowe: ojciec, córka, wychowanie.
Summary:
Father in the process of daughter upbringing
Every child needs to be upbringing in the family. This is a sure way to involve both
parents. Nowadays much is said about the presence of the father and his tasks. Resigns
from stereotypes – mother upbringing and father sustenances. The father has a big role.
He is not only the breadwinner of the family, but the giver of life. He is the educator.
Therefore, what is the fatherhood and what is the upbringing? What functions does the
father fulfill? How does he upbringing a daughter?
This article addresses the issues of daughter upbringing by the father it explains its
concept. Defines the term of upbringing. It shows the function of the father. Characterizes
the upbringing function. It speaks about the characteristics of a good father, about effectiveness of the upbringing process.The article gives directions to the fathers.
Keywords: father, daughter, upbringing.
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Wprowadzenie
W 2017 roku mija 10 lat od wybuchu globalnego kryzysu, którego skalę można odnieść
jedynie do Wielkiego Kryzysu, mającego miejsce w latach 1929-1933. Skutki kryzysu,
który rozpoczął się w 2007 roku, pomimo upływu dekady, są nadal odczuwalne tak dla
poszczególnych osób czy przedsiębiorstw, jak i przede wszystkim finansów publicznych.
Kryzys stał się impulsem do podjęcia dyskusji na temat roli sektora finansowego
we współczesnej gospodarce oraz norm regulujących jego funkcjonowanie. Wykazane
nieprawidłowości w funkcjonowaniu banków i instytucji finansowych takich jak domy
maklerskie, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne, w tym fundusze hedgingowe, przyczyniły się do spadku zaufania do rynków. W wielu publikacjach tak naukowych, jak i popularnonaukowych podejmowano próby wskazania genezy kryzysu oraz
uwarunkowań podejmowania przez uczestników rynku skrajnie ryzykownych decyzji
inwestycyjnych1 2. Wydaje się, iż współczesny kryzys ma charakter systemowy3, którego
fundamentalną przyczyną wydaje się być odseparowanie sfery finansowej od jej pierwotnej – służebnej funkcji wobec sfery realnej gospodarki. Finanse stanowią bowiem ogół
zjawisk pieniężnych, powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną
człowieka, poprzez które dokonuje się alokacji zasobów w gospodarce, co warunkuje
zachodzenie procesów ekonomicznych, w efekcie których zaspokajane są potrzeby społeczne4.
Za przyczyny narastania dysfunkcjonalności sfery finansowej oraz wybuchu kryzysu
finansowego można uznać przede wszystkim: proces niekompletnej globalizacji i liberalizacji rynków finansowych oraz istnienie dysfunkcjonalnych struktur instytucjonalnych5.
U genezy tych procesów wydaje się leżeć kryzys etyczny i aksjologiczny podmiotów
1
2
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4
5
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związanych ze sferą finansów zarówno wielkich holdingów finansowych czy organizacji międzynarodowych, jak i pojedynczych pracowników. Kryzys pogłębiający się wraz
ze stopniowym zatracaniem przez nich podstawowych funkcji i celów, do jakich zostały
stworzone.
Uzasadniony w tym kontekście wydaje się postulat odnowy sektora finansowego w duchu społecznej nauki Kościoła, w czym istotną rolę może odegrać pedagogika katolicka.
Kryzys etyczny i aksjologiczny sektora finansów
Istotne wydaje się przede wszystkim pytanie, z jakiego powodu dochodziło i nadal
dochodzi do nadużyć na taką skalę na rynkach finansowych. W ciągu 10 lat, jakie upłynęły od wybuchu kryzysu, w wielu pracach przedstawiono szerszy bądź węższy katalog
przyczyn związanych z czynnikami prawno-organizacyjnymi6 7 8 9. Konieczne wydaje się
przeniesienie analizy na wyższy poziom ogólności i uzyskanie odpowiedzi na pytanie,
jaka właściwie powinna być relacja między podzielanymi w społeczeństwie normami,
etyką a sposobem zarządzania, kulturą organizacji instytucji finansowych, a także roli
moralności osób zatrudnionych w takich organizacjach. Kluczowe wydaje się wskazanie
mechanizmu facylitującego podporządkowywanie się sektora finansowego oczekiwanym
przez społeczeństwo zasadom, opartym na podstawowych wartościach.
Rola kultury organizacji w zarządzaniu instytucjami finansowymi
Kultura organizacji stanowi system wzorów myślenia, działania oraz norm, podzielanych przez pracowników, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i
wywierają wpływ na wyznaczanie i realizację jej formalnych celów10. Kultura organizacji
nie tylko zwiększa stabilność i spójność organizacji, ale także odzwierciedla dominujące
w niej poglądy oraz stanowi źródło nie do końca uświadomionych, często nieskodyfikowanych, stosowanych w miejscu pracy zasad postępowania11. W kształtowaniu zachowań
pracowników szczególną rolę odgrywają takie składniki kultury organizacji jak podstawowe założenia oraz normy i wartości12. Podstawowe założenia, obejmujące postawy
ideowe oraz sposoby postrzegania różnych sytuacji13, wydają się pośrednio wpływać na
zachowania. Bardziej bezpośrednie oddziaływanie zdają się wywierać normy i wartości,
ale nie tyle te deklarowane (np. kodeksy etyczne, bazy dobrych praktyk), co te rzeczywiście wyznawane14. W przypadku wielu instytucji finansowych może bowiem docho6
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R. Bootle, TheTrouble with Markets. Saving Capitalism from Itself, London: Nicholas Brealey Publishing, 2009.
J. E. Stiglitz, Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, New York: Norton, 2010.
W. Szymański, Kryzys globalny...
P. Podolski, Globalny kryzys finansowy: przyczyny, mechanizmy transmisji oraz skutki dla państw latynoamerykańskich zrzeszonych w Organizacji Państw Amerykańskich. [w:] K. Sarzyński (red.), Organizacja Państw Amerykańskich – jedność kontynentalna czy dominacja USA, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
2015, s. 36-46.
E. Schein, Organisational culture and leadership, San Francisco: Jossey-Bass, 2010.
K. L. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Warszawa: Oficyna Ekonomiczna, 2010.
E. Schein, Organisational culture and leadership...
K. Janczulewicz, Kultura organizacyjna: podstawowe założenia, Źródło: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/976 (21.01.2015).
E. Schein wyróżnia jeszcze trzeci, najbardziej widoczny, poziom kultury organizacji obejmujący artefakty, technologie i wzorce zachowań.
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dzić do konfliktu między tymi kategoriami15. Pomimo deklaracji stosowania takich zasad
etycznych w bankowości jak: wzajemne zaufanie, obopólność korzyści, zasada dobrych
intencji, etycznego doskonalenia zachowań (np. przyznawanie się do błędów) czy demonopolizacji własnej pozycji na rynku16, w rzeczywistości rynkowej klienci i kontrahenci
banków często spotykają się wręcz z całkowicie przeciwnymi zachowaniami.
Przykładem może być widoczny w przypadku umów o kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich transfer ryzyka na klientów przy jednoczesnym bardzo starannym
zabezpieczaniu swojej pozycji przez instytucje finansowe. Jak słusznie zauważa M. Andrzejewski17 osoby odpowiedzialne w bankach za konstruowanie strategii sprzedażowych
w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich musiały je opierać na przewidywaniu
wzrostu kursu CHF w stosunku do złotówki18. Udzielanie kredytu odpowiadało więc zajmowaniu pozycji długiej. Bank narażony jest zatem na straty w wysokości wynikającej
z wartości udzielonego kredytu pomnożonej (wyrażonej w CHF) przez wielkość kursu
CHF w momencie udzielania kredytu (np. 1,96zł). Ryzyko kredytobiorcy, zajmującego
pozycję krótką, jest znacznie większe, gdyż wartość jego zadłużenia odpowiada wielkości kwoty kredytu (wyrażonej w CHF) pomnożonej przez wielkość kursu CHF, który teoretycznie nie ma górnej granicy wzrostu. Na dodatek ekspozycja na ryzyko walutowe, ale
także zmiany stopy procentowej jest długoterminowa i wynosi zazwyczaj w przypadku
kredytów hipotecznych 20-30 lat. Występuje zatem znacząca asymetria ryzyka pomiędzy stronami takiej umowy. Po stronie kredytobiorcy pozostaje bowiem praktycznie całe
ryzyko kursu walutowego CHF/PLN, ryzyko zmiany bazowej stopy LIBOR 3M oraz
ryzyko zmiany wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Po stronie banku
istnieje przede wszystkim ryzyko zmiany kursu walutowego, którego wielkość zależy
przede wszystkim od źródła finansowania kredytu19: 1) kredyt we CHF od zagranicznej
centrali banku; 2) krajowe depozyty w CHF oraz 3) kreacja syntetycznego kredytu w
CHF20. Zgodnie ze stanowiskiem Związku Banków Polskich21 najczęściej wykorzystywane były dwa źródła: kredyty na rynku międzybankowym oraz tworzenie syntetycznego
kredytu z wykorzystaniem operacji na instrumentach pochodnych, przede wszystkim:
transakcji swap walutowy, forward walutowy oraz Cross Currency IRS (CIRS). Wykorzystanie przez bank któregokolwiek z tych źródeł pozwala na istotną redukcję ryzyka.
Kredytobiorca, który jest wystawiony na teoretycznie nieograniczone ryzyko walutowe,
15

16
17

18

19

20

21
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K. Świeszczak, M. Świeszczak, Ethical issues in the context of banks as public trust organizations, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 316 (2013), s. 169-180.
Ź. Ristic, Ethics and Money, Belgrad, 2004.
M. Andrzejewski, Ekonomiczne aspekty udzielania kredytów. [w:] T. Sadlik (red.), Biała księga kredytów frankowych w Polsce, historia i analizy, Kraków: Stowarzyszenie Pro Futuris, 2015.
K. Dadak w swoim artykule „Amerykański a polski rynek pożyczek hipotecznych” sugeruje, iż było to celowe
działanie banków ukierunkowane na maksymalizację zysków kosztem strat poniesionych w przyszłości przez
kredytobiorców.
P. Podolski, Autorytet polskiego sektora bankowego: analiza problemu kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. [w:] J. Zimny (red.), Autorytet: wyzwania – oczekiwania – zadania, Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, 2016, s. 191-205.
S.J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w
latach 2004-2008. [w:] T. Sadlik (red.), Biała księga kredytów frankowych w Polsce, historia i analizy, Kraków:
Stowarzyszenie Pro Futuris, 2015.
Związek Banków Polskich, 24 prawdy o kredytach walutowych, Źródło: https://zbp.pl/wydarzenia/24-prawdy
(2016.02.23).
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jako osoba fizyczna nie dysponuje realną możliwością zawierania tego typu transakcji
zabezpieczających na rynku finansowym22, nawet gdyby posiadał odpowiednią wiedzę.
Kultura rynku
Dysfunkcjonalność części instytucji finansowych wydaje się być w znacznej mierze
uwarunkowana dominującą w nich kulturą organizacji - skrajną formą kultury rynku23.
W kulturze rynku najważniejszym czynnikiem decydującym o efektywności organizacji są koszty transakcji. Organizacja reprezentująca taką kulturę funkcjonuje jak rynek, jej celem są transakcje przeprowadzone z podmiotami zewnętrznymi – klientami,
dostawcami, akcjonariuszami oraz podmiotami wewnętrznymi – pracownikami różnych
szczebli. Ze względu na zorientowanie organizacji na ciągłe zdobywanie i umacnianie
pozycji na rynku podstawowymi wartościami staje się konkurencyjność i wydajność24.
W skrajnej formie, widocznej w odniesieniu do znacznej części instytucji finansowych, celem organizacji staje się maksymalizacja zysku krótkookresowego oraz uzyskiwanie poziomu wskaźników giełdowych satysfakcjonującego akcjonariuszy, nawet
kosztem potencjalnych poważnych problemów w przyszłości. Realizacji tych celów podporządkowane są wszystkie elementy organizacji. W organizacji o kulturze rynku otoczenie postrzegane jest jako wrogie, konkurencyjne i wymagające ciągłej rywalizacji, a sama
instytucja funkcjonuje jak mikro rynek, w oparciu o konkurencję między pracownikami
i wymianę pieniężną.
Stosowanie w praktyce niewyrażanych explicite podstawowych założeń oraz norm i
wartości, pozostających często w sprzeczności z deklarowanymi, są wzmacniane poprzez
awanse, systemy motywacyjne czy klimat organizacji.
Struktura organizacyjna
Istotny problem stanowi także oderwanie własności od zarządzania oraz kryzys nadzoru korporacyjnego widoczny zwłaszcza w takich obszarach jak: zarządzanie ryzykiem,
wynagrodzenia, funkcjonowanie rady nadzorczej czy wpływ akcjonariuszy na kształtowanie strategii spółki25. Brak odpowiedzialności majątkowej managerów wydaje się facylitować podejmowanie nieetycznych działań. Osoby tworzące zarządy spółek zazwyczaj
są bowiem oceniane zgodnie z teorią budowania wartości dla akcjonariuszy26, co sprzyja
nadmiernej akceptacji ryzyka27 i dominacji celów krótkookresowych28. Niedostatecznie
docenia się natomiast rolę inwestycji czy zmian organizacyjnych, które choć w krótkim
okresie mogą być kosztowne, to pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz
osiągnięcie stabilnego i długoterminowego wzrostu przedsiębiorstwa.
Podejmowaniu nadmiernego ryzyka przez managerów instytucji finansowych może
także sprzyjać centralizacja zarządzania ryzykiem. Ze względu na dużą liczbę, różnorod22
23
24
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M. Andrzejewski, Ekonomiczne aspekty udzielania kredytów...
K.L. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna...
Tamże.
A. Samborski, Kryzys finansowy a nadzór korporacyjny, „Problemy zarządzania” 9(2011), s. 233-256.
S. Wyciślak, Globalny kryzys finansowy 2008. Przyczyny – zarażanie – skutki, „Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 24(2008), s. 1-6.
T. Nieborak, Globalny kryzys finansowy– istota, przyczyny, konsekwencje, „ Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 72(2010), s. 95-106.
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Cambridge University Press, 2011.
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ność i dynamikę zmian sytuacji na rynkach, centralizacja może utrudniać dokonywanie
prawidłowej oceny ryzyka na ich poszczególnych segmentach. Poziom ryzyka przyjęty
za właściwy dla całej instytucji finansowej może być nieodpowiedni dla poszczególnych
rynków lokalnych, co w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia lokalnej nierównowagi. Ponadto w analizach nie zawsze uwzględnia się możliwość „kumulacji różnego
rodzaju ryzyka, np. ryzyka od udzielonych kredytów oraz ubezpieczeń dla tego samego
konsumenta przez różne podmioty należące do jednego holdingu”29.
Rola etyki i moralności osób związanych ze sferą finansów w funkcjonowaniu
instytucji finansowych
Funkcjonowanie instytucji finansowych w sposób etyczny uwarunkowane jest przede
wszystkim przestrzeganiem określonych norm społecznych przez osoby z nimi związane.
Szczególna odpowiedzialność ciąży na kierownikach średniego i wyższego szczebla oraz
inwestorach i posiadaczach dużych kapitałów, którzy w aktywny sposób współtworzą
strategię funkcjonowania tych instytucji. Istotną rolę odgrywa jednak także sposób postępowania pracowników implementujących do rzeczywistości gospodarczej wypracowane
rozwiązania i reprezentujących instytucje finansowe w bezpośrednim kontakcie z klientem.
Pracownicy front- i back-office
Pracowników front-office stanowią osoby, które reprezentują instytucję finansową w
bezpośrednim kontakcie z klientami – doradcy, kasjerzy, asystenci. Do pracowników
back-office zalicza się zwykle natomiast pracowników niższego i średniego szczebla,
którzy z reguły nie kontaktują się bezpośrednio z klientami – analitycy, specjaliści.
Działania podejmowane przez tę grupę są w głównej mierze uwarunkowane uzyskiwanymi od wyższego kierownictwa planami sprzedażowymi i wytycznymi na temat
sposobów ich realizacji. Od realizacji planów sprzedażowych uzależniona jest bowiem
wysokość premii, która często stanowi znaczną część uzyskiwanego wynagrodzenia. W
związku z tym nadrzędnym celem staje się sprzedaż produktów i usług, czasem nawet ze
szkodą dla klienta, a nie przestrzeganie zasad etycznych i budowanie długotrwałych relacji, zgodnie z wyrażonymi explicite normami i wartościami danej instytucji finansowej.
Przykładem takich działań może być sprzedaż polisolokat czy jednostek uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych.
Wydaje się, że w kontekście teorii rozwoju rozumowania moralnego zaproponowanej
przez L. Kohlbega30, większość osób zatrudnionych na opisanych stanowiskach cechuje
29

30
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S. Łobejko, Globalizacja a współczesny kryzys finansowy, Warszawa: Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, 2012.
Przedmiotem uwagi w teorii Kohlberga jest struktura sądu moralnego, związana z charakterystyczną dla każdego
z trzech wyróżnionych poziomów rozwoju moralnego perspektywą społeczno-moralną, stanowiącą charakterystyczny punkt widzenia, z jakiego człowiek ujmuje problemy moralne i formułuje sądy moralne. Perspektywa
społeczno-moralna dotyczy związków pomiędzy człowiekiem a regułami i normami społeczno-kulturowymi oraz
oczekiwaniami i wymaganiami innych ludzi. W teorii L. Kohlberga moralność ma budowę złożoną i wielopostaciową. Przede wszystkim wyróżnia się trzy poziomy rozwoju moralnego: moralność przedkonwencjonalną,
moralność konwencjonalną oraz moralność postkonwencjonalną. Dla osób reprezentujących poziom moralności
przedkonwencjonalnej specyficzna jest perspektywa egocentryczno-indywidualistyczna, w przypadku której reguły i normy społeczne nie są zinternalizowane, są czymś zewnętrznym wobec podmiotu. Ze względu na bardzo
ograniczony poziom rozumienia roli norm społecznych i wrażliwości na oczekiwania innych ludzi zachowanie jest
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moralność konwencjonalna, w przypadku której perspektywa człowieka jest zidentyfikowana z regułami i oczekiwaniami innych ludzi, a moralność stanowi wynik zinternalizowania reguł i norm systemu społecznego. Podejmowane działania, związane z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku, mogą być uwarunkowane rozstrzyganiem
konfliktów moralnych – dobro: klienta, pracodawcy czy własne; realizacja norm i wartości: prawnych – organizacji czy osobistych.
Homo pecuniosus
Koncepcja homo pecuniosus, oznaczającego „człowieka pieniądza” została zaproponowana przez J. Filek31 przede wszystkim w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za
kształtowanie sfery finansów – kierownictwo średniego i wyższego szczebla instytucji
finansowych, inwestorzy i posiadacze dużych kapitałów.
Człowiek pieniądza jest skupiony na liczeniu. Kartezjańskie „myślę, więc jestem” zostaje symbolicznie przekształcone w „liczę, więc jestem”. Jego niepohamowana skłonność do obliczania wartości wszystkiego i wszystkich jest uwarunkowana nieograniczoną
żądzą posiadania i pragnieniem władzy. Zdaniem J. Filek32 człowiek pieniądza jest całkowicie nie-wolny, gdyż potrzeba posiadania wyklucza całkowicie orientację na innych,
podmiotowe ich traktowanie czy postępowanie zgodnie z przyjętymi w społeczeństwie
normami. Przejawia on obojętność wobec zasad etycznych, która zdaje się wynikać tak z
uprzedmiotowienia człowieka, jak i całego społeczeństwa, a także z braku refleksji etycznej spowodowanej brakiem empatii i przyjmowania ról innych osób.
W kontekście teorii rozwoju rozumowania moralnego wydaje się, iż człowiek
pieniądza reprezentuje przedkonwencjonalny poziom rozwoju moralnego, dla którego
charakterystyczna jest perspektywa egocentryczno-indywidualistyczna związana z prymatem zaspokajania własnych potrzeb i interesów oraz heteronomią i socjonomią moralną, widoczną w podporządkowywaniu się normom jedynie ze względu na dotkliwe
sankcje za ich nieprzestrzegane, co było widoczne w czasie kryzysu 2007-2009.
Wydaje się, że ze względu na technokratyczny racjonalizm reprezentowany przez
„ludzi pieniądza” zarządzających instytucjami finansowymi jedynym skutecznym mechanizmem, który może mieć wpływ na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne
oraz w obszarze zarządzania jest mechanizm rynkowy. W przeciwieństwie do regulacji
prawnych, w kontekście rynku nie jest możliwa optymalizacja ani wielość interpretacji.
Należy zwrócić uwagę, że na funkcjonowanie sektora finansowego największy wpływ
mają sami inwestorzy, którzy poprzez podejmowane decyzje inwestycyjne wspierają
określone kierunki działania. W wydanym przez episkopat Szwajcarii Investire in modo
responsabile z 2000 roku zwrócono bowiem uwagę, że „deponowanie lub inwestowanie
środków pieniężnych nie jest nigdy pozbawione następstw społecznych, kulturowych i
ekologicznych. Inwestycja nie jest więc nigdy obojętna, lecz wywiera pozytywny bądź
negatywny wpływ na rozwój świata. Każdy, kto zamierza zainwestować swoje pieniądze
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w dużej mierze przedmiotem kontroli zewnętrznej. Moralność konwencjonalna stanowi wynik zinternalizowanych
reguł i norm społecznych otoczenia, w którym człowiek żyje i z którym wchodzi w obustronne interakcje. W przypadku moralności postkonwencjonalnej podmiot rozumie i akceptuje reguły oraz normy społeczne, ale dominujące
znaczenie w jego interakcjach z otoczeniem ma kierowanie się ogólnymi, bezwzględnie obowiązującymi zasadami
moralnymi, takimi jak: sprawiedliwość, równość czy szacunek dla życia i godności człowieka.
J. Filek, Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)? „Prakseologia” 150(2010), s. 71-86.
Tamże
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w sposób odpowiedzialny, musi zdać sobie z tego sprawę i poszukać najlepszego rozwiązania” 33.
Certyfikat inwestowania zgodnego z nauką społeczną Kościoła
Istotną przeszkodę w świadomym kształtowaniu rynków finansowych przez inwestorów wydaje się stanowić ograniczony dostęp do informacji oraz znaczne koszty ich przetwarzania. Analiza zachowań inwestorów daje podstawę do traktowania informacji jako
dobra rzadkiego34. Niedoskonałość posiadanej przez nich wiedzy jest uwarunkowana
wieloczynnikowo – wynika między innymi z: braku dostępu do części informacji, barier
przekazywania informacji, celowego utrzymywania asymetrii informacyjnej, kosztów
pozyskania informacji, ale także dostępu do informacji fałszywych.
Należy zwrócić uwagę, że informacja, jeśli stanowi pewną całość, może być użyteczna
dla inwestora tylko wtedy, jeśli posiądzie on niezbędny jej zakres. Zdaniem J.E. Stiglitza35 może to stanowić przyczynę niewłaściwego działania niektórych mechanizmów
rynkowych, na przykład prawa malejących przychodów. Ponadto występowanie na rynku
asymetrii informacyjnej, definiowanej jako sytuacja, w której każda ze stron transakcji
posiada inną ilość informacji36 , może ograniczać efektywność rynku i przyczyniać się do
powstawania takich zjawisk jak selekcja negatywna37 czy pokusa nadużycia38. Asymetria
informacji może być świadomie utrzymywana przez jedną ze stron transakcji, w celu
uzyskania wyższego dochodu39.
Pomocą w przezwyciężeniu przedstawionych tendencji i odpowiedzialnemu kształtowaniu przez inwestorów funkcjonowania rynków finansowych może być udzielenie
instytucjonalnego wsparcia w postaci stworzenia certyfikatu inwestycji zgodnej z nauką
społeczną Kościoła (Catholic Social Teaching Investing - CSTI), opartej o dorobek społecznej nauki kościoła na wzór idei inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI).
Społeczna nauka kościoła w funkcjonowaniu rynków finansowych40
Społeczna nauka Kościoła, nazywana także doktryną społeczną Kościoła i katolicką nauką społeczną, jest ukierunkowana na rozwiązywanie aktualnych problemów życia
społecznego i wskazywanie właściwej drogi dla rozwoju cywilizacyjnego ludzkości41. G.
Colombo wskazuje nawet, iż jej zadaniem jest „porządkowanie społeczeństwa”42. W ob33
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szarze zainteresowania chrześcijańskiej refleksji moralnej zawsze pozostawały problemy
ekonomiczne i finansowe. Myśl ta stanowiła inspirację takich zbiorów praw obejmujących
regulacje życia społeczno-gospodarczego jak: Kodeks cesarza Justyniana (529 r.), Dekrety
kameduły Jana Gracjana (1140 r.) czy Dekretały papieża Grzegorza XI (1234 r.)43.
Za twórcę społecznej nauki Kościoła uważa się papieża Leona XIII, który w 1891 roku
wydał encyklikę Rerum novarum. Samo określenie „katolicka nauka społeczna” pojawiło się po raz pierwszy w encyklice Quadragesimo anno Piusa XI z 1931 roku, w której
między innymi wyraźnie ukazane jest niebezpieczeństwo płynące z koncentracji władzy
ekonomicznej i kapitału w rękach nielicznych.
Niezwykle istotny wkład w doktrynę społeczną Kościoła wniósł święty Jan Paweł II,
odnosząc się do konieczności „przekształcenia i rewizji struktur współczesnej ekonomii
i podziału pracy”44 w kontekście wyzwań przed jakimi stoi ludzkość w XX i XXI wieku.
Papież podkreślił przede wszystkim konieczność istnienia właściwej relacji między sferą
realną i finansową, gdzie praca zawsze powinna mieć pierwszeństwo przed kapitałem,
który ma jedynie służyć wzmacnianiu czynników wytwórczych. Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus zwrócił także uwagę na popełniany przez część ekonomistów błąd
złożenia, twierdząc iż rynek nie jest całością poszczególnych interesów, lecz wymaga ich
oceny i dopasowania według wyważonej hierarchii wartości, a ostatecznie – dokładnego
zrozumienia praw i godności człowieka.
W odniesieniu do analizowanych przyczyn kryzysu szczególnie istotna wydaje się wskazana w nauce społecznej Kościoła właściwa relacja między wolnością gospodarowania a
odpowiedzialnością za dokonywane wybory. W Liście społecznym Episkopatu USA z 1986
poruszony jest problem ochrony wolności w dziedzinie gospodarki i finansów, której musi
jednak także towarzyszyć odpowiedzialność za tę wolność45.
W obliczu odczuwanych do tej pory negatywnych skutków kryzysu i ograniczonej skuteczności prób ich przezwyciężania, podejmowanych przez rządy krajów Unii Europejskiej, niezwykle wartościowe wydaje się pięć zasad pomocnych w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego przedstawionych przez biskupa Williama Murphy’ego, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Sprawiedliwości Wewnętrznej i Ludzkiego Rozwoju w USA46.
Pierwsza z nich dotyczy wzięcia pod uwagę ludzkiego i moralnego wymiaru kryzysu,
który stanowi efekt nadmiernego pragnienia zysków i związanego z tym ryzykownego
wejścia w sferę spekulacji finansowych bez zwracania uwagi na konsekwencje dla społeczeństwa. W zasadzie drugiej zwraca się uwagę na odpowiedzialność i przejrzystość w
życiu publicznym. Kolejna dotyczy świadomości korzyści i ograniczeń wolnego rynku,
nad którym konieczne jest zapewnienie kontroli, aby zaspokajał podstawowe potrzeby
całego społeczeństwa. Czwarta zasada obejmuje zobowiązanie do ochrony najsłabszych
grup społecznych. Ostatnia zasada odnosząca się do pomocniczości stanowi wskazanie
na odpowiedzialność każdego z uczestników rynku za spełnianie własnych powinności.
Wydaje się, że uwzględnienie w kodeksach etycznych oraz standardach społecznej
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odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) norm zawartych
w społecznej nauce Kościoła przez pracowników wszystkich szczebli zatrudnionych w
przedsiębiorstwach tworzących światową gospodarkę nie tylko przyspieszyłoby przezwyciężenie skutków kryzysu, ale także pozwoliłoby wkroczyć na ścieżkę stabilnego,
długotrwałego rozwoju gospodarczego, co mogłoby zapewnić dobrobyt i realizację potrzeb całego społeczeństwa, a nie tylko niektórych jego reprezentantów47.
Idea inwestowania zgodnego z nauką społeczną Kościoła
Kompleksowe ujęcie problematyki rynków finansowych stanowi opracowany przez Biuro ds. Problemów Społecznych i Pracy Konferencji Episkopatu Włoch dokument z 2000 roku
Etyka finansów48, w którym poruszony jest między innymi problem procesów finansowych
w świetle wskazań nauczania społecznego Kościoła oraz Finanse międzynarodowe i działanie moralne49, gdzie dokonany został osąd etyczny struktury i poszczególnych instrumentów międzynarodowego rynku finansowego. Oba dokumenty, wraz z pozostałym dorobkiem
powstałym w duchu społecznej nauki Kościoła, mogą stanowić podstawę do opracowania
kryteriów inwestowania zgodnego z katolicką nauką społeczną (Catholic Social Teaching
Investing - CSTI), których spełnienie warunkowało by przyznanie stosownego certyfikatu.
Potencjał rynku inwestycji dokonywanych zgodnie z etyką, w tym etyką katolicką, został odkryty już w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy powstał, istniejący do dziś,
Pax World Fund. Za symboliczny początek tego rodzaju inwestycji jednak uznaje się już
rok 1920, w którym w anglikańskim Kościele Metodystów podjęto decyzję o dokonywaniu
inwestycji posiadanych funduszy jedynie w akcje przedsiębiorstw nie czerpiących zysków
z hazardu i produkcji alkoholu50. Obecnie rynek etycznych inwestycji jest wart, zgodnie z
danymi European SRI Study, ponad 10 bln dolarów, z czego 3 bln przypadają na rynek USA,
a 5 bln dolarów na rynek europejski.
W Polsce, pomimo prognozowanego dużego zainteresowania tego typu inwestycjami,
funkcjonują jedynie dwa fundusze utworzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
SKOK. Pierwszy z funduszy - SKOK FIO Etyczny 1, założony w 2008 roku, inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, przede wszystkim
poprzez zakup jednostek uczestnictwa w funduszu Oppenheim Ethik Bond Opportunities
Fund. Weryfikacji instrumentów finansowych pod względem zgodności inwestycji z wartościami etycznymi i katolickimi dokonuje E. Capital Partners w oparciu o metodę opracowaną
przez Osservatore Finetica (joint-venture watykańskiego Pontificia Universitá Lateranense i
mediolańskiego Universitá Bocconi) oraz w wyniku współpracy z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Amnesty International, Greenpeace oraz organizacjami ponadnarodowymi
(np. ONZ). Drugi fundusz SKOK FIO Etyczny 2, założony w 2010, jest funduszem akcji.
Lokaty w akcje dokonywane są przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej z
uwzględnianiem zgodności inwestycji z wartościami etycznymi i katolickimi.
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Wśród kryteriów doboru korporacyjnych papierów wartościowych, w które dokonywane są inwestycje, wymienione są takie jak: ochrona środowiska (recycling, zarządzanie odpadami, energia odnawialna), otwartość w działaniu (innowacyjność, elastyczność, nowe wyzwania), misja (zasady etyczne, wyznawane wartości), zasady współżycia
społecznego (dialog społeczny, prawa człowieka), dostawcy (jakość, źródła finansowania, warunki umów), jakość zarządzania (wynagrodzenia, płatności specjalne, polityka
księgowa), pracownicy (relacje interpersonalne, współudział w rozwoju firmy, polityka
szkoleń), konkurenci (wykorzystujący np. korupcję lub zmowy kartelowe), udziałowcy
(współdecydowanie, przejrzystość, sposoby komunikacji), klienci i produkty (zaufanie,
satysfakcja, innowacyjność, bezpieczeństwo)51. Pieniądze inwestorów nie są inwestowane w papiery wartościowe przedsiębiorstw czerpiących zyski z produkcji: tytoniu, alkoholu, broni, gier hazardowych, pornografii, środków antykoncepcyjnych, ale także produkcji i wykorzystania energii nuklearnej52.
Brane pod uwagę kryteria w znacznej mierze wydają się pokrywać z ideą inwestowania zgodnego ze społeczną nauką Kościoła (CSTI). W wielu kwestiach są one jednak
bliższe idei inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI) niż doktrynie społecznej Kościoła – przede wszystkim ze względu na nieuwzględnianie szerszego spektrum
warunków, jakie powinna spełniać instytucja podsiadająca certyfikat CSTI, takich jak:
troska o pracowników (np. poziom wynagrodzeń, terminowość wypłacania pensji), szacunek dla klientów i dostawców (np. terminowe regulowanie należności, brak wpisów
w Krajowym Rejestrze Długów, sposób budowania planów sprzedażowych uwzględniający interesy klientów, brak stosowania klauzul abuzywnych w umowach, zachowanie
równości stron), stosowanie zasad solidarności społecznej i pomocniczości czy ochrona
słabszych uczestników wymiany rynkowej.
Wydaje się, iż wartościowe byłoby powołanie zespołów złożonych z przedstawicieli episkopatu, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów oraz reprezentantów instytucji
finansowych, w celu opracowania kompleksowego katalogu kryteriów na poziomie operacyjnym dla przedsiębiorstw i organizacji ze sfery realnej gospodarki, ale przede wszystkim dla poszczególnych grup instytucji finansowych: banków, zakładów ubezpieczeń,
funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, gdyż każda z nich posiada odrębną
specyfikę funkcjonowania, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w wypracowanych
kryteriach przyznania certyfikatu instytucji zgodnej z CSTI.
Następnym krokiem mogłoby być powołanie stałej komisji, w której skład weszliby
duchowni i naukowcy będący ekspertami w obszarze doktryny społecznej Kościoła, a
także doświadczeni pracownicy sfery finansów, przedsiębiorcy oraz reprezentacji inwestorów, której zdaniem było by rozpatrywanie wniosków o nadanie certyfikatu CSTI zarówno poszczególnym instytucjom, przedsiębiorstwom, jak i instrumentom finansowym.
Podobnym wnioskiem zakończyła się konferencja zorganizowana przez TFI SKOK S.A.
w 2008 roku z okazji założenia pierwszego funduszu etycznego inwestowania53.
Szczególna rola powinna przypadać pedagogice katolickiej jako systemowi wychowania w duchu wartości chrześcijańskich od wieku przedszkolnego po kolejne szczeble
studiów wyższych. Wartościowe wydaje się między innymi dążenie do wprowadzenia na
51
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studiach fakultatywnego do zajęć z etyki kursu etyki katolickiej, który mógłby być realizowany dla zainteresowanej młodzieży przez certyfikowanych wykładowców.
Ponadto wydaje się, że wartościowe byłoby umożliwienie uzyskiwania przez przedstawicieli wolnych zawodów takich jak: lekarze, terapeuci, psychologowie, prawnicy czy
doradcy, pośrednicy inwestycyjni certyfikatów CSTI, które stanowiłyby wyraźny sygnał
dla ich klientów, jakimi wartościami kierują się w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Utworzenie centralnej komisji, w której gestii leżałoby przyznawanie takich certyfikatów, uczyniłoby rynek bardziej przejrzystym i bezpieczniejszym przede wszystkim
dla klientów.
Podsumowanie
W 10. rocznicę wybuchu kryzysu, u genezy którego leży pogłębiający się kryzys
etyczny i aksjologiczny podmiotów związanych ze sferą finansów, konieczny wydaje się
postulat odnowy gospodarki, w szczególności sektora finansowego, w duchu społecznej
nauki Kościoła. Ustanowienie i rzetelne przyznawanie certyfikatów inwestycji lub działalności zgodnej z katolicką nauką społeczną (Catholic Social Teaching Investing - CSTI)
przyniosłoby korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale przede wszystkim klientom. Wskazuje się bowiem, iż fundusze etycznego inwestowania ograniczają w znacznym stopniu
ryzyko inwestycyjne, ze względu na eliminowanie ze swojego portfela papierów wartościowych firm, które działając nieetycznie, popadają z czasem w problemy finansowe
(np. Enron, Worldcom, Bear Sterns)54. Podobnie umożliwienie klientom korzystania z
usług certyfikowanych przedstawicieli wolnych zawodów, działających zgodnie z wartościami katolickimi, pozwoliłoby uniknąć wielu tragedii ludzkich.
Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji utworzenia certyfikatu inwestycji
zgodnych z katolicką nauką społeczną (Catholic Social Teaching Investing - CSTI). Z
perspektywy 10. rocznicy wybuchu kryzysu na podstawie konceptualnej analizy literatury przedmiotu wskazano, iż kryzys 2007-2009 jest kryzysem systemowym, fundamentalnym, którego podłoże stanowi globalny kryzys aksjologiczny i etyczny podmiotów
związanych ze sferą finansów. Dążenie do odnowy gospodarki, w szczególności sektora
finansowego, w duchu społecznej nauki Kościoła może zostać zrealizowane poprzez ustanowienie i rzetelne przyznawanie certyfikatów inwestycji lub działalności zgodnej z katolicką nauką społeczną, co przyniosłoby korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale przede
wszystkim klientom. W podsumowaniu niniejszego artykułu koncepcyjnego wskazano
także na możliwość uzyskiwania przez przedstawicieli wolnych zawodów certyfikatów
CSTI, które stanowiłby wyraźny sygnał dla ich klientów, jakimi wartościami kierują się
w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Ograniczeniem przedstawionych wniosków
jest ich jedynie koncepcyjny charakter.
Słowa kluczowe: kryzys finansowy, nauka społeczna Kościoła, certyfikat inwestycji
zgodnych z katolicką nauką społeczną (CSTI), fundusze etyczne
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Abstract
Catholic Social Teaching Investing Certificate
The purpose of this paper is to make a proposal for creating Catholic Social Teaching Investing (CSTI) Certificate. In the view of the 10th anniversary of the beginning of
2007–2009 financial crisis, based on a conceptual analysis of the literature on the subject,
it has been established that the crisis is a system-related, fundamental crisis of values.
The rejuvenation of financial sector in a spirit of Catholic social teaching can be done by
the intriduction of CSTI Certificates. The conceptual article has pointed out that CSTI
Certificates can be also a very good opportunity to support clients in their contacts with
freelancers. The limitation of the proposal can be its conceptual character.
Keywords: financial crisis, Catholic Social Teaching, creating Catholic Social Teaching Investing (CSTI) Certificate, ethical funds
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BÓG OJCIEC – CZŁOWIEK – ŚWIAT. PROBLEM
POZNAWALNOŚCI I NIEPOZNAWALNOŚCI BOGA
W POEZJI CYPRIANA KAMILA NORWIDA

lic. Marika Różańska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwentka pierwszego stopnia studiów stacjonarnych, na kierunku filologia polska, ukończonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Temat pracy - ,,Poetyckie sposoby obrazowania Boga w barokowej
poezji religijnej’’. Obecnie studentka studiów drugiego stopnia, kierunek filologia polska, na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu.

Od ponad 2000 lat Kościół katolicki stawał w obliczu różnego rodzaju doświadczeń.
Formy jego działalności, powstające podziały znajdowały odzwierciedlenie w kulturze,
sztuce, filozofii i wielu innych dyscyplinach naukowych dążących do odsłonięcia ezoterycznej problematyki związanej z ludzką egzystencją. Wkład Kościoła w kształtowanie
się kultury na przestrzeni dziejów jest niezwykle ogromny. O jego nastawianiu do rozwoju sztuki i dyscyplin zeń związanych może świadczyć chociażby bogate dziedzictwo
sztuk sakralnych czy liturgicznych. Prezentowana w nich koncepcja życia pokazuje jego
wartość tak z perspektywy filozofii, jak i teologii. Filozofia chrześcijańska poszukuje
sensu istnienia w miłosierdziu Boga oraz Jego niezgłębionej miłości:
Teologia chrześcijańska rozpatruje życie człowieka przede wszystkim pod kątem przeznaczenia człowieka przez Boga do zbawienia, a więc realizacji historii zbawienia w
życiu każdego człowieka, a także całych społeczeństw czy narodów. Życie chrześcijańskie ma stanowić uczestnictwo w życiu Chrystusa, ma być odpowiedzią na zaproszenie
człowieka przez Boga do współpracy i współistnienia z Nim.
Sposób spojrzenia na życie przez chrześcijanina charakteryzuje ponadprzeciętna swoistość. Stwarzając sam sobie pewne ograniczenia moralne, jednocześnie ochrania się
przed podejmowaniem destrukcyjnych decyzji. Celem nadrzędnym staje się możliwość
osiągnięcia pełni szczęścia, którą daje zjednoczenie z Bogiem. Tak tajemnicę bytu rozumie filozofia będąca inspiracją dla literatury.
Twórczość o charakterze religijnym od zawsze stanowiła niezwykle rozległy obszar
badawczy, przyciągający uwagę uczonych na całym świecie. U podłoża jej zainteresowań leżały pytania dotyczące istoty Boga przepełniającego swą obecnością każdą z epok.
Powstające w ciągu wieków teksty poetyckie oraz kształtujące się doktryny z pogranicza
filozofii czy teologii opierały się nie tylko na podłożu historycznoliterackim, ale dążyły
również do odsłonięcia analogicznych sposobów obrazowania i wyrażania tajemnicy sfery sacrum. Formowanie się wyobraźni religijnej było podyktowane zwłaszcza zakorzenieniem w Biblii - jako księdze powstającej pod natchnieniem Bożym, zawierającej Jego
słowo i tym samym stającej się najdoskonalszym ,,portretem››.
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Geneza biblijna
Pismo Święte to przede wszystkim dialog pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dzieło stworzenia pociągnęło za sobą pewne zobowiązania wobec samego Stwórcy, który
oddając świat w posiadanie ludziom, żąda także respektowania praw i uznania Jego
władzy i potęgi. W ten sposób zarysowuje się dominujący w Starym Testamencie obraz
Boga jako Władcy wymagającego posłuszeństwa od poddanych. Taka wizja znajduje
odzwierciedlenie w historii narodu wybranego. Lech Stachowiak, w artykule poświęconym starotestamentowemu ujęciu wizji Boga, zaznacza:
Objawienie się Boga w Starym Testamencie nosi wszelkie cechy rozwijającej się
historii zbawienia, jej dynamiki i wielokierunkowości. To, co Stary Testament mówi o
Bogu, jest najbardziej uchwytne w Jego działaniu wśród ludu wybranego.
Bóg przemawia przez proroków, znaki w przyrodzie, w głównej mierze ukazywany
jest jednak poprzez pryzmat historii realizowanej w przymierzu zawartym z narodem
wybranym. Powstająca tym sposobem relacja Bóg jako Władca – człowiek bezwzględnie Jemu poddany wprowadza w świat Pisma ład i harmonię poddane kontestacji w
kolejnych stuleciach. Taki obraz przedstawiają przede wszystkim księgi prorockie. Izajasz wzywa do prawdziwej pokuty w słowach: ,,Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr
ziemi będziecie spożywać’’. Na kartach tej księgi do głosu dochodzi relacja pomiędzy
Bogiem a stworzonym przezeń światem ujawniająca typowe dla Starego Testamentu
pojmowanie Stwórcy zgodnie z myślą świętego Augustyna, dla którego Bóg był przede
wszystkim Bogiem trwogi, wywołującym lęk i drżenie złagodzone już w Nowym Testamencie przez Chrystusa.
Choć u Izajasza szczególnie akcentowana jest potęga Władcy i grzeszność ludu, to
jednak istotna jest tutaj również rola samego przymierza. W kolejnych ustępach czytamy:
,,Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki, Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię
jest <<Święty>>: Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który
jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych’’. Pojawia się rola miłosierdzia dającego odpuszczenie win, prowadzącego do
zbawienia oraz słowo ostrzeżenia samego Boga przed konsekwencją grzechu. Stwórca
zatem, pomimo całej surowości, wybawia człowieka okazującego pokorę. Fenomen ten
Grzybek opisuje następująco:
Oczyszcza się [też] z różnych politeizmów, aż osiągnie idealną postać w nauczaniu
ewangelisty Starego Testamentu, wielkiego proroka Izajasza. Wydaje się, że każda księga
dorzuca jakiś nowy szczegół do ogólnego obrazu Boga, a szczegół ten jest po większej
części uwarunkowany danymi natury historycznej, geograficznej, religijnej czy nawet
politycznej.
Niektóre z ksiąg biblijnych nie wyodrębniają konkretnego obrazu, ale wskazują na
atrybuty Boga, czy też ślady Jego działalności. Zawarta w nich symbolika, alegorie, skłaniają odbiorcę do poszukiwania ukrytego sensu i głębszego rozważania słowa. W artykule wspomnianego Stachowiaka czytamy: ,,Niektóre księgi, szczególnie późniejsze, nie
mówią wcale bezpośrednio o Nim, ale posługują się omówieniami, obrazami, a zwłaszcza alegorią (Księga Estery, Pieśni nad pieśniami)”. Taka zależność nosiła jednak znamię
czasów, w których dano było im żyć, poziomu intelektualnego, jak i duchowego.
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Reinterpretacja romantyczna
Motywy biblijne stanowiły istotny element twórczości romantycznej chociaż sam sposób reinterpretacji poszczególnych ksiąg zasadniczo odbiegał od zamysłu Starego Testamentu. Sytuacja polityczna, społeczna i religijna wieku XIX narzucała konieczność
poszukiwania środków wyrazu, które potrafiłyby wpisywać się w zapotrzebowanie intelektualne i duchowe współczesnego człowieka, ale i udzielać odpowiedzi na nurtujące
go pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. Newralgiczne w samym przekładzie okazywały się księgi prorockie. Romantycy chętnie sięgali do wizji profetycznych zawartych
w Biblii i wprowadzali je na grunt literatury. Wielokrotnie odwoływano się do Ezechiela.
Marian Maciejewski, definiując pojęcie Biblii w ujęciu romantycznym, konstatuje:
Poczynając od 2. połowy XVIII w. zacznie funkcjonować w świadomości zbiorowej
mechanizm wyprowadzony głównie z proroctw Ezechiela, który w momentach największych zagrożeń ojczyzny każe wierzyć, że bolesne wydarzenia, jakie faktycznie się spełniły, stanowią gwarancję realizacji zapowiedzi pozytywnych, śmierć musi poprzedzać
zmartwychwstanie.
Symbolika biblijna służyła zatem w dużej mierze wyjaśnieniu dramatycznego położenia narodu polskiego i samym jegoż uwzniośleniu. Częstokroć obraz ten nosił znamiona
komizmu upodabniającego go do oświeceniowej poezji politycznej. Sama ekspresja literacka znajdowała zakorzenienie w wizjach proroczych. Maciejewski stwierdza:
Ale oprócz nurtu poezji profetycznej romantyzmu, która korzystała z ekspresji stylistyczno – kompozycyjnej wypracowanej przez retorykę ,,literacką’’ i biblijną, dojrzały
romantyzm znał wypowiedź inspirowaną Biblią bardziej intymną, ujawniającą tajniki
psychologiczne doświadczeń mistycznych i życia rodzinnego, ,,szczęścia w ograniczeniu’’, czego najbardziej ekspresywnymi manifestacjami są Psalm ojcowski K. Ujejskiego
czy Słowackiego Baranki moje oraz Do autora skarg Jeremiego.
Doświadczenia przedstawicieli epoki nie współgrały z pierwotnym zamysłem Pisma i
jego kontekstowością, w dużej mierze przy manifestacji buntu społeczeństwa i wykorzystywaniu takich kreacji, jak np. biblijnego grzesznika Kaina. Piętno tego bohatera ciąży
między innymi nad postacią Konrada z III części Dziadów buntującego się przeciwko
samemu Bogu, nie wahającego się użyć określenia ,,car’’ w odniesieniu do Jego osoby.
Bohaterowie literaccy poszukiwali zatem usprawiedliwienia w winie ciążącej na nich już
od momentu poczęcia za sprawą grzechów ich przodków.
Pismo Święte pełniło funkcję księgi uwznioślającej bohaterów romantycznych, nadania im siły i profetycznej misji mężów Starego Testamentu. Świat przedstawiony ulegał
uświęceniu, a centrum tematyczne stanowiła relacja poeta – prorok – Bóg. Słowo poety
stawiane było na równi ze słowami proroków. Wysoki wydźwięk uzyskiwały różnorakie
rozważania aksjologiczne i ontologiczne. Rzeczywistość ulegała zatem sakralizacji i mitologizacji, opierających się na autorytecie Biblii.
Indywidualistą w tym zakresie, pozostającym jednakowoż jednym z bardziej teologicznych poetów epoki, był Cyprian Kamil Norwid. Jego recepcja odbiegała od standardowego ujęcia romantyków, którzy:
mniej lub bardziej świadomie, dokonali odkrycia, że objawienie obecne w żywej tradycji judeo – chrześcijańskiej jest tożsame ze Słowem Bożym i stąd Słowo Boże nie
utożsamia się z Pismem. Że Słowo Boże przerasta i wyprzedza Pismo, że Biblia jest tylko
jego cząstkowym zapisem. Autorzy natchnieni i prorocy egzystują <<po stronie>> Słowa
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Bożego jako jego nosiciele i świadkowie, a stąd już blisko do powstawania znaku równania między romantycznym poetą a prorokiem i do przypisania poecie nie tylko statusu
asystencji Słowu, ale i jego autorstwa czy współautorstwa, co prowadziło do powstawania Biblii romantyków.
Problematyka poznawalności i niepoznawalności Boga u Norwida
Kwestia poznawalności i niepoznawalności Boga stanowiła jedno z fundamentalnych
zagadnień epok literackich. Lęk potęgowany przez świadomość własnych nieprawości
pobudzał człowieka do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące go pytania o charakterze epistemologicznym. Każda epoka starała się dokonać indywidualnej recepcji opierając jednak swoje założenia na Piśmie Świętym jako księdze natchnionej przez Boga
i traktującej o Nim samym. Twórczość o charakterze religijnym wykorzystująca bogactwo biblijnych motywów i symboliki to dość szeroka dziedzina tematyczna z zakresu
literaturoznawstwa. Swym zasięgiem obejmuje w dużej mierze pytania o istotę Boga i
Jego obecność w życiu istoty ludzkiej. To właśnie owa obecność, związany z nią sposób
obrazowania, pomimo sytuowania go na różnych poziomach rozważań aksjologicznych i
ontologicznych, nigdy nie został całkowicie zapomniany.
Metafizyczność to także jedno z fundamentalnych zagadnień epoki romantyzmu. Sfera
ta była niezwykle istotna dla Norwida, który w odróżnieniu od wielu romantyków, nie
starał się stworzyć własnej interpretacji Pisma Świętego, ale zestawić historię Polski z
dziejami narodu Izraela. Stosowane przezeń zabiegi literackie pokazywały, zgodnie z
myślą Starego Testamentu, że Bóg jest w istocie dobrym, żyje sam przez siebie, Kościół
natomiast to realizacja Jego Królestwa na ziemi. Inspiracją stawały się dla niego Psalmy oraz nowotestamentowe przypowieści, ukazujące zależności Boga do człowieka oraz
człowieka do Boga, zakodowane w sposób skłaniający odbiorcę do głębszej refleksji.
Dla Norwida ważna była także sama symbolika sakralna. W swoich utworach często
nawiązywał do motywu węża jako alegorii upadku, czy to Krzyża – zbawienia, ofiary, zagłębiając się nie tylko w Piśmie, doktrynach filozoficznych, teologicznych, ale i liturgice
kościelnej. Stanowisko poety wobec sposobów odczytywania Pisma i roli Boga w życiu
człowieka wyrażają zwłaszcza jego listy, chociaż doskonałą egzemplifikacją jest także
twórczość poetycka. Obok postawy ustanawianej przez wiarę była także perspektywa
krytyka i badacza. Wielu interpretatorów poezji Norwida eksponuje fakt, że zaznajomienie się z nauką Biblii uczyniło z poety aktywnego jej czytelnika, co zostaje uwidocznione
w wielu utworach. Merdas opisuje tę materię następująco:
,,Miejsca biblijne w twórczości Norwida wskazują na to, że znał całą Biblię – od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Liczne cytaty jako motto czy inkrustacja tekstu zaopatrzone są
na ogół w adresy bibliograficzne. Trzeba jednak przyznać – nie zawsze dokładne. Widać,
że poeta cytował z pamięci i kontaminował teksty Biblii Wujka, Biblii Gdańskiej i wersję
używaną w liturgii Kościoła katolickiego.
Rozważając zagadnienie poznawalności sfery sacrum w twórczości Norwida należy
zauważyć, że Bóg staje się tutaj czasem Bogiem ukrytym, niepoznawalnym. Człowiek,
stający w obliczu ciemności spowodowanej grzechem, nie jest w stanie pojąć napełniających bojaźnią boskich wyroków. Źródłem siły staje się zatem Opatrzność. Znamienne
mogą się okazać takie utwory jak Pielgrzym, Modlitwa i Czemu nie w chórze.
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Człowiek - pielgrzym
W pierwszym z wymienionych poeta kontrastuje niestrudzone pielgrzymowanie jako
wzbijanie się ku myśli wysokiej z biernością. Miarą wielkości ducha jest wykraczanie
poza granice, poszukiwanie szczęścia wewnątrz nas. Norwid niejako nie pozwala nam
zapomnieć, że celem życia jest dojrzewanie do pełni osobowości, dojrzałości w Bogu,
który staje się ostatecznym celem każdego pielgrzymowania. Norwidowska symbolika
życia – pielgrzymki jest bardzo wyraźna, tak jak wyraźny jest również kontekst biblijny,
nawiązanie do Księgi Jozuego, w słowach:
Przecież i ja ziemi tyle mam,
Ile jej stopa ma pokrywa,
Dopókąd idę!...
To niewątpliwe nawiązanie do następujących słów spisanych na kartach Księgi Jozuego: ,,Wszelkie miejsce, po którym deptać będzie stopa nogi waszej, dam wam’’. Wielu
późniejszych badaczy twórczości Norwida wskazuje na fakt, że centralnym punktem tego
utworu jest pewne przekraczanie granic, wznoszenie się ku myśli wysokiej. Poeta odrywa
się od nadmiernej, komicznej ambicji przynoszącej chęć wzbicia się ponad ograniczenia
stawiane nam przez naturę.
Franz Kafka, w odwołaniu do ostatnich słów utworu, pisał: ,,Zrozumieć szczęście,
to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp,
które go pokrywają’’. Wspólne dla tych dwóch poetów jest to, że osiągnięcie pełni szczęścia jest możliwe dzięki ograniczeniu się do własnych sił, miary człowieka. Bowiem, co
słusznie zauważa Aniela Kowalska:
nie jest ono poza nami, jest w nas, jest takie, jakie nasze o nim wyobrażenie: w nas
kiełkuje, z nas czerpie soki odżywcze, warunki trwania i siłę wzrostu. I nigdy grunt, na
którym stoimy i zachowujemy równowagę, nie może być szerszy od naszych dwóch stóp.
Podmiot liryczny wiersza podchodzi do otaczającego go świata w sposób postępowy,
bardzo zdynamizowany. Doskonałej ilustracji dostarcza pierwsza strofa:
Nad stanami jest i stanów – stan
Jako wieża nad płaskie domy
Stercząca w chmury...
Człowiek – pielgrzym jest świadom swego przeznaczenia, celu wędrowania. Ta świadomość prowadzi go ku wznoszeniu się ponad stany stanów, ponad miałkość ich przedstawicieli zatrzymujących się niejako w martwym punkcie, nie widzących prawdziwego
szczęścia, które w twórczości Norwida częstokroć utożsamiane jest z Bogiem.
Osoba mówiąca dostrzega swe położenie, pewne ubóstwo fizyczne, przy jednoczesnym intensyfikowaniu wyższości duchowej:
Wy myślicie, że i ja nie Pan,
Dlatego, że dom mój ruchomy,

182

ARTYKUŁY
Z wielbłądziej skóry…
Przecież ja aż w niebie łonie trwam,
Gdy ono duszę mą porywa,
Jak piramidę!
Nieustanna pielgrzymka stanowi przeciwieństwo bierności w podejmowaniu odważnych, znaczących czynów. Norwid bez obaw uwzniośla wolność umysłu, triumf duszy
nad cielesnością. Owy triumf to wykraczanie poza granice racjonalności, wzbijanie się ku
prawdziwemu szczęściu, pełni szczęścia – Bogu.
Literacka modlitwa
Szczególną rolę w kwestii zagadnienia wiary u Norwida odgrywa także wiersz pt.
Modlitwa. Podmiot staje tutaj wobec wezwania, pyta o sens ziemskiej wędrówki. XIX
wieczna filozofia podejmowała próbę zbliżenia się i całkowitego poznania Boga, natomiast w wierszu poety, niejako w oparciu o założenia tzw. teologii apofatycznej, absolutne poznanie natury Stwórcy przekracza granicę racjonalności. Bóg jednak przemawia do
nas między innymi poprzez naturę. Poeta daje tego wyraz w słowach:
Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie,
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem,
Pochwałą wreszcie – ach! - nie Twoim kwiatem
I przez tę rozkosz, którą urąganie
Siódmego nieba tchnąć się zdaje – latem I przez najsłodszy z darów Twych na ziemi,
Przez czułe oko, gdy je łza ociemi;
Przez całą dobroć Twą, w tym jednym oku,
Jak całe niebo odjaśnione w stoku!
W kolejnych zwrotkach wiersza Norwid wskazuje na kulturę jako kolejny element,
przez który Stwórca przemawia do człowieka. Kultura ta trwa, choć jednocześnie jest
krucha:
Przez całą Ludzkość z jej starymi gmachy,
Łukami, które o kolumnach trwają,
A zapomniane w proch włamując dachy,
Bujnymi z nowa liśćmi zakwitają.
Przez wszystko!...
Osoba mówiąca staje wobec majestatyczności i powołania przez Pana, nie może jednak znaleźć godnej odpowiedzi, nie wie, jak odpowiedzieć na Jego wezwanie. W oceanie
udręczeń i rozdarcia tęskni za męczeństwem, wyrażając to w słowach:
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Panie! - ja nie miałem głosu
Do odpowiedzi godnej – i – milczałem:
Błogosławionym zazdrościłem stosu
I do boleści jak do matki drzałem.
XIX wieczna filozofia traktowała przede wszystkim o pragnieniu zbliżania się i całkowitego poznaniu Boga. Podmiot utworu pyta o sens egzystencji, wyrażając jednak entuzjazm i chęć działania: ,,I jak z bliźnięciem zrosły w pół z Zapałem’’.
Podmiot ma świadomość tego, że jest elementem stworzenia, jako znamię, znak, ślad
- ma za zadanie odczytać siebie. Chciał zostać świętym, nie może jednak tego zrobić, bowiem żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć samego siebie. W utworze podkreślona jest kruchość ludzkiego istnienia. Na wezwanie Boga odpowiadamy swoim życiem.
Powołaniem jest służenie słowu, czyli w przypadku Norwida – służba poezji. Powołanie
tworzy nierozerwalną więź z poezją. Ja liryczne to poeta, który jak każdy człowiek jest
znamieniem Boga.
Kondycja człowieka wobec potęgi zła
Sacrum przenika także kolejny z wziętych na warsztat utworów – Czemu nie w chórze? Odwołanie biblijne związane jest tutaj przede wszystkim z ewangelicznym obrazem
rzezi betlejemskich dzieci:
A cóż dopiero? Owi,
Co ledwo wbiegli w wieś? Gdzie jeszcze ucho łowi
Niewinniąt rzeź!
Tytuł zostaje ujęty w formie pytania. Zgodnie z interpretacją Edmunda Ordona między samym
tytułem a ostatnim wersem wiersza zachodzi pewna analogia. Na postawione pytanie odpowiedzi
udziela istota ludzka komplikująca płynność chóru. Poeta próbuje dokonać unifikacji sfery doczesnej
oraz wiecznej, natomiast: ,,Narodziny Chrystusa są według Norwida faktem o wiecznym znaczeniu.
Sam podmiot liryczny jednak wciąż czuje się niegodnym łaski Wszechmogącego:
Śpiewajcież, o! Wybrani,
U żłobu, gdzie jest Bóg;
Mnie jeszcze ucho rani
Pogoni róg…
Zakończenie
Cyprian Norwid starał się wkomponować w swoje utwory staro, jak i nowotestamentowe wyobrażenie o analogicznych próbach uchwycenia wizji Stwórcy, odsłonięcia Jego tajemnicy oraz
dochowania wierności tradycji przekazywanej przez liturgię Kościoła. Warunkiem poznania w jego
utworach jest żarliwa wiara i całkowite podporządkowanie się Bogu. Człowiek był dla niego znamieniem Boga. Swoje powołanie realizował poprzez słowo, poezję. Sacrum przenikało jego spuściznę
literacką. Norwid bowiem: ,,...patrzył i rozumiał poprzez sacrum. Widział w sakralnej perspektywie
zarówno wieś, jak i miasto, sytuacje konkretnych ludzi i współczesne wydarzenia, własną poezję i
taniec’’.
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Streszczenie:
Od ponad 2000 lat Kościół katolicki stawał w obliczu różnego rodzaju doświadczeń. Formy
jego działalności, powstające podziały, znajdowały odzwierciedlenie w kulturze, sztuce, filozofii i wielu innych dyscyplinach naukowych dążących do odsłonięcia ezoterycznej problematyki
związanej z ludzką egzystencją. Twórczość o charakterze religijnym wykorzystująca bogactwo
biblijnych motywów i symboliki stanowi dość rozległy obszar badawczy, który jednak od zawsze przyciągał zainteresowanie uczonych na całym świecie. Metafizyczność to także jedno z
fundamentalnych zagadnień epoki romantyzmu. Indywidualistą w tym zakresie, pozostającym
jednakowoż jednym z bardziej teologicznych poetów epoki, był Cyprian Kamil Norwid. W
odróżnieniu od wielu romantyków nie starał się stworzyć własnej interpretacji Pisma Świętego,
ale zestawić historię Polski z dziejami narodu Izraela. Warunkiem poznania w jego utworach
jest żarliwa wiara i całkowite podporządkowanie się Bogu.
Słowa kluczowe: Biblia, Bóg, liryka religijna, metafizyczność, romantyzm
Summary:
God Father – man – world. Trouble knowablity and unknowablity of God in the poetry of
Cyprian Kamil Norwid
For more than 2000 years, the Catholic Church has faced various kinds of experiences.
Forms of his activities, emerging divisions, were reflected in culture, art, philosophy and many
other scientific disciplines aiming at uncovering the esoteric problem of human existence. Religious creativity, using the richness of biblical motifs and symbols, is a fairly extensive research
area, but has always attracted the attention of scholars around the world. Metaphysics is also
one of the fundamental issues of the Romantic era. One of the more theological poets of the
period, one individual in this respect, was Cyprian Kamil Norwid. Unlike many of the Romantics, he did not try to create his own interpretation of the Scriptures but to compile the history of
Poland with the history of the people of Israel. The desire to know in his works is a passionate
faith and total submission to God.
Keywords: Bible, God, Religious lyric, metaphysical, romanticism
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DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH
Z NARUSZENIEM PRAW PACJENTA PRZY
ŚWIADCZENIU USŁUG MEDYCZNYCH
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Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wstęp
W dziedzinie medycyny od wieków wyraźnie akcentuje się wartość ludzkiego życia
jako wartości nadrzędnej. Rozwój praw człowieka jaki dokonał się wraz z rozwojem społecznym państw kultury zachodniej położył silny akcent także na inne czynniki, które w
sposób bezpośredni związane są z jakością życia człowieka. Współcześnie coraz większą
uwagę poświęca się standardom opieki szpitalnej w ramach upodmiotowienia pacjenta w
procesie leczenia. W efekcie tego w ostatnich latach wypracowano katalog praw pacjenta,
których urzeczywistnienie w relacji lekarz-pacjent ma gwarantować poszanowanie godności pacjenta i zapewnienie mu komfortowego samopoczucia podczas leczenia.
Pacjent współcześnie nie jest jedynie przedmiotem zabiegów ratujących życie, ale
wręcz uzyskuje rolę przewodnią, bowiem może decydować czy chce by jego życie było
ratowane w sytuacji zagrożenia. Stąd też akcentując tę doniosłą rolę pacjenta w procesie
leczenia mówi się powszechnie o świadczeniu „usług medycznych”, przy świadczeniu
których lekarze obowiązani są szanować prawa pacjentów.
W niniejszym artykule zostanie przedstawiony katalog praw pacjenta, jaki został wprowadzony do polskiego systemu prawnego w ostatnich latach, bowiem jak wynika z sondażu opinii publicznej na temat praw pacjenta przeprowadzonego w 2008 roku - aż 42%
badanych Polaków nie miało świadomości istnienia praw przysługujących pacjentowi1.
Następnie przeanalizowane zostanie zagadnienie odpowiedzialności lekarza i zakładu
opieki zdrowotnej za naruszenie praw pacjenta w kontekście przesłanek odpowiedzialności. Na zakończenie omówione zostaną roszczenia przysługujące pacjentowi w razie
naruszenia jego praw w trakcie udzielania świadczeń medycznych oraz tryb dochodzenia
roszczeń zawarty w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Geneza i współczesny katalog praw pacjenta
Mając na uwadze istotę medycyny jako nauki służącej zdrowiu i życiu człowieka
należy stwierdzić, iż od samych jej początków dobro pacjenta odgrywało istotną rolę.
Świadczy o tym choćby słynna przysięga Hipokratesa, czy modlitwa Majmonidesa, która
1
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wskazuje na potrzebę utrzymywania prawidłowej relacji pomiędzy lekarzem, a chorym2.
Starożytne koncepcje były kultywowane w środowisku medycznym, czego wyrazem
była ich recepcja do kodeksu etyki lekarskiej3.
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że na powstanie współczesnych praw pacjenta wpływ miały trzy nurty myśli społecznej4:
urzeczywistnianie praw człowieka w procesie leczenia,
rozwój ruchu konsumenckiego w zakresie usług medycznych,
ewolucja praw obywatelskich.
Po II Wojnie Światowej nastąpił nagły rozwój w dziedzinie praw człowieka. Społeczność międzynarodowa wypracowała wiele systemów, które miały zagwarantować
początkowo te najważniejsze prawa, jak prawo do życia, a z czasem katalog praw powiększał się o te, które mają zagwarantować wysoką jakość życia człowieka nie tylko w
kontekście biologicznym, ale także społecznym, kulturowym i politycznym. Przyczyną
tego było doświadczenie okrucieństwa wielkich totalitaryzmów XX wieku w tym zbrodniczych eksperymentów medycznych5.
Istotny wpływ na powstanie praw pacjentów miał również postęp nauk medycznych
oraz rozwój technologii. Otworzyło to nowe możliwości dla biotechnologii oraz inżynierii genetycznej. Powoduje to konieczność ciągłego zadawania pytań o granice ingerencji
medycznych w ciało człowieka. Coraz częściej mówi się o dehumanizacji medycyny6.
Zabiegi, które pozwalają ingerować w genom ludzki, tworzyć hybrydy, ale także powodować upośledzenie czynności ludzkiego ciała, np. w dziedzinie płodności, stawiają pod
znakiem zapytania naczelne zasady wykonywania zawodu lekarza – takie jak „przede
wszystkim nie szkodzić”. Istnieje również pokusa wykorzystania chorego człowieka na
potrzeby przeprowadzenia eksperymentalnych badań w poszukiwaniu nowych sposobów
leczenia. Na tym polu rysuje się szczególna potrzeba zabezpieczenia interesów pacjentów, którzy będąc w obliczu walki o życie są bardziej skłonni podejmować ryzyko testowania nowych leków.
Istotny wpływ na prawa pacjenta ma zjawisko konsumeryzmu, gdzie zabieg medyczny przestaje być uważany za niezbędną ingerencję w ciało człowieka a jest traktowany
raczej jako usługa zamawiana przez pacjenta. Kwestia ta nasuwa pytanie na ile człowiek
może decydować o swoim zdrowiu i ciele. Czy godzi się wykonywanie eutanazji i aborcji
na życzenie pacjenta, choćby cieszył się dobrym zdrowiem i nie było medycznych wskazań do przeprowadzenia takiego działania. Pytania te doprowadziły do powstania interdyscyplinarnej nauki – bioetyki, której zadaniem jest określenie dopuszczalnych granic
ingerencji medycznej w życie jednostki i całego społeczeństwa7.
Koncepcja praw pacjenta jako szczególnego rodzaju praw człowieka wyraża się
przede wszystkim w prawie do ochrony zdrowia. Zagadnienie to było przedmiotem wie2

3
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E. Bandurska, Ewolucja relacji lekarz - pacjent i jej wpływ na prawa przysługujące choremu w dobie dynamicznego rozwoju nauk medycznych, Portal Prawo i Medycyna, dostępny online: http://www.prawoimedycyna.pl/index.
php?str=artykul&id=1024, dostęp z dnia 22.05.2017.
Zob. T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002, s. 54 i n.
Podział za: U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007, s. 1.
B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, System ochrony praw człowieka, Kraków 2002, s. 13 i n.
Por. D. Małecka, Prawa pacjenta – ważny problem społeczny i prawny, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr
3, s. 14, czy T. Kielanowski, Etyka i deontologia lekarska, Warszawa 1985, s. 11.
T. Brzeziński, Etyka…, s. 5.
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lu międzynarodowych ustaleń, aż w XX wieku uznano, że jest to podstawowy obowiązek państwa wyrażający się w zapewnieniu obywatelom odpowiedniej jakości świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych8.
W społeczności międzynarodowej powstało wiele deklaracji i porozumień, które
stanowiły podstawę późniejszych praw pacjenta. Warto tu wspomnieć choćby o zdefiniowaniu pojęcia „zdrowia” przez Światową Organizację Zdrowia w 1946 roku, czy
przyjęciu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w 1948 roku. Następnie
trzeba wskazać na Deklarację Wenecką z 1983 roku, która odnosiła się do postępowania
z pacjentem w stanie terminalnym choroby, Deklarację Lizbońską z 1981 roku, czy Deklaracja Praw Pacjenta opracowaną przez WHO w roku 1994 roku.
Warto w kontekście genezy praw pacjenta wskazać na wkład polskiej myśli w rozwój międzynarodowych praw pacjenta oraz rozwój tych praw w Polsce. Wraz z przyjęciem Kodeksu Warszawskiego Towarzystwa Medycznego w 1884 roku wprowadzono
dla lekarzy zakaz wykorzystywania swojej wyższej pozycji w stosunku do pacjenta w
szczególności poprzez korzystanie z przywilejów, jakie mogliby oni dzięki swojej pozycji osiągnąć9. W 1907 roku na mocy kodeksu przyjętego na X Zjeździe Lekarzy i Przyrodników we Lwowie relację lekarza z pacjentem po raz pierwszy określono jako umowę
dwóch niezależnych od siebie stron, co dawało pacjentom większą swobodę w wyrażaniu
swoich opinii o prowadzonym leczeniu10. Z kolei na mocy Kodeksu Deontologii Lekarskiej
została zniesiona konieczność konsultowania się lekarza z pacjentem wyłącznie w przypadkach, gdy stan chorego wymagał nagłej pomocy lekarskiej11. W 1967 roku podjęto próbę
przeciwdziałania praktykom nieinformowania pacjentów o stanie ich zdrowia, co znalazło
wyraz w Zbiorze Zasad Etyczno-Deontologicznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
w którym znalazł się przepis mówiący o tym , że „lekarz, podejmując leczenie, powinien
poinformować chorego bądź jego opiekuna o zamierzonych zabiegach i metodach postępowania oraz uzyskać jego zgodę” natomiast zasada numer 12 wskazywała na konieczność
przekazywania pacjentowi informacji w sposób dla niego zrozumiały i jasny12.
Problematykę praw pacjentów i konieczności ich prawnego uregulowania podniesiono
w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Efektem poczynionych ustaleń było przyjęcie ustawy z
dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej13, w której omawiano również
prawa pacjentów. Obecnie prawa pacjentów reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta14.
Katalog praw pacjenta w Polsce
W dniu 5 czerwca 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym do polskiego porządku prawnego
wprowadzono następujące prawa pacjenta (podział za ustawodawcą):
1. prawo do świadczeń zdrowotnych:
a) odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
8
9
10
11
12
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b) do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej
kolejność dostępu do tych świadczeń,
c) do zasięgnięcia opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium
lekarskiego,
d) do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie
zdrowia lub życia,
e) udzielanych z należy tą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym,
2. prawo do informacji:
a) o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w tym żądania pełnej informacji,
b) o stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej,
c) w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody,
d) o prawach pacjenta,
e) o rodzaju i zakresie udzielnych przez dany podmiot świadczeń zdrowotnych,
3. prawo żądania nieudzielania przez lekarza informacji w zakresie wskazanym przez pacjenta,
4. prawo przedstawienia lekarzowi swojego zdania w zakresie otrzymanych informacji,
5. prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od
leczenia,
6. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
7. prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
8. prawo do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
9. prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
10. prawo do umierania w spokoju i godności,
11. prawo do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień w stanie terminalnym,
12. prawo dostępu do dokumentacji medycznej,
13. prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
14. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:
a) do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami
b) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej
c) do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży,
porodu i połogu
15. prawo do opieki duszpasterskiej
16. prawo do przechowania rzeczy wartościowych w depozycie
17. prawo wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta.
Wskazać przy tym należy na treść artykułu 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, który stanowi, że kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub
upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku
wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku prawa pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.
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W doktrynie prawa zwracano również uwagę, że katalog praw pacjenta ujęty w ustawie jest niekompletny i należałoby go uzupełnić o prawa pacjentów związane z korzystaniem ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także
zawrzeć uregulowania dotyczące tzw. kwestii trudnych etycznie15. Pod pojęciem kwestii
trudnych etycznie należy rozumieć: „udział pacjenta w eksperymencie medycznym; prawo wyrażenia sprzeciwu pro futuro na wypadek utraty przytomności wobec prowadzenia
określonego rodzaju terapii lub stosowania środków nadzwyczajnych; prawo do ustanowienia pełnomocnika w sprawach terapii na wypadek utraty zdolności do podejmowania
decyzji; wyrażenie sprzeciwu co do przeprowadzania sekcji zwłok po swojej śmierci;
pobieranie dla celów transplantacyjnych organów i tkanek od osób żyjących; pobranie
organów lub komórek na wypadek śmierci pacjenta; zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na zasadzie zgodności z aktualną wiedzą
medyczną i przyjętymi standardami”16.
Roszczenia związane z naruszeniem praw pacjenta
Roszczenie o zadośćuczynienie
Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
Kwestia roszczeń przysługujących za naruszenie praw pacjenta została uregulowana
m.in. w artykule 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis stanowi, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na
podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
Ustawodawca przyjął odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta na zasadzie
winy. Z uwagi na to, że polskie prawo nie zawiera legalnej definicji winy, należy odwołać się do wyjaśnienia tego terminu opracowanego przez doktrynę i orzecznictwo.
Przyjmuje się, że wina zachodzi wówczas, gdy sprawcy szkody można postawić zarzut
obiektywnej oraz subiektywnej niewłaściwości zachowania. Element obiektywny to bezprawność rozumiana jako sprzeczność działania lub zaniechania sprawcy z porządkiem
prawnym, czyli konkretnym przepisem lub z zasadami współżycia społecznego, bądź
innymi normami powszechnie stosowanymi i akceptowanymi w danym społeczeństwie17.
Element subiektywny dotyczy stosunku woli oraz świadomości działającego podmiotu
do jego czynu18. Wobec powyższego można wyróżnić dwie postacie winy: umyślną oraz
nieumyślną w typie lekkomyślności i niedbalstwa19.
Roszczenie o zadośćuczynienie nie przysługuje, w razie gdy naruszono prawa pacjenta
15
16
17

18
19
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D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz., LEX 8298.
Tamże.
Zob. szerz. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 93/15; A. Olejniczak,
Komentarz do art. 415 Kodeksu cywilnego [w:]Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX 167898.
Zob. szerz. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003r., IV CK 32/02, LEX nr 146462.
Zob. szerz. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2012 s. 200; G. Bieniek, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2011 s. 218; Z. Banaszczyk, Kodeks
cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-449(10), Warszawa 2008, s. 1214;W. Dubis [w:] . E. Gniewek (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz., Warszawa 2011, s. 699; A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 415 Kodeksu cywilnego [w:] A.
Rzetecka-Gil (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, LEX 159722.
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do: przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty
udzielające świadczeń zdrowotnych; dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej
jego stanu zdrowia; zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych20.
W sytuacji, gdy zawinione naruszenie dotyczy prawa pacjenta do umierania w
spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do
drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią
sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu
cywilnego21.
W doktrynie wskazuje się, że zbieg roszczeń z art. 448 kc oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta polega na tym, że zostają w ten sposób
wskazane te prawa pacjenta, które objęte są domniemaniem prawnym, że do ich naruszenia doszło22. Oznacza to, że ciężar dowodu, czy do naruszenia doszło lub nie, został
przeniesiony z pacjenta na podmiot leczniczy. Chcąc uwolnić się od odpowiedzialności podmiot ten będzie musiał udowodnić, że dochował należytej staranności w zakresie
ochrony przedmiotowego prawa pacjenta, wskutek czego nie ponosi winy.
Zadośćuczynienie za krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia
Prócz roszczenia o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych omówionych
w poprzednim rozdziale, istnieje możliwość dochodzenia świadczeń w związku z
uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia pacjenta w związku z zawinionym działaniem lub zaniechaniem personelu przy świadczeniu usług medycznych23. Istotną różnicą jest to, że pacjent występujący z takim roszczeniem musi udowodnić rozmiar
krzywdy jakiej doznał, a rekompensowana krzywda musi mieć związek z uszkodzeniem
ciała lub rozstrojem zdrowia. Z roszczeniem tym może występować tylko osoba, która
bezpośrednio doznała krzywdy. Jednakże, zgodnie z art. 446 § 4 kc, możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, przy czym przyjmuje się tu, że
źródłem krzywdy nie jest śmierć osoby bliskiej, lecz postępowanie, które doprowadziło
do jej śmierci24. Szczegółowe zasady dochodzenia tego roszczenia zostały przedstawione
w kolejnym rozdziale.
Roszczenie o odszkodowanie
W przypadku, gdy podczas świadczenia usług medycznych doszło do uszkodzenia
ciała lub wywołania rozstroju zdrowia pacjent ma prawo do wynagrodzenia wyrządzonej
mu w ten sposób szkody i dochodzić roszczeń na podstawie art. 444kc.Pacjent dochodzący w ten sposób roszczeń musi wykazać rozmiar doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz
określić wysokość szkody jakiej doznał w związku ze zdarzeniem.
20
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Art. 4 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Tamże, art. 4 ust. 2.
D. Karkowska, Ustawa…
Zob. art. 445 § 1 kc
A. Olejniczak, Komentarz do art. 446 kc [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX 167898; Zob. także wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 23 maja 2013 r., sygn. akt I
ACa 117/13, LEX 1339393.
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Dla skutecznego domagania się naprawienia szkody na osobie, pacjent musi wykazać
szereg okoliczności takich jak: fakt wyrządzenia szkody, wykazanie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy określonym zdarzeniem a powstałą szkodą oraz wykazanie
winy podmiotu, który udzielał świadczeń medycznych. Warto przy tym nadmienić, iż w
omawianym przypadku szkoda pojmowana jest jako uszczerbek wyłącznie majątkowy
w dobrach prawnie chronionych tj. uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia25.
Pod pojęciem uszkodzenia ciała należy rozumieć takie przypadki naruszenia integralności fizycznej człowieka, które mogą polegać m.in. na zniszczeniu (zerwaniu ciągłości) jego tkanek lub organów (np. rany, pozbawienie części ciała)26. Natomiast rozstrój
zdrowia polega na wywołaniu dysfunkcji organizmu człowieka przez doprowadzenie do
zakłócenia funkcjonowania jego poszczególnych układów i systemów (np. układu pokarmowego, systemu nerwowego w postaci zaburzeń psychicznych, nerwicy)27. Oba te
zjawiska mogą występować równolegle jako skutki zdarzenia wywołującego szkodę.
Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczenia na podstawie art. 444 kc jest
osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, na skutek zdarzenia wywołującego szkodę.
Z uwagi na szerokie brzmienie art. 444 § 1 kc do kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia zalicza się m.in.: koszty leczenia w szerokim
tego słowa znaczeniu (pobyt w szpitalu, konsultacja u wybitnych specjalistów, koszty
opieki lekarskiej, dodatkowa pomoc pielęgniarska, wydatki na środki farmaceutyczne i
sanitarne); koszty transportu poszkodowanego z miejsca wypadku do domu lub do szpitala; koszty specjalnego odżywania w chorobie; koszty leczenia sanatoryjnego; koszty
protezowania (koszty nabycia i konserwowania aparatów ułatwiających funkcjonowanie
upośledzonych organów ciała np. protezy kończyn, aparaty słuchowe, okulary); koszty
nabycia i utrzymania odpowiedniego środka komunikacji; koszty przysposobienia poszkodowanego – po wyleczeniu i po ewentualnym zaopatrzeniu w protezy – do podjęcia
działań w sytuacji określonej zmienionym stanem fizjologicznym jego organizmu; koszty
przygotowania do podjęcia pracy zarobkowej w zawodzie wykonywanym poprzednio
albo w nowym zawodzie28. Powyższy katalog ma charakter otwarty.
Renta
Podstawę tego roszczenia stanowi art. 444 § 2 i 3 kc. Zgodnie z treścią przepisu,
warunkiem do zasądzenia renty jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenie się potrzeb lub zmniejszenie widoków powodzenia na
przyszłość pacjenta, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wskutek prze25
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A. Cisek, Komentarz do art. 444 kc [w:] E. Gniewek (red.),Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1 – 534. Tom
1, Warszawa 2004, s. 1123.
Tak: A. Olejniczak, Komentarz do art. 444 kc [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX 167898.
Tamże.
Zob. np. J. Rezler, Naprawienie szkody wynikłej ze spowodowania uszczerbku na ciele lub zdrowiu (według prawa
cywilnego), Warszawa 1968, s. 54; J. Matys, Szkoda na osobie – uwagi na tle art. 444 k.c., MP 2004, Nr 10, s. 45;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1973 r., sygn. akt II CR 194/73, OSP 1974, nr 4, poz. 83.; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 19 czerwca 1975 r., sygn. akt V PRN 2/75, PiZS 1976, nr 10, poz. 67.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1974 r., sygn. akt I CR 864/73, niepubl.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2002
r., sygn. akt II CKN 1018/00, niepubl.; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1997 r., sygn. akt II UKN 113/97,
OSNP 1998, nr 5, poz. 163.
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prowadzonej usługi medycznej.
W judykaturze panuje pogląd, że nie tylko sama utrata zdrowia, ale rzeczywista utrata zdolności zarobkowania i widoków na przyszłość, a także rzeczywiste zwiększenie
się potrzeb poszkodowanego jako następstwo wywołania uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia stanowią przesłanki zasądzenia renty. Podkreśla się bowiem, że szkoda według
art. 415 kc musi mieć walor realny, nie tylko teoretyczny29.
Podkreślić należy, że roszczenie o rentę nie przysługuje osobie, która w chwili orzekania o żądaniu renty, ze względu na swój wiek, nie byłaby jeszcze zdolna do pracy zarobkowej. W takim przypadku sąd, oddalając żądanie renty, jednocześnie ma obowiązek
ustalenia odpowiedzialności pozwanego za ewentualną szkodę, jaka może powstać w
przyszłości30.
Przy ustalaniu wysokości renty trzeba mieć na względzie, iż jej celem jest naprawienie
szkody przyszłej, „wyrażającej się w wydatkach na zwiększone potrzeby oraz w nieosiągnięciu zarobków i innych korzyści majątkowych, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć
w przyszłości, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia”31.
Dochodzenie roszczeń w trybie art. 13a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku32wprowadziła możliwość, alternatywnego w
stosunku do postępowania sądowego, dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem
praw pacjentów. Postępowanie w tym trybie toczy się w sprawach dotyczących zakażeń
pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnychz aktualną
wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniławłaściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (zdarzenie medyczne)33
Postępowanie wszczyna się na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub jego spadkobierców i toczy się ono przed wojewódzkimi komisjami do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych właściwych ze względu na siedzibę szpitala, gdzie
naruszenie miało miejsce34.Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa,
stanowiło zdarzenie medyczne35.
Istotną zaletą tego typu postępowań jest symboliczny koszt jaki ponosi strona w wy29
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Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1998 r., III CKU 18/98, Prok. i Pr.-wkł. 1998, nr 11-12, s. 35; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 6 października 2000 r., II UKN 10/00, OSNP 2002, nr 9, poz. 221.
Tak: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1963 r., III CO 38/62, OSNCP 1965, nr 2,
poz. 21.
Cyt. za: A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 444 Kodeksu cywilnego [w:] Idem, Kodeks cywilny. Komentarz.
Zobowiązania - część ogólna, LEX 159750.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. nr 113 poz. 660.
Art. 67a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Tamże, art. 67c.
Tamże, art. 67i.
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sokości 200 zł, podczas gdy wszczęcie procesu sądowego wiąże się z uiszczeniem opłaty
w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Dodatkowym atutem jest czas rozpatrywania sprawy, który wynosi 4 miesiące od dnia wpływu wniosku, natomiast postępowania
sądowe często toczą się latami. Za niedogodność i słabą stronę tego trybu uznać należy
maksymalną wartość świadczeń jaka może zostać wypłacona w razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia medycznego. Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i
zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi
100 000 zł, natomiast w przypadku śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł36.
Zakończenie
Niniejszy artykuł stanowi jedynie przybliżenie ogólnych zagadnień związanych z problematyką praw pacjenta oraz dochodzeniem roszczeń w związku z ich naruszeniem.
Materia ta wciąż jest przedmiotem żywej dyskusji zarówno doktryny jak i judykatury.
Wskazać należy na ciągłą potrzebę prowadzenia akcji informacyjnych mających na celu
przybliżenie treści praw pacjenta w Polsce, co może przyczynić się do ich pełniejszej
realizacji w placówkach służby zdrowia.
Należy również uznać za słuszne postulaty doktryny w zakresie poszerzenia regulacji
ustawy o tzw. kwestie trudne etycznie. Brak regulacji w tym zakresie nie służy zarówno
dobru pacjentów jak i rozwojowi medycyny. Problematykę tę należy uznać za szczególnie doniosłą i wymagającą skupienia większej uwagi zarówno teoretyków jak i ustawodawcy.
Streszczenie:
Prawa pacjenta są stosunkowo nowym zagadnieniem w polskim prawie. Obecnie regulacje w tym zakresie są zawarte w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zawarty w niej katalog praw pacjenta został ustalony z uwzględnieniem międzynarodowego dorobku w tej dziedzinie. W literaturze przedmiotu wskazuje się na potrzebę rozszerzenia ustawowego katalogu o kwestie wątpliwe
etycznie. Naruszenie praw pacjenta skutkuje odpowiedzialnością podmiotu świadczącego usługi medyczne. Pacjent, którego prawa naruszono może dochodzić roszczeń o
zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, zadośćuczynienie za krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, odszkodowanie oraz rentę.
Ustawa przewiduje tryb dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie w
drodze ustalenia, czy w danym przypadku doszło do zdarzenia medycznego, które skutkuje odpowiedzialnością podmiotu świadczącego usługi medyczne.
Summary:
Legal claims for breach of patient rightsin provision of medical services
A Patient rights are a relatively new issue in Polish law. Currently regulations are
contained in the Act of 6 November 2008 about Patient Rights and the Patient Rights
Ombudsman. The list of patient rights has been established taking into account the international experience. The literature of the subject indicates the need to extend the statutory
catalog for a questionable ethical issues. Violation of the patient rights establish responsi-
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bility of the provider. A patient whose rights have been breached may claim compensation
for infringement of personal rights, compensation for personal injury or health damage,
compensation for damage and pension. The Act provides the procedure for claiming compensation by determining whether a medical event has occurred.
Bibliografia:
Literatura przedmiotu:
Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., System ochrony praw człowieka,
Kraków 2002.
Banaszczyk Z., Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-449(10), Warszawa 2008.
Bieniek G., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2011.
Brzeziński T., Etyka lekarska, Warszawa 2002.
Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007.
Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz., Warszawa 2011.
Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz.,
LEX 8298.
Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna,
LEX 167898.
Kielanowski T., Etyka i deontologia lekarska, Warszawa 1985.
Matys J., Szkoda na osobie – uwagi na tle art. 444 k.c., MP 2004, Nr 10.
Małecka D., Prawa pacjenta – ważny problem społeczny i prawny, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 3.
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania- część ogólna, Warszawa 2012.
Rezler J., Naprawienie szkody wynikłej ze spowodowania uszczerbku na ciele lub
zdrowiu (według prawa cywilnego), Warszawa 1968.
Rzetecka-Gil A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna,
LEX 159722.
Tulczyński A., Polskie lekarskie kodeksy deontologiczne, Warszawa 1975.
Akty prawne:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. 1991 nr
91 poz. 408.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.
U. 2009 nr 52 poz. 417.
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. nr
113 poz. 660.
Orzeczenia:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1963 r., III CO 38/62,
OSNCP 1965, nr 2, poz. 21.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1973 r., sygn. akt II CR 194/73, OSP 1974,
nr 4, poz. 83.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1974 r., sygn. akt I CR 864/73, niepubl.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 1975 r., sygn. akt V PRN 2/75, PiZS

195

ARTICLES
1976, nr 10, poz. 67.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1997 r., sygn. akt II UKN 113/97, OSNP
1998, nr 5, poz. 163.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1998 r., III CKU 18/98, Prok. i Pr.-wkł. 1998,
nr 11-12.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2000 r., II UKN 10/00, OSNP 2002,
nr 9, poz. 221.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2002 r., sygn. akt II CKN 1018/00, niepubl.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003r., IV CK 32/02, LEX nr 146462.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt I ACa 117/13,
LEX 1339393.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 93/15.
Netografia
1) Sondaż Millward Brown SMG/KRC przeprowadzony w dniach 28.02-04.03.2008 na
zlecenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, dostępny online: www.prawapacjenta.
eu/?pId=1205, dostęp z dnia 20.05.2017.
2) Bandurska E., Ewolucja relacji lekarz - pacjent i jej wpływ na prawa przysługujące
choremu w dobie dynamicznego rozwoju nauk medycznych, Portal Prawo i Medycyna, dostępny online: http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1024, dostęp z dnia
22.05.2017.

Uroczystość odpustowa św. Marcina w Kapusanach.
Mszy świętej przewodniczy ks. Abp Andrzej Dzięga.
Kapustny 11.11.2017 roku

196

`
OJCOWIE KOSCIOŁA
ANASTAZY WIELKI
		

Anastazy (ok. 295)

Atanazy urodził się około roku 295, a więc jego wspomnienia z młodości nie wykraczają poza okres ostatnich prześladowań. Jeszcze je przeżył, a jego stanowczą postawę,
szukającą wszędzie bezwarunkowej decyzji, mogły ‚te wczesne wrażenia jeszcze bardziej spotęgować. Z drugiej strony Atanazy jako młody człowiek wrasta w nowy porządek kościelno-państwowy; jest on dla niego faktem, którego mocno się trzyma przez
całe życie. Ale również pod względem teologicznym rozpoczyna się w nim coś nowego.
Atanazy jest pierwszym greckim Ojcem Kościoła, dla którego akademicka atmosfera
filozofii chrześcijańskiej nie stanowi już jakiejś fazy początkowej. Jest on „mężem kościelnym” rozumiejącym się na sprawach teologicznych, ale wychowanym na szczeblach
hierarchii aleksandryjskiej. Jego ojczyznę duchową stanowi nie „szkoła”, lecz nabożeństwo i kleryckie kancelarie administracji kościelnej. Żaden z biskupów na początku III
wieku nie posiadał tak ogromnego, dobrze zorganizowanego i zdolnego do pracy aparatu
jak patriarcha aleksandryjski. Od czasów biskupa Demetriusza, Aleksandria zarządzała
Kościołem całego Egiptu, a także graniczących na zachodzie okręgów Libii i Pentapolis.
W zasięgu swej jurysdykcji ustanowił on pierwszych biskupów, którzy byli od niego
zależni, oraz podjął walkę z heretykami i innymi przeciwstawiającymi się elementami.
Poznaliśmy już Demetriusza jako przeciwnika Orygenesa. Ale po wygnaniu Orygenesa
teologia w Aleksandrii nie wymarła. Biskup Dionizy „Wielki” sam uczył się jeszcze u
Orygenesa i był znany również jako teolog. Ale tak jak szkoła katechetyczna utraciła
swoją dawną niezależność, tak samo również i teologia musiała teraz uwzględnić praktyczne postulaty gminy i polityki kościelnej. Daje się to odczuć jeszcze w początku sporu ariańskiego. Nowemu biskupowi Aleksandrowi przede wszystkim chodziło o to, aby
buntowniczy prezbiter Ariusz musiał się ugiąć przed urzędową „dyscypliną doktrynalną”
swego duchownego zwierzchnika. Ponadto w okresie sporów teologicznych ożywiły się
dawne przeciwieństwa lokalnej schizmy egipskiej zwolenników Melicjusza, do których
przez jakiś czas należał Ariusz. Problem dogmatyczny staje się w Egipcie od początku
problemem autorytetu ‚biskupa i „prawa kościelnego”.
Z tym całym światem polityki kościelnej oraz z kłopotami kościelnego zarządzania
Atanazy zapoznał się bardzo wcześnie, być może jeszcze w wieku młodzieńczym. Był
lektorem, potem diakonem, a jako taki szczególnie zaufanym i doradcą teologicznym
swego biskupa, z którym mógł się udać na sobór nicejski. Przed swoją śmiercią w roku
328 miał Aleksander wyrazić życzenie, aby jego następcą został Atanazy. Szybki wybór
został dokonany nie bez sprzeciwu. Być może Obawiano się bezwzględnej energii niezwykle wówczas młodego jeszcze, ale już dobrze znanego kandydata. Jego negatywne
stanowisko wobec arian było dobrze znane. Tak samo w stosunku do melicjanów, z któ-
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rymi prowadzono jeszcze pertraktacje w sprawie zjednoczenia, wystąpił on natychmiast
z brutalnym zdecydowaniem, tak że ich sprzeciw wybuchł z nową siłą. Ale Atanazy niewątpliwie byłby się rozprawił z tymi domowymi kłopotami. Decydujący był fakt, że spór
ariański już od dawna rozszerzył się poza zasięg Egiptu i opanował cały świat wschodni. Ponieważ Atanazy ciągle z nową siłą atakował arianizm, stawiał on jeszcze raz pod
znakiem zapytania niemal już osiągnięte zwycięstwo strony przeciwnej. Odtąd Atanazy
będzie niepodzielnie związany z tą walką przeciwko arianizmowi. Prowadził ją przez
czterdzieści pięć lat z tą samą zaciętością, obrotnością i siłą, zmienną w swoich środkach
i sformułowaniach, niezachwianą » i nieubłaganą w momentach istotnych, nie zadowalając się żadnym sukcesem częściowym ł nie zniechęcając się żadnym niepowodzeniem.
Kiedy Atanazy umierał, stał u progu zwycięstwa. Cały późniejszy rozwój grecko-bizantyjskiej organizacji kościelno-państwowej został ugruntowany na prowadzonej przez całe
życie walce i na życiowym sukcesie tego jednego męża.
Postanowienie soboru nicejskiego nie było czystym przypadkiem; lecz sposób, w jaki
doszło do skutku, był jednak w istocie wynikiem środków taktycznych i presji ze strony cesarza. Tym, na czym Konstantynowi szczególnie zależało, było utrwalenie pokoju
i silne zwarcie założonego przezeń Kościoła państwowego. Temu celowi miało służyć
również potępienie Ariusza oraz nicejskie wyznanie wiary. Kiedy pełny sukces nie nastąpił, cesarz, jak widzieliśmy, dał się namówić przez swoich doradców do jeszcze dalszego
rozciągnięcia zasięgu uniwersalno-kościelnego zjednoczenia i w konsekwencji anulował
powzięte postanowienie dogmatyczne. W .końcu nawet Ariusz został znowu przyjęty do
łaski. Kategoryczny rozkaz uznania tej decyzji również w Aleksandrii i pozostawienia
potępionych heretyków dla utrzymania „zgody” na ich poprzednich funkcjach i stanowiskach dotarł do Aleksandrii w momencie, kiedy Aleksander był na łożu śmierci. Nie
odpowiedział on już na pismo cesarskie. Musiał decydować jego następca.
Atanazy nie miał ani przez chwilę wątpliwości, jak należało postąpić. Nie wchodziło
u niego w rachubę przyjęcie na nowo Ariusza na łono Kościoła. Niezależnie od tego,
jakie by w związku z tym złożył wyjaśnienia, taki krok opinia publiczna zrozumiałaby
tylko jako odwrót, jako teologiczną oraz kościelno-polityczną porażkę biskupa aleksandryjskiego, z której mieliby odnieść korzyść przeciwnicy. Atanazy stanął na stanowisku,
że przyjęcie ludzi, „którzy walcząc z prawdą wynaleźli herezję i zostali obłożeni klątwą
przez synod powszechny”, jest wykluczone w sposób zasadniczy. O poważnej zmianie
poglądów Ariusza nie było co myśleć, dlatego też Atanazy w swojej postawie negatywnej
mógł się poczuwać do racji nie tylko taktycznej. W przeciwieństwie do Aleksandra, zrozumiał on jasno i od samego początku zasadniczą doniosłość tej teologicznej kontrowersji. Nauka ariańska o „stworzoności”, tzn. o nie Boskiej już naturze Zbawiciela, była dla
niego nie jakimś wątpliwym czy przewrotnym rozwiązaniem problemu teologiczno-systematycznego, lecz po prostu końcem wiary chrześcijańskiej, zdradą tego wszystkiego,
o co chodziło w Kościele od samego początku. Dla Atanazego były również nieistotne
dalsze, kulturalno-teologiczne i polityczne ideały, które w szczególny sposób postawił
sobie Euzebiusz w walce o swoją na sposób racjonalistyczny relatywizującą chrystologię.
W Kościele chodzi nie o jakieś problemy wewnątrzświatowe, lecz o wieczne ocalenie
człowieka, o jego zbawienie. Jak widać, świat rzeczy stworzonych i wielce wysławiany
rozum nie mogły wyrwać człowieka z zepsucia. W tym celu musiał przyjść dopiero Chrystus, „Logos, który sam przez się był Logosem”; musiał on przyjąć nasze ciało i w ten
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sposób połączyć naszą naturę z Bogiem oraz z Boskim wiecznym życiem. Wcielenie jest
decydującą datą w dziejach zbawienia. Tutaj zadziałał sam Bóg, kiedy rozwalił przegrodę oddzielającą od Niego upadłego stworzenia, a po ukazaniu swojej prawdziwej istoty
objawił życie i byt przemijający.
Zanim jeszcze Konstantyn mógł powrócić do sprawy Ariusza, melicjanie wnieśli dalsze skargi na Atanazego. W związku z gwałtowną akcją przeciwko sekciarzom miał on
przekupić cesarskiego kuriera, przewrócić ołtarz, zdruzgotać święty kielich, a w końcu
nawet miał zamordować melicjańskiego biskupa. Co do ostatniego oskarżenia Atanazy
mógł się usprawiedliwić. Jego tajnej służbie udało się wyśledzić w ukryciu górnoegipsikiego klasztoru domniemaną ofiarę, a kiedy poszukiwany zdołał stąd w porę umknąć, został on znowu potem wyśledzony w Tyrze i zidentyfikowany przez tamtejszego biskupa.
Ale skargi na akty gwałtu i naruszenie prawą towarzyszą całemu życiu naszego patriarchy. Dziś nie jest już rzeczą możliwą zbadać wiarogodność każdego przypadku. Atanazy
jak najgwałtowniej odrzucał każdą skargę. Wiedział, jak należy się bronić w tłoku intryg
i fałszującej polemiki, i potrafił oddziaływać na masy. Jego pamflety przejawiają intelekt
i jasność myśli człowieka niewątpliwie przekonanego; ale w tych pamfletach nagromadzono mnóstwo wszelkich środków zniesławienia i zastosowano zawsze najjaskrawsze
barwy krańcowej stronniczości i niepohamowanego pędu do karykaturowania swoich
przeciwników. W walkach aleksandryjskich znowu polała się krew, Atanazy zaś w swoich późniejszych latach jeszcze nieraz zajął postawę, którą mu zarzucano nieomal jako
zdradę stanu. Ale był nieugięty, Wierzył w swoje prawo i przy nim obstawał.
W głównych rysach swojej teologii Atanazy pozostaje zawsze niezmienny. Ale rozwinęły się metody, jakimi prowadzi swoją walkę, oraz sposób, w jaki ją teologiczni uzasadnia i gwarantuje. W okresie wcześniejszym Atanazy powoływał się wprost na cesarza,
starając się pozyskać dla siebie jego zdanie. Ponadto osobowość świętego cesarza-wyzwoliciela wymagała w jego pojęciu określonych, niezaprzeczonych względów, aczkolwiek jego oddanie cesarzowi w momentach poważnych miało, jak widzieliśmy, swoje granic W stosunku do Konstancjusza, który pod żadnym względem nie dorównywał
swemu ojcu, sprawy wyglądały inaczej u samego początku. Atanazy prowadził z nim
niemal nieustanny spór i w coraz większym stopniu poruszał niebo i ziemię przeciwko
temu „patronowi bezbożności i cesarzowi herezji”. Teraz wydaje się jako „niesłychane” przestępstwo, urągające wszelkim dawnym kanonicznym zwyczajom, kiedy arianie
poważyli się zająć cesarza sprawami kościelnymi, dawać mu do zatwierdzania swoje
uchwały synodalne i posługiwać się wojskiem w ich przeprowadzaniu: „Co bowiem ma
wspólnego cesarz z Kościołem?”. Tak więc Atanazy i jego przyjaciele po raz pierwszy
bronili idei „wolności Kościoła” również przeciwko chrześcijańskiemu władcy. Pozostaje to znamiennym faktem również wtedy, gdy się przejrzy założenia taktyczne tej obrony.
Ze stanowiska teologii euzebiańskiej takie postępowanie nigdy nie byłoby możliwe.
Atanazy rozwinął również swoją metodę walki dogmatycznej. W pierwszych latach
prawie nie posługiwał się Symbolem Nicejskim. Pełne bóstwo Chrystusa ma swoje czysto rzeczowe i biblijne uzasadnienie, a kto je ogranicza, tego się piętnuje, jak to widzieliśmy, jako „arianina”, nawet potem, kiedy Ariusz już dawno był wyłączony z Kościoła
i zmarł, czy też — jak zapewnia Atanazy — „rozpękł się” w klozecie. Dopiero stopniowo uświadomił sobie, jakie możliwości zawiera termin „homousios”, słynna formuła
„współistotności” czy też „podobieństwa co do istoty” Symbolu Nicejskiego, właśnie
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dla jego stanowiska teologicznego, gdy tymczasem w gruncie rzeczy dla jego ariańskich
i euzebiańskich przeciwników termin ten był zawsze nie do przyjęcia. W ten sposób
przechodzi Atanazy do stałego podkreślania świętego soboru w Nicei oraz jego symbolu
jako jedynego miarodajnego oparcia dla prawowierności. Uznanie tego symbolu staje się
niezbędną przesłanką wszelkiego prawdziwego pokoju religijnego. W ten sposób stworzył Atanazy obraz pierwszego soboru „ekumenicznego”. Symbol Nicejski — czy też
rozszerzony później Symbol Nicejsko-Konstantynopolski — stanowi odtąd absolutnie
jedyne albo też jedynie miarodajne i zawsze obowiązujące wyznanie wiary chrześcijańskiej. Właśnie ta wyłączność nastręczyła .mile widzianą okazję do wyszydzenia coraz to
nowych form, poprzez które przeciwnicy starali się dopasować do zmiennych sytuacji
kościelno-politycznych, jako oczywistych bezbożnych manewrów. Prawdę znaleziono
już dawno, a prawdziwa, zasługująca na poważne traktowanie od strony kościelna teologia polega odtąd tylko na właściwej interpretacji tego; co Kościół raz na zawsze uznał
i ustanowił.
Niemniej Sam Atanazy był bardzo rzutki w swoim myśleniu. Jego zaciętość odnosiła się nie do formuł jako takich, lecz do jednej stronnictwa i jednej, zawsze tej samej
sprawy, mającej swe pokrycie w Symbolu Nicejskim. Dał on na dobitny dowód leszcze
przed końcem swego życia. W istocie zależało mu tylko na jednym, mianowicie na nauce
o pełnym, nieograniczonym Bóstwie i o zjednoczeniu z Bogiem wcielonego Logosa-Chrystusa. Z tego też stanowiska przez długi czas dawał możność działania takim przyjaciołom, którzy w ogóle nie rozdzielali wyraźnie Obydwóch Osób Boskich. Bronione
przez jego przeciwników wyobrażenia dotyczące trzech powiązanych ze sobą „hypostaz” (osób) wewnątrz jednej Boskiej Istoty — pominął bez słowa, jako wątpliwą lub
zbyteczną spekulację. Ale teologia nie mogła długo pozostać na tej linii i znowu rozwój
sytuacji kościelno-politycznej otworzył mu na to oczy i posunął go dalej. W ostatnich
latach swego panowania Konstancjusz coraz bardziej się zbliżał do pozycji arianizmu
radykalnego, a prowadzony przezeń kościelno-polityczny kurs „jednoczenia” dotknął
już nie tylko Atanazego i surowych staronicejczyków. Szerokie kręgi dotychczasowych
ugrupowań umiarkowanych i wyrosłych już młodych sił teologicznych czuły się w nie
mniejszym stopniu ugodzone w najczulsze miejsce i w walce z nie znającą zastrzeżeń
polityką koniunkturalną panujących mężów Kościoła starały się znaleźć zrozumienie w
kołach „prawicowych”. Mogłyby one również przyjąć Symbol Nicejski, ale się obawiały
całkowitego sprowadzenia do jedności Osób Boskich, czemu właśnie Symbol Nicejski
zdawał się sprzyjać. W tych warunkach Atanazy postanowił na przyszłość przeprowadzić
przeciwko takiej interpretacji wyraźne rozgraniczenie i uznać jak najwyraźniej naukę o
trzech równorzędnych Osobach o ile tylko zostanie wyraźnie zachowana nierozerwalna
łączność w jednej Boskiej Istocie. Decydująca oferta pokojowa w tym sensie nastąpiła
w roku 362 na synodzie w Aleksandrii Jego tło stanowiła odmienna wówczas sytuacja
Kościoła za nowego pogańskiego cesarza Juliana. Julian pozwolił powrócić Wszystkim
wygnanym i zdawał się być zdecydowany na ostateczne pozostawienie odtąd Kościoła
samemu sobie i swoim własnym sporom. Dotychczasowa polityka siły załamała się a
droga do przegrupowania i nowego zjednoczenia stronnictw stanęła otworem.
Najpierw należało przetrwać jeszcze nową falę represji ze strony państwa. W swoich staraniach ożywienia starego pogańskiego kultu natknął się Julian wszędzie na opór
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Kościoła, Atanazy zaś bynajmniej nie był tym mężem, który łby poczynił jakiekolwiek
ustępstwa na rzecz romantyka na tronie cesarskim. Wkrótce miał Atanazy ponownie opuścić swoją stolicę biskupią. Ale teraz, jak się zdaje, nie zrobiło to na nim żadnego niemal
wrażenia. Mówiono, że cisnący się dokoła niego podczas pożegnania zrozpaczony tłum
pocieszał słynnymi odtąd słowami: „Nie trwóżcie się, synaczkowie, bo to tylko mała
chmurka, która szybko przejdzie”. Miał on w tym rację. Jeszcze raz musiał Atanazy udać
się na wygnanie za „ariańskiego” następcy Juliana. Potem stopniowo nastał dlań okres
spokoju. Rząd doszedł chyba do przeświadczenia, że pomimo niesforności Atanazego w
sprawach Kościoła najprościej by było pozostawić go w Egipcie, zamiast ciągle nowymi
napaściami rozgoryczać przywiązany do niego lud. Kiedy Atanazy umierał w roku 373,
nie osiągnięto jeszcze zwycięstwa w całym państwie; ale po kilku latach nowy, przybyły z Zachodu cesarz Teodozjusz zrobił końcowe pociągnięcie w tym okresie rozwoju i
ogłosił ze swej strony Symbol Nicejski za normę obowiązującą wszystkich poddanych.
To, czego chciała najsilniejsza w polityce i teologii osobistość Kościoła IV wieku, zostało
dokonane.
Już dla swoich współczesnych Atanazy .przedstawiał się niema’1 jako postać mitologiczna; nawet poganie przyznawali mu wyższą, nadprzyrodzoną wiedzę. W Kościele
późniejszym uchodzi on za niezrównany „filar Kościoła”, dzięki któremu Bóg w trudnym
okresie wsparł i utrzymał prawdziwą wiarę. „Jeśli znajdziesz jakieś pisma świętego Atanazego”, pisze pewien opat w VI wieku, „a nie masz pod ręką papieru, to pisz na swoich
szatach!”. Temu wielkiemu szacunkowi odpowiada rozszerzenie się jego dzieł — tych
autentycznych i tych niezliczonych, które szukały oparcia w jego imieniu. Oceniając go
z punktu widzenia historii powszechnej, znaczenie jego polega jednak nie tyle na jego
pismach jako takich, lecz na tym, czego on obronił i potwierdził czynem w życiu pełnym aktywności i napięcia. W niezwykle krytycznym momencie historii Kościoła, kiedy
zmieniono i przebudowano wszystkie dawne pojęcia i porządki w nowym konstantyńskim Kościele państwowym, dzięki swej walce z cesarzami oraz wszystkimi miarodajnymi przedstawicielami teologicznego świata naukowego, zagwarantował on chrystianizmowi jego specyfikę i samodzielność wewnętrzną. Osiągnął to, że wiara w Chrystusa
jest w ścisłym sensie wiarą w Boga, a swoją istotą odcina się od wszelkich pogańskich,
filozoficznych i idealistycznych form wiary. Bez niego, jak słusznie stwierdza Harnack,
Kościół byłby „prawdopodobnie popadł całkowicie w ręce filozofów” — w stylu np.
Euzebiusza — jego wyznanie wiary uległoby zdziczeniu albo stałoby się usłużną regułą
cesarską dla uczczenia „promieniejącego Bóstwa”. Atanazy uwolnił Kościół z powikłań,
jakie pociągnęła za sobą idea postępu, i wyswobodził go z sideł władzy politycznej. Dzięki niemu Kościół staje się znowu instytucją służącą zbawieniu, tj. Kościołem w sensie
ścisłym, którego jedyną i decydującą treścią jest głoszenie Chrystusa. Nie jest przypadkiem, że właśnie dlatego Kościół stanowi i również w sensie kościelno-prawnym wielkość samoistną, której niezależności strzec trzeba we wszystkich okolicznościach.
Atanazy jest pierwszym greckim Ojcem Kościoła, który już nie uważa siebie za
„chrześcijańskiego filozofa”, lecz również jako teolog nie przestaje być biskupem. Jako
taki stara się zbudować pomost, łączący go z masami ludu kościelnego i jego pobożnością. „Doskonałość” duchowa nie jest już dla niego tak jak dla Klemensa, a jeszcze i
dla Orygenesa, sprawą oczytanego grona wysoko wykształconych ludzi intelektu i gnostyków. Zwraca się do zorganizowanych „dziewic” na terenie gminy, odważył się, jak
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widzieliśmy, głosić kazania również w języku koptyjskim, a kiedy z jednej strony powodowany koniecznością musi rzucić hasła waliki teologicznej wśród mas, to z drugiej
strony łączy je w sposób prosty również z ich ustalonymi pojęciami o świętości oraz z
ich wiarą w cuda. Zajmując taką postawę potrafił przyjąć ze zrozumieniem rozwijający
się z głębi egipskich mas ludowych ruch ożywienia religijnego i skierować go na tory
ogólnego rozwoju życia kościelnego i pobożności. Z pewnością nie jest to wcale jego
najmniejszą zasługą historyczną. Atanazy odkrył życie zakonne i nadał mu taką postać, w
której poprzez liczne nowe postacie i odgałęzienia przenikało ono odtąd Kościół grecki,
a także określiło i ukształtowało formy życiowe duchowieństwa oraz zasadnicze poglądy
religijne teologów.
Początki życia zakonnego w Egipcie są wcześniejsze od Atanazego; przytpadają one
już na drugą połowę III wieku. Ruch zakonny był wynikiem rozpoczynającego się wówczas na wielką skalę nawrócenia równinnego, zaledwie tkniętego przez kulturę grecką
kraju i jego prymitywnych .mieszkańców, fellachów. Podeszli oni do starego, ascetycznego nakazu Kościoła z nową, radykalną powagą i starali się ten nakaz spełnić w sposób
bezwzględny, już nie na terenie gminy, lecz w głębokiej samotności na pustyni. „Ojciec”
Antoni jest i tym względzie tytko jedną spośród wielu równoczesnych i podobnych mu
postaci. Dopiero Atanazy, który go znał osobiście, uczynił zeń „odkrywcę” i pierwowzór
pustelniczego życia zakonnego. Książka, w której opisuje jego życie, za jednym zamachem uczyniła to nowe zjawisko znanym w Kościele oraz pobudziła ogół wiernych do
naśladowania i gorliwości w tym zakresie. Vita Antonii odgrywa rolę jeszcze w dziejach
nawrócenia Augustyna, według jej wzoru opracowano niezliczone greckie żywoty świętych.
W swojej relacji Atanazy dostosował się do rzeczywistości, ale przedstawił życie zakonne tak, jakim chciał je widzieć i dalej szerzyć. Książeczka napisana została nie bez
celów propagandowych i apologetycznych. Bez ujmy dla swojej prostej i pierwotnej
natury Antoni ukazuje się tu jako ucieleśnienie wszelkich cnót filozoficznych, jakie są
zrozumiałe tylko u chrześcijan oraz jedynie w świetle mocy i łaski Chrystusowej. Jednocześnie zajmuje on wyraźne stanowisko przeciwne pogańskiemu sposobowi życia oraz
heretykom ariańskim, a w stosunku do wszystkich przedstawicieli stanu duchownego
przejawia głęboki i szczery szacunek. Przestrzegając wzorowej postawy święty doznaje
i dokonuje dzięki swej ascetycznej gorliwości największej rzeczy, otrzymuje oświecenia
i aż do cielesnej swojej istoty staje się nosicielem sił nadziemskich. Tak więc ideał ascetyczny staje przed oczyma człowieka wykształconego i niewykształconego jako nowa,
nęcąca możliwość życiowa, pozostaje jednak w sposób jednoznaczny ugruntowany na
Chrystusie oraz na prawdziwej nauce Kościoła. W tym sensie Atanazy starał się połączyć
życie zakonne z nicejską ortodoksyjnością, i powiązał oba czynniki w głębi odczucia
ludowego i świadomości Kościoła. Teologowie, którzy nastąpili po Atanazym, zawsze
jeszcze są orygenistami filozofami i Grekami. Ale już nie rozwiązali owego mocnego
węzła jedności, w jakim on związał razem wymogi dogmatyczne, ascetyczne i kościelne.
Jedność ta dominuje w IV wieku. Sam Atanazy był przede wszystkim dogmatykiem i
hierarchą, a jako taki — politykiem kościelnym. Ale razem z nim i z jego generacją rozpoczyna się w Kościele greckim nowa epoka również w wewnętrznej dziedzinie pracy
teologicznej i życia duchowego.
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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”.
1
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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
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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

8

SCHÉMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2005. Spišské Podhradie-Kapitula, 2005 s. 161.
Dostupné na: https://www.aktuality.sk/clanok/379919/viktor-olos-pracou-v-lagroch-zatienil-pochmurne-myslienky/. Vyhľadané 11. 2. 2017.
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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.
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NASI OJCOWIE
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.

207

OUR FATHERS
Bibliografia:
ARCHÍV BISKUPSKÉHO ÚRADU. Protokol kňazov Spišskej diecézy.
Osobný rozhovor s Viktorom Olosom 20. októbra 2015 v Hubovej.
SCHÉMATIZMUS SPIŠSKEJ DIECÉZY 2005. Spišské Podhradie-Kapitula, 2005 s. 161.
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.
Dostupné na: https://www.aktuality.sk/clanok/379919/viktor-olos-pracou-v-lagrochzatienil-pochmurne-myslienky/. Vyhľadané 11. 2. 2017.

Uroczyste powołanie Parlamentu Młodzieży Europy Środkowo-Wschodniej
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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.

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 … :

217

INTEREVIEWS, LETTERS, REVIEV
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 …

Podczas Uroczystej Sesji z okazji 100-lecia dyplomacji na Ukrainie.
Udział wzięli przedstawiciele KUL w Stalowej Woli
– ks. prof. Jan Zimny wraz z grupą Studentów.
Tarnopol, 05.12.2017 roku
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9 NAJWIĘKSZYCH BŁĘDÓW LUTRA

Niechęć do dekalogu, odrzucenie roli Bożej Łaski, przekonanie o nieodwracalnym
zepsuciu człowieka – to tylko niektóre spośród tez Marcina Lutra, którym od pięciuset lat hołdują protestanckie wspólnoty. W roku pięćsetlecia reformacji warto poznać
najważniejsze błędy heretyka z Wittenbergi. Liczne błędy Marcina Lutra zostały przez
pół tysiąclecia opisane już wielokrotnie. Jednak w roku, w którym wraca się do jego
rewolty i nawet wewnątrz Kościoła katolickiego próbuje się usprawiedliwiać heretyckie
tezy, trzeba je znów przypominać. Dokonał tego ostatnio Robert Siscoe z magazynu „The
Remnant”. Warto podkreślić, że propagowana przez Lutra doktryna „sola fide”, zgodnie
z którą grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie poprzez wiarę w
Jezusa Chrystusa, sprowadza się do hasła „wiara bez uczynków”. Ponadto jest ona zakorzeniona w zupełnie innym niż katolickie, pojęciu wiary, która usprawiedliwia i może
zbawić człowieka bez konieczności posłuszeństwa wobec prawa moralnego. Jak zauważa
Robert J. Siscoe, na stronach portalu remnantnewspaper.com, błędy Lutra i jego następców zrodziły się z pogardy do świętej sprawiedliwości Boga oraz Jego prawa moralnego,
a także w wyniku konsekwentnego zakłócania Bożego Miłosierdzia. Są to, zdaniem autora problemy, które współcześnie zainfekowały wielu wysokich rangą hierarchów Kościoła. Należy pamiętać, że dla protestantów terminy takie jak wiara, łaska czy usprawiedliwienie mają inne znaczenie niż dla wiernych Kościoła Katolickiego. Watro uwzględnić
ten fakt jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam dyskutować z jakimś uczniem Lutra. W celu
właściwego zrozumienia błędów w logice Lutra warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem terminów takich jak wiara, łaska czy usprawiedliwienie, tak jak nauczał o nich
Bóg w swoim Kościele.
Nauczanie Kościoła Katolickiego
Siscoe wyjaśnia, że nadprzyrodzony akt wiary to intelektualna zgoda na prawdy ujawnione przez Boga i nieomylnie uznane przez Kościół jako konieczne do przyjęcia przez
wiernych. Akt wiary jest prostym i uporządkowanym aktem, zakorzenionym w teoretycznym intelekcie. To właśnie poprzez intelekt Bóg ujawnia wszystko co chce nam ujawnić,
jednak nie z powodu jakiejś wrodzonej prawdy postrzeganej jako naturalne światło rozumu, ale w obliczu autorytetu samego Boga, który nie może oszukać lub zostać oszukanym. Akt wiary sam w sobie nie usprawiedliwia więc człowieka. Dusza wprowadzana
jest w stan usprawiedliwienia (na przykład przyjaźni z Bogiem) poprzez napływ uświęcającej łaski i nadprzyrodzonej życzliwości, które to prowadzą do duchowego odrodzenia
(metafizyczna zmiana w duszy) oraz czynią człowieka „uczestnikiem Boskiej natury” (2
P, 1), a także „przybranym synem Jezusa Chrystusa” (Ef, 1, 5) oraz dziedzicami Nieba
(Rz, 8, 17).
Ten stan usprawiedliwiania jest chroniony poprzez posłuszeństwo wobec prawa moralnego (Mt, 19:17), jednak może zostać zniszczony poprzez popełnienie jednego grzechu śmiertelnego (Hbr, 10:26) ale i odzyskany poprzez pokutę i spowiedź (1 J, 1,9; J
20,21-23). Osoba, która umrze w stanie nadprzyrodzonej łaski, zostanie ocalona, jednak jeśli umrze bez niej – zostanie stracona. To właśnie uświęcająca łaska zarówno
usprawiedliwia, jak i ocala człowieka – a więc nie czyni tego wiara sama w sobie, nawet
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jeśli termin ten jest rozumiany poprawnie, czyli po katolicku. Dobre uczynki nie sprowadzają człowieka do stanu usprawiedliwienia, ale dodatkowo usprawiedliwiają oraz
dodatkowo uświęcają kogoś, kto i tak już jest w stanie łaski, jak możemy przeczytać
w Apokalipsie: a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj
się jeszcze uświęci! (Ap 22, 11-12). Usprawiedliwienie, w tym wtórnym znaczeniu (na
przykład potwierdzanie naszego życia w większej zgodzie z Wolą Bożą poprzez postępowanie zgodnie z podszeptami Ducha Świętego), jest tym znaczeniem, które powinniśmy
odczytać z następujących słów: Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na
podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary (Jk, 2, 24). Jest to zamknięte w pigułce
katolickie nauczanie dotyczące wiary, usprawiedliwienia oraz zbawienia. A oto kolejne
błędy Lutra wynikające z jego podstawowego błędu:
1. Zbawienie przez powiernictwo - „Tylko wiara”
Należy przypomnieć, że błędy Lutra związane z koncepcją zbawienia wynikają z innego niż w Kościele Katolickim sposobu definiowania słów „łaska”, „usprawiedliwiane”
czy „wiara”. Zgodnie z nauczaniem Lutra wiara nie jest intelektualną zgodą na prawdy
objawione przez Boga, ale raczej „zaufaniem Bożej łasce”, połączonym z silnym przekonaniem, że jednostka otrzymała przychylność Boga i zostanie zbawiona. Takie pojęcie
wiary, jak zauważa autor, nie jest zakorzenione w intelekcie (wierze w to, co Bóg objawił), ale w woli (zaufaniu wobec Boga). Taką postawę można raczej zaklasyfikować jako
teologiczną cnotę nadziei, ale nie wiary. Wybitny tomista, filozof i teolog katolicki, ojciec
Reginald Garrigou-Lagrange napisał: większość protestantów utrzymuje, że wiara tkwi
w woli, co jest zgodne z ich błędną definicją wiary jako zasadniczym zaufaniu w Boskie
miłosierdzie dla odpuszczenia grzechów jednostki.
Zaufanie jednakże, sprowadza się do nadziei, która w istocie pochodzi z woli.
2. Usprawiedliwianie: jedynie „deklarowana prawość”
Zgodnie z tym, co głosił Luter, usprawiedliwiona dusza nie stała się prawa ani jej grzechy nie zostały prawdziwie zmazane. Luter nauczał, że akt usprawiedliwienia składa się z
pochodzącego z zewnątrz przypisania sprawiedliwości Chrystusa, przez które to „wierzący” jest jedynie zadeklarowany jako prawy przez Boga (deklarowana prawość), w przeciwieństwie do wewnętrznego napływu łaski do ludzkiej duszy i prawdziwego zmazania
grzechów, poprzez które jednostka naprawdę staje się prawa. W celu zobrazowania tej
nowej, jak na tamte czasy, doktryny usprawiedliwiania Luter powoływał się na przykład
„gnojowiska przykrytego śniegiem”. Usprawiedliwiona dusza, tak jak gnojowisko pokryte śniegiem, istnieje w stanie grzechu i jest jedynie przykryta przez sprawiedliwość
Chrystusa. Będąc przykrytym przez sprawiedliwość Chrystusa, wierzący jest prawym
poprzez taką deklarację (nie staje się prawym).
3. Błędy dotyczące pojęcia „łaski”
Jako, że Luter zaprzeczył, że dusza ludzka może się dogłębnie zmienić i zregenerować
poprzez Ducha Świętego, odrzucił również doktrynę, zgodnie z którą łaska to „permanentna, nadprzyrodzona jakość duszy”. Zamiast tego utrzymywał, iż jest to „przychylność
Boga” lub dobra wola Boga wobec człowieka. Luter wierzył, że łaska to jedynie dyspozycja Boga wobec człowieka – litość (a nie nadprzyrodzone życie), która jest wprowadzana

220

WYWIADY, LISTY, RECENZJE
poprzez duszę człowieka, która przekształca go od środka. Chcąc w skrócie przedstawić
nauczanie Lutra na temat usprawiedliwiania i zbawienia, zdaniem Siscoe, można byłoby
użyć słów: człowiek dokonuje aktu wiary (pokłada swoje zaufanie w zasługach Chrystusa); sprawiedliwość Chrystusa jest mu przypisywana i zakrywa jego grzeszność, bez dokonywania zmian w nim samym; Bóg spogląda wtedy na wierzącego przychylnie (łaską) i
jest pewny jego zbawienia – niezależnie od grzechów jakie popełni w przyszłości. Wobec
tych fałszywych tez Lutra wypowiedział się Sobór Trydencki (1545-1563): Jeżeli ktoś
twierdzi, że ludzie są usprawiedliwieni poprzez okrycie sprawiedliwością Chrystusa… z
wyłączeniem łaski i życzliwości [dobroci], która wlewa się do ich serc przez Ducha Świętego (Rz, 5:5) i pozostaje w nich, lub łaska, poprzez którą jesteśmy usprawiedliwieni, jest
jedynie dobrą wolą Boga, niech będzie wyklęty (Sesja VI, Canon 11).
4. Całkowite i nieodwracalne zepsucie
Postulaty Lutra dotyczące usprawiedliwiania i łaski wynikały z jego przekonania, jakoby ludzka natura została tak mocno uszkodzona przez grzech pierworodny, że nie jest
w stanie się zregenerować i zostać uświęconą: Natura ludzka jest tak mocno zniszczona, że nigdy nie będzie w stanie się zregenerować i grzech pozostanie w duszy, nawet
sprawiedliwych, na zawsze. Cała wszechmocna łaska Boga nie oczyszcza z grzechu.
Wszechmogący nie zważa na grzechy ludzi. On obejmuje ich zasługami Chrystusa i nie
przypisuje do [kategorii] grzesznika, którego wiara w cierpienia Odkupiciela jest manifestowana.
Doktryna Lutra dotycząca całkowitego zepsucia została dobrze wyrażona w następujących słowach augustianina: Stworzone w smutku i korupcji grzechy dziecka jeszcze w
łonie matki, kiedy jeszcze jako zwykły płód, nieczysta masa materii, przed tym jak stanie
się istotą ludzką, popełnia niegodziwość i sprowadza na siebie potępienie. Wraz z tym jak
dorasta, wrodzony element zepsucia rozwija się. Człowiek powiedział wobec grzechu Tyś
jest mój ojciec i każdy czyn, jaki podejmuje, stanowi obrazę wobec Boga; do robaków
mówił jesteście moimi braćmi i czołga się jak one w bagnie i korupcji. On jest niedobrym drzewem i nie może produkować dobrych owoców, gnojowiskiem i może jedynie
wydychać obrzydliwe odory. Jest tak dogłębnie uszkodzony, że całkowicie niemożliwym
jest podejmowanie przez niego dobrych działań. Grzech jest jego naturą; nic nie uczyni
popełniając go. Człowiek może czynić największa starania, by być dobrym, jednak jego
każde działanie będzie w sposób nieunikniony złe; popełnia grzech tak często jak bierze oddech. Ponieważ Luter utrzymuje, że usprawiedliwiony człowiek pozostaje tak wewnętrznie uszkodzony, że nie posiada wolnej woli, zaprzecza tym samym konieczności
posłuszeństwa wobec Boga poprzez podejmowanie dobrych uczynków (Mt 25: 31-46; Jk
2:24). Ponadto potwierdza, że posłuszeństwo wobec prawa moralnego nie jest do zbawienia wymagane. Zatem wszystko co potrzebne jest do zbawienia – to zaufanie Jezusowi
Chrystusowi. Luter postulat ten opisał w tych słowach: Bóg jedynie zobowiązuje cię byś
wierzył i się przyznał. We wszystkich innych kwestiach pozostawia ci wolność, Pan i Nauczyciel, byś czynił cokolwiek chcesz bez zagrożenia dla twojego sumienia; wręcz przeciwne pewnym pozostaje, że jeśli o Niego chodzi, nie ma żadnej różnicy czy zostawiasz
swoją żonę, uciekasz od swojego pana lub jesteś niewierny w stosunku do każdego zobowiązania. Cóż to dla Niego znaczy czy popełniasz lub nie popełniasz takich uczynków?
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5. Zafałszowanie Miłosierdzia Bożego
Kontynuując swój heretycki tok rozumowania Luter przedstawiał również zniekształcony obraz miłosierdzia Bożego – człowiek miał dostąpić miłosierdzia, nawet jeśli nie
zdecydował się na porzucenie grzesznego życia. Grzech, w jego przekonaniu, nie separuje człowieka od Boga, niezależnie od tego jak jest ciężki i jak często popełniany. Pisał:
W czasie tego życia musimy grzeszyć. Wystarczy, że poprzez miłosierdzie Boże znamy
Baranka, który gładzi grzechy świata. Grzech nas od niego nie odseparuje, nawet jeśli
mielibyśmy popełniać tysiąc morderstw i tysiąc cudzołóstw na dzień”. W innych opracowaniach można znaleźć również takie oto słowa: „Mąż może oddalić swoją żonę, Boga to
nie obchodzi. Siscoe zauważa jak bardzo w tej kwestii słowa Lutra różnią się od nauczania Chrystusa, który mówił: jeśli chcesz wejść w życie, zachowaj przykazania. Kończąc
ten wątek, warto również przytoczyć słowa Świętego Jana Apostoła: „Kto mówi: znam
Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy (1J, 2:4).
6. Czy zostałeś już zbawiony?
Siscoe zauważa, że większość protestantów nie zdaje sobie sprawy, iż idea zbawienia
ludzkiej duszy poprzez pojedynczy „akt przyjęcia Chrystusa jako swojego osobistego
zbawiciela” powstała na kanwie heretyckiej teologii Lutra dotyczącej deklarowanej praworządności oraz zaprzeczenia wolnej woli. Fałszywa doktryna, zgodnie z którą „raz
zbawiony jest zawsze zbawiony” opiera się na błędnym wnioskowaniu Lutra, jakoby
zasługi Jezusa miały przykryć grzeszną duszę (jak śnieg przykrywa gnojowisko) i nie
zmieni tego nawet „tysiąc morderstw i tysiąc cudzołóstw na dzień”. W związku z tym
jeśli jednostka dokona „aktu wiary” (będzie pokładać swą ufność w Chrystusie), zgodnie
z przekazywanym błędnym nauczaniem, jej grzechy popełnione w przeszłości, obecnie
i w przyszłości – zostaną przykryte przez praworządność Chrystusa, a po śmierci dostąpi ona szczęścia. Tak właśnie należy tłumaczyć charakterystyczne dla protestantów
„wezwania ołtarzowe” i powtarzające się „modlitwy grzeszników”, których nie można
znaleźć w Biblii oraz żadnych innych źródłach chrześcijańskich przez pierwsze 1500 lat
jego istnienia.
7. Pogarda dla Prawa Bożego
W swojej herezji Luter oddziela zaufanie w zasługi dokonane przez Chrystusa od konieczności wiary w jego nauczanie i przestrzeganie prawa moralnego. Mało tego, gardzi
sprawiedliwością Boga i wszystkim, co mogłoby doprowadzić do nakładania na człowieka Boskiego prawa moralnego. Luter twierdził nawet, że sumienie człowieka, które
wyrzuca mu łamanie prawa Bożego, jest „głosem szatana”. Aby przeciwdziałać temu
diabelskiemu podszeptowi człowiek, zdaniem Lutra, powinien „być grzesznikiem i grzeszyć śmiało” (esto peccator et pecca fortiter). Co ciekawe nawet „szczycenie się własną
grzesznością wybija broń z rąk diabła”. Zgodnie z wypaczonym i zdemoralizowanym tokiem myślenia Lutra, jeśli jednostka odczuje, że jest rozdrażniona przez diabła, powinna
popełnić jakieś grzechy z nienawiści i złości na diabła, by nie dawać mu możliwości zakłócania naszego sumienia drobnostkami. Cały Dekalog powinien zostać usunięty sprzed
naszych oczu i z naszych dusz, zabrany od nas, którzy jesteśmy tak prześladowani i molestowani przez diabła. Luter nie rozumiał lub też nie chciał zaakceptować, że przyjście
Chrystusa wiązało się z ustaniem starego prawa w kwestii ceremonialnej i sądowniczej.
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Jednak kwestie moralne obowiązują nadal, stanowią część tego, co święty Paweł nazywa
„prawem Chrystusa” (1 Kor, 9, 21). Nasze sumienie jest w związku z tym świadectwem
prawa moralnego, które odbiło swoją pieczęć w sercu człowieka i zawsze pozostanie
częścią racjonalnej natury człowieka (Rz, 2, 14).
8. Zły nawyk Lutra – nieczystość
Zdaniem Siscoe, wymyślona przez Lutra fałszywa interpretacja Ewangelii, w połączeniu z błędnym i wypatrzonym rozumowaniem, były wymierzone w zły nawyk nieczystości, w który sam Luter był mocno zaplątany i nad którym podjął otwartą dyskusję: płonę
tysiącem płomieni w moim niezdobytym ciele, czuję się prowadzony wściekłością w stronę
kobiet, co zbliża do szaleństwa. Ja, który powinienem być żarliwym duchem, jestem tylko
żarliwy w nieczystości. Kilka miesięcy po nałożonej ekskomunice w 1521 roku, Luter
miał napisać do swojego ucznia Filipa Melanchtona: W skrócie, ja, który powinienem
mieć żarliwego ducha, mam żar ciała, żar wyuzdania.
9. Nienawiść do Boga
Każdy katolik wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, że zarówno prawo naturalne
(wybite w naszych sercach), jak i spisane prawo moralne pochodzi od Pana Boga. Spisanie prawa miało na celu objaśnić zasady prawa naturalnego, a także przeciwdziałać wypaczeniom, które mogły się w nim pojawić ze względu na brzemię grzechu pierworodnego, jak zauważa święty Tomasz. Jako że spisane prawo moralne jest bardziej jasne, pewne
i precyzyjne, Luter wykazywał w stosunku do niego większą pogardę niż do wewnętrznego prawa moralnego, które to łatwiej przekręcić lub przemilczeć, pisze Siscoe. Święty
Paweł w Liście do Rzymian powiedział: Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma
upodobanie zgodne z Prawem Bożym (Rz, 7,22). Z kolei Święty Jan podkreślał: albowiem
miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są
ciężkie (1J, 5,3). Natomiast Luter nauczał jakoby Dekalog był: niemożliwy do spełnienia
i podżegał nie do miłości, ale do nienawiści wobec Boga. Luter swój atak na spisane Prawo Boże wycelował przeciwko Mojżeszowi, czyli narzędziu jakim posłużył się Bóg, aby
przekazać ludziom swoje prawo. Heretyk pisał: Jeśli Mojżesz będzie chciał was zastraszyć swoimi głupimi [sic!] Dziesięcioma Przykazaniami, odpowiedzcie mu wprost: ścigaj
się z Żydami; na szubienicę z Mojżeszem!
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PIĘĆ WIEKÓW REWOLUCJI
Plinio Corrêa de Oliveira

Pięć wieków Rewolucji
Przedstawiamy Państwu zapis rozmowy z najwybitniejszym, naszym zdaniem, teoretykiem Rewolucji – Pliniem Correa de Oliveirą. Pisarz ów znany jest Państwu z naszych
łamów nie od dziś, po raz pierwszy jednak mamy okazję zadać mu konkretne pytania
dotyczące przebiegu procesu rewolucyjnego.
Panie Profesorze, czym jest Rewolucja?
– Rewolucja to ruch, który zmierza do zniszczenia prawowitej władzy lub porządku
i zastąpienia ich nieprawowitą władzą lub stanem rzeczy (celowo nie mówimy „porządkiem rzeczy”). Rewolucja może być krwawa lub bezkrwawa - na przykład dwie wojny
światowe należą do jej najkrwawszych rozdziałów. Z kolei rozrastające się dzisiaj prawodawstwo socjalistyczne we wszystkich lub prawie wszystkich krajach stanowi niezmiernie ważną i bezkrwawą formę postępu Rewolucji.
Czy więc chodzi po prostu o to, że Rewolucja to proces obalający władzę?
– Nie, jej głównym celem nie jest zniszczenie pozycji konkretnych osób lub rodzin.
Ona żąda o wiele więcej. Chce zniszczyć cały prawowity porządek rzeczy i zastąpić go
sytuacją nieprawowitą. Słowo „porządek rzeczy” nie wyraża również wszystkiego. Chodzi bowiem o całościową wizję wszechświata i sposobu bycia człowieka, którą to wizję
Rewolucja usiłuje obalić z zamiarem zastąpienia czymś skrajnie przeciwnym.
A jaki był ten „porządek rzeczy”?
– Było nim średniowieczne chrześcijaństwo. Nie było ono wszak jednym z wielu możliwych porządków, ale realizacją (w okolicznościach właściwych czasom i miejscom) jedynego autentycznego porządku wśród ludzi, a mianowicie cywilizacji chrześcijańskiej.
Wypracowane wówczas katolicka kultura i cywilizacja są kulturą i cywilizacją par excellence. Trzeba dodać, że nie mogą one istnieć poza narodami katolickimi.
A skoro dziś nie ma już prawie w ogóle narodów katolickich, czy znaczy to, że
żyjemy w czasie triumfu Rewolucji?
– Żyjemy w jej kolejnym etapie, w wielkim kryzysie. Bo kryzysy wstrząsające dziś
światem — kryzys państwa, rodziny, gospodarki, kultury itd. — nie są niczym innym jak
tylko różnorakimi aspektami jednego fundamentalnego kryzysu, którego polem działania
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jest sam człowiek. Innymi słowy, te kryzysy mają swoje korzenie w najgłębszych problemach duszy, skąd rozciągają się na całą osobowość współczesnego człowieka i wszystkie
jego działania. To kryzys człowieka Zachodu, kryzys chrześcijanina.
Jak ten kryzys się objawia?
– Pomimo głębokich czynników, które różnicują kryzys w zależności od kraju, posiada on zawsze pięć głównych cech charakterystycznych. Jest powszechny - nie ma dziś
bowiem narodu, na który on by nie oddziaływał w większym lub mniejszym stopniu. Jest
jednością – a więc nie szeregiem kryzysów rozwijających się obok siebie niezależnie (bo
przecież kiedy pożar wybucha w lesie, to nie można go uważać za tysiąc autonomicznych
i równoległych pożarów tysiąca stojących obok siebie drzew). Jest totalny – rozwija się
na tak głębokim poziomie problemów, że z samej natury rzeczy rozciąga się lub rozpościera na wszystkie władze duszy, wszystkie dziedziny kultury i w końcu wszystkie sfery
ludzkiego działania. Jest dominujący - pod jego naciskiem narody zachodnie są spychane
stopniowo w kierunku takiego stanu rzeczy, który przybiera w nich wszystkich taki sam
kształt i jest diametralnie sprzeczny z cywilizacją chrześcijańską. W końcu jest procesem
– trwa już pięć wieków i stanowi długi łańcuch przyczyn i skutków.
Skoro kryzys trwa już pięćset lat, to od czego konkretnie się zaczął?
– W XIV w. dała się zauważyć w chrześcijańskiej Europie zmiana mentalności, a w
wieku XV stała się ona jeszcze bardziej widoczna. Pragnienie ziemskich przyjemności
stało się palącą żądzą. Rozrywki stawały się coraz częstsze i coraz bardziej wystawne,
pochłaniając nieustannie umysły. W strojach, manierach, języku, literaturze i sztuce, narastająca tęsknota za życiem wypełnionym rozkoszami wyobraźni i zmysłów przyczyniała się do postępującego manifestowania zmysłowości i miękkości. Ten nowy stan duszy
zawierał potężne, choć mniej lub bardziej utajone pragnienie porządku rzeczy fundamentalnie odmiennego od tego, który osiągnął swoje apogeum w XII i XIII wieku. Przesadny i nierzadko maniakalny podziw dla starożytności służył jako środek wyrazu dla
tego pragnienia. W celu uniknięcia bezpośredniej konfrontacji z dawną tradycją średniowieczną, humanizm i renesans dążyły często do spychania Kościoła, nadprzyrodzoności
i moralnych wartości religii na drugi plan. W niektórych częściach Europy rozwinęło
się neopogaństwo, nie doprowadzając jednak do formalnej apostazji, napotkało bowiem
znaczny opór. Nawet gdy już zakorzeniło się w duszach, nie odważyło się skłonić ich
– przynajmniej na początku — do formalnego zerwania z Wiarą. Jednak w innych krajach otwarcie zaatakowało Kościół. Pycha i zmysłowość, których zaspokajanie stanowi
przyjemność pogańskiego życia, zrodziły protestantyzm. Pycha wytworzyła ducha zwątpienia, swobodę dociekań i naturalistyczną interpretację Pisma Świętego. Wywołała bunt
przeciw władzy kościelnej, wyrażony we wszystkich sektach przez zaprzeczenie monarchicznego charakteru Kościoła powszechnego, a konkretnie przez rewoltę przeciwko
papiestwu. Na płaszczyźnie moralnej triumf zmysłowości w protestantyzmie został potwierdzony przez zniesienie celibatu duchownych i wprowadzenie rozwodów.
A więc rewolta Lutra była pierwszą rewolucją. Kiedy nastąpiła druga?
– Znamy ją pod nazwą „rewolucji francuskiej”. Głębokie działanie humanizmu i renesansu wśród katolików rozszerzało się nieustannie we Francji w postaci rosnącego

225

INTEREVIEWS, LETTERS, REVIEV
łańcucha następstw. Rewolucja francuska jako spadkobierczyni renesansowego neopogaństwa i protestantyzmu, z którymi była głęboko spokrewniona, wykonała dzieło będące dokładnym odbiciem dokonań pseudoreformacji. Kościół Konstytucyjny, który
próbowano ustanowić, zanim pogrążono się w deizmie i ateizmie, był przystosowaniem
Kościoła francuskiego do ducha protestantyzmu. Polityczne dzieło rewolucji francuskiej
nie było niczym innym jak przeniesieniem w sferę państwową „reformy”, którą bardziej
radykalne sekty protestanckie zastosowały w sferze organizacji kościelnej, a więc bunt
przeciw królowi odpowiadał buntowi przeciw papieżowi; bunt ludu przeciw szlachcie
odpowiadał buntowi „kościelnego ludu”, wiernych przeciw „arystokracji” Kościoła, duchowieństwu; ogłoszenie suwerenności ludu było odpowiednikiem sprawowania rządów
przez wiernych (w mniejszym lub większym stopniu) w niektórych sektach.
A kolejna rewolucja?
– To komunizm. Niektóre sekty wyrosłe z protestantyzmu przeniosły bowiem swoje
dążenia religijne bezpośrednio w sferę polityczną, przygotowując w ten sposób drogę
dla ducha republikańskiego. Z rewolucji francuskiej wyszedł komunistyczny ruch Babeufa. Potem z coraz bardziej żywotnego ducha Rewolucji wyrosły XIX-wieczne szkoły
komunizmu utopijnego i tzw. komunizm naukowy Marksa. I cóż mogłoby być bardziej
logicznego? Przecież normalnym owocem deizmu jest ateizm!
Sugeruje Pan zatem, że u początku każdej z rewolucji stała szeroka zmiana postaw ludzkich, a dopiero potem przyszedł zamach na dotychczasowy porządek?
– Tak, Rewolucja ma bowiem trzy warstwy – zachodzi w tendencjach, ideach i faktach. Pierwsza i najgłębsza z nich jest rewolucja w tendencjach. Nieuporządkowane tendencje z samej swej natury walczą o to, aby się urzeczywistnić. Nie dostosowując się już
dłużej do całego porządku, który jest im przeciwny, zaczynają one od modyfikowania
mentalności, sposobów bycia, artystycznych środków wyrazu i zwyczajów, nie dotykając
bezpośrednio — przynajmniej zazwyczaj — idei. Rewolucja w ideach zachodzi dopiero
później. Nowe doktryny powstają zainspirowane nieuporządkowaniem głębokich tendencji. Na początku szukają one czasami jakiegoś modus vivendi z dawnymi doktrynami i są
wyrażane w taki sposób, aby utrzymać pozór harmonii z nimi, który zazwyczaj wkrótce
przekształca się w otwartą wojnę. I na końcu następuje rewolucja w faktach. Dopiero
wówczas (za pomocą krwawych lub bezkrwawych środków) przekształcane są instytucje, prawa i obyczaje zarówno w dziedzinie religijnej, jak i w społeczności doczesnej.
Czy to zawsze odbywa się w ten sam sposób?
– Tak, choć uważna analiza pokazuje, że działania Rewolucji są tak splecione w czasie,
iż te odmienne warstwy nie mogą być postrzegane jako ciąg różnych jednostek chronologicznych. Ale trzeba zapamiętać, że dwa pojęcia rozumiane jako wartości metafizyczne
najlepiej wyrażają ducha Rewolucji: absolutna równość i zupełna wolność. Istnieją dwie
namiętności, które mu najlepiej służą: pycha i zmysłowość. O nich już mówiliśmy, opisując pierwsze trzy etapy rewolucji. Pycha i zmysłowość prowadzą do skrajnego egalitaryzmu, sugerującego równość w sferze kościelnej, równość pomiędzy różnymi religiami,
równość w sferze politycznej, równość w strukturze społeczeństwa, zniesienie struktur
pośrednich, równość ekonomiczną, równość w zewnętrznych aspektach egzystencji,
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równość dusz (powszechne zbawienie), równość we wszystkich relacjach społecznych,
a przede wszystkim równość pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Ta ostatnia, w sposób
oczywisty, prowadzi do nienawiści do Boga.
Jak to?
– Przecież wszechświat złożony z równych stworzeń byłby światem, w którym podobieństwo pomiędzy stworzeniami a Stwórcą zostałoby wyeliminowane w największym
możliwym stopniu. Nienawidzenie z zasady wszelkich nierówności jest więc metafizycznym umiejscowieniem siebie w opozycji do najlepszych elementów podobieństwa pomiędzy Stwórcą a stworzeniem. Jest to nienawiść do Boga.
Prócz pychy prowadzącej do egalitaryzmu, wspomniał Pan także o zmysłowości.
Jak ona współdziała z Rewolucją?
– Pycha, rodząc nienawiść przeciw jakiejkolwiek władzy, doprowadza do wyraźnie
liberalnej postawy. A ta utwierdza ludzi w zmysłowości. Jako że Rewolucja zaczyna się
w tendencjach, nie sposób nie zauważyć znaczenia kultury, sztuki i środowisk w marszu
Rewolucji – a to one wpływają na zmysły. Biorąc pod uwagę, że Bóg ustanowił tajemnicze i godne podziwu relacje pomiędzy z jednej strony pewnymi kształtami, kolorami,
dźwiękami i woniami a pewnymi stanami duszy z drugiej, jest oczywiste, że poprzez
sztukę można głęboko wpływać na mentalność i nakłaniać jednostki, rodziny i narody
do ukształtowania głęboko rewolucyjnego stanu ducha. A złym lub dobrym obyczajom
może sprzyjać również dane środowisko. Na ile sprzyja ono dobrym obyczajom, na tyle
może się przeciwstawiać Rewolucji, stawiając godne podziwu zapory przeciwdziałania,
lub przynajmniej inercji, z tego wszystkiego, co jest zdrowe obyczajowo. Z kolei o ile
sprzyja złym obyczajom, o tyle może przekazywać duszom toksyny i straszliwe siły ducha rewolucyjnego.
Twierdzi Pan zatem, że nie tylko idee, ale nawet sztuka i otoczenie człowieka,
środowisko, mogą skłaniać do przejścia na stronę Rewolucji?
– Oczywiście. Demokratyzacja obyczajów i stylów życia, posunięta do szczytu systematycznej i narastającej wulgarności, oraz proletaryzująca działalność sztuki nowoczesnej przyczyniają się do triumfu egalitaryzmu w takim samym lub większym stopniu niż
wprowadzanie pewnych praw lub ustanawianie pewnych typowo politycznych instytucji.
Spróbujmy zatem podsumować. Pierwszą rewolucję stanowiła reformacja…
– Która zasiała ducha wątpliwości oraz liberalizm religijny i eklezjalny egalitaryzm.
Drugą rewolucja francuska…
– Która była triumfem egalitaryzmu na dwóch płaszczyznach – religijnej, pod postacią
ateizmu ukrytego pod złudną etykietką laicyzmu, oraz politycznej, w ramach fałszywej
maksymy głoszącej, że wszelka nierówność jest niesprawiedliwością, każda władza zagrożeniem, a wolność najwyższym dobrem.
A trzecia rewolucja, czyli komunizm stanowi…
– Transpozycję tych idei na płaszczyznę społeczną i gospodarczą.
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Skoro według Pana trzy rewolucje są epizodami jednej Rewolucji, musi paść pytanie o kolejne jej etapy. Wszak od wymyślenia komunizmu minęło już grubo ponad
sto lat! Rewolucja trwa?
– Tak – jak każda kolejna rodzi się na sposób matkobójczego wydoskonalenia. Kiedy druga Rewolucja się narodziła, to wydoskonaliła, pokonała i zadała śmiertelny cios
pierwszej Rewolucji. To samo wydarzyło się, kiedy w analogicznym procesie trzecia
Rewolucja wyrosła z drugiej. Wszystko wskazuje na to, że trzecia Rewolucja właśnie
osiągnęła punkt, jednocześnie kulminacyjny i zgubny, kiedy rodzi czwartą Rewolucję i w
ten sposób naraża się na śmierć z jej rąk. Ta rewolucja to narodziny scjentystycznego i kooperacjonistycznego stanu rzeczy, w którym — jak mówili sami komuniści — człowiek
osiągnie „niewyobrażalny stopień wolności, równości i braterstwa”. A chodzi po prostu o
trybalizm – zamienienie społeczeństw w plemiona. Oczywiście droga do tego plemiennego stanu rzeczy musi wieść przez wytępienie dawnych wzorców indywidualnej refleksji,
chcenia i odczuwania. Będą one stopniowo zastępowane przez formy myślenia, decydowania i odczuwania, które będą coraz bardziej kolektywne. Zatem jest to zasadnicza
sfera, w której musi się dokonać ta przemiana.
W jaki sposób?
– W plemionach spoistość wśród ich członków jest zapewniona głównie przez sposób myślenia i odczuwania wspólny wszystkim, z którego wynikają wspólne zwyczaje
i wspólna wola. Indywidualny rozum jest zredukowany prawie do zera, innymi słowy,
do pierwotnych i najbardziej elementarnych odruchów, na które ten stan atrofii jemu pozwala. „Dzikie myślenie,” myślenie, które nie myśli i zwraca się jedynie ku konkretowi
— taka jest cena kolektywistycznego stopienia się plemienia. Zadaniem „czarowników”
jest utrzymywać to kolektywne życie psychiczne na poziomie mistycznym, za pomocą
kultów totemicznych naładowanych mętnymi „przesłaniami”, lecz bogatymi w błędne
ogniki, a nawet błyskawice wyskakujące z tajemniczego świata transpsychologii i parapsychologii. Osiągając te „bogactwa”, człowiek zrekompensowałby sobie atrofię rozumu.
Czyż to nie dzieje się na naszych oczach? Przecież przykładem tego jest swego
rodzaju totalitaryzm poprawności politycznej, która tkwi dziś już w krwioobiegu
milionów ludzi! Czy można to zatrzymać?
– Przechodzenie ludzi przez wymienione warstwy Rewolucji nie jest niepowstrzymywalne. Zrobienie pierwszego kroku niekoniecznie implikuje zrobienie ostatniego i zejście do następnej warstwy. Przeciwnie, wolna wola człowieka wspomagana łaską może
przezwyciężyć każdy kryzys, tak jak może powstrzymać i przezwyciężyć samą Rewolucję. Opisując te aspekty Rewolucji, działamy jak lekarz, który opisuje cały rozwój choroby aż do śmierci, nie twierdząc, że ta choroba jest nieuleczalna. Lekarstwem jest Kontrrewolucja. Skoro Rewolucja jest nieporządkiem, to Kontrrewolucja jest przywracaniem
porządku. A przez porządek rozumiemy pokój Chrystusa pod panowaniem Chrystusa, a
więc cywilizację chrześcijańską, surową i hierarchiczną, sakralną od podstaw, antyegalitarną i antyliberalną.
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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.

229

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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