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Słowo wstępne
Problematyka samotności i osamotnienia stała się ostatnio tematem wielu dyskusji, polemik. Zapewne dzieje się to tak dlatego, że
współczesne społeczeństwa, pokolenie, osoby w coraz większym
stopniu dotyka zjawisko samotności bądź osamotnienia. Jak o samotności można mówić w aspekcie pozytywnym i negatywnym, tak
o osamotnieniu mówimy raczej wyłącznie w ujęciu negatywnym. Te
dwie rzeczywistości względem siebie wielokrotnie są odczytywane i
interpretowane w sposób zamienny, a należy pamiętać, że jest to
odrębny stan człowieka. Samotność z wyboru – to decyzja danej
osoby, że chce być sama lub realizować się w konkretnej wspólnocie
np. zakonnej. Dla wielu bywa też potrzebą na pewien czas. Najczęściej kojarzy się nam ono negatywnie, a tak nie zawsze jest, może
być to sposób na własne życie. Ma więc ona różne barwy w zależności od naszej sytuacji życiowej.
Trudno wyobrazić sobie osobę, dla której samotność nie oznacza bardzo konkretnego doświadczenia, kogoś, kto nigdy jej nie zaznał. Samotność ma jednak wiele twarzy. Dla jednych oznacza czas
przepełniony ciszą, wewnętrznym pokojem, twórczymi myślami i
odpoczynkiem – jest ostatecznie tym, za czym się tęskni i do czego
chce się powracać. Innym kojarzy się ze smutkiem, wręcz cierpieniem, bolesną izolacją czy tęsknotą za kimś, kto nie przychodzi. Od
takiego doświadczenia najlepiej uciec.
Przyglądając się „religijnym poglądom” można zauważyć specyficzne rozumienie tego wymiaru człowieka. Przywołuje się dla
przykładu samotność Jezusa na pustyni, czy samotność św. Katarzyny ze Sieny, wyraźnie nie umieszcza się jednak doświadczenia samotności w kontekście zasadniczego w chrześcijaństwie przykazania
miłości Boga i bliźniego. Religijność, w której „modlitwa czy medytacja nie ma wiele wspólnego z innymi ludźmi” jest formą zbliżoną
bardziej do jungowskiej teorii indywidualizacji, a nie z chrześcijańską koncepcją osoby i więzi.
Dojrzałe i intymne ludzkie więzi (gdzie słowo intymność należy rozumieć o wiele szerzej niż tylko w wymiarze seksualnym) są
możliwe tylko tam, gdzie szanuje się samotność drugiej osoby. Z
drugiej strony nie ma prawdziwej, pełnej pokoju i twórczych myśli
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samotności bez bliskich relacji. Przemienia się ona wtedy w dezintegrujące osamotnienie czy izolację. W języku polskim odróżniamy
przecież samotność od osamotnienia. W prawdziwie szczęśliwych
związkach jest dużo miejsca dla samotności, w której rodzi się pragnienie jeszcze bliższej więzi. Kochać drugiego człowieka to także
troszczyć się o jego samotność, która jest częścią miłości a nie jej
sprzecznym pragnieniem.
W swojej adhortacji apostolskiej na temat życia rodzinnego
Jan Paweł II napisał, że ludziom samotnym w ich poszukiwaniu swojej drogi życiowej należy się pomoc, zwłaszcza ze strony Kościoła.
Osoby te — pisze Ojciec Święty — „ze względu na konkretną sytuację życiową, w jakiej się znajdują — często nie z własnego wyboru
— uważam za szczególnie bliskie Sercu Chrystusa, godne miłości i
skutecznej troski Kościoła oraz duszpasterzy. Bardzo wiele osób na
świecie, niestety, nie może w żaden sposób odwołać się do tego, co
określa się w ścisłym sensie pojęciem rodziny. (...) Tym, którzy nie
mają rodziny naturalnej, trzeba jeszcze szerzej otworzyć drzwi wielkiej rodziny, którą jest Kościół, konkretyzujący się następnie w rodzinie diecezjalnej, parafialnej, w podstawowych wspólnotach kościelnych i w ruchach apostolskich. Nikt nie jest pozbawiony rodziny
na tym świecie: Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich, szczególnie zaś dla «utrudzonych i obciążonych» (Mt 11,28)”.
Samotność to nie tylko brak więzi. To nie tylko nieobecność
ludzi lub brak ich obecności. Prawdziwa samotność to udział w samotności Boga, który jest we wszystkim. Samotność nie polega na
tym, by być kimś więcej niż inni (chyba że przez przypadek), albowiem ci, którzy nie potrafią być sami, nie mogą również odnaleźć
swego prawdziwego istnienia i w rezultacie są kimś mniej od samych
siebie. Samotność oznacza wycofanie się ze sztucznego, fikcyjnego
poziomu bytu, którzy stworzyli ludzie podzieleni przez grzech pierworodny, aby zachować pokój z żądzą i śmiercią. Dzięki temu samotnik wkracza na poziom doskonalszej duchowej wspólnoty: do
miasta tych, którzy stali się na tyle prawdziwi, aby wyznawać i
chwalić Boga (to jest życie) nawet w obliczu śmierci. Samotność i
społeczność kształtowane są i doskonalone w ofierze mszy.
Wszędzie można samotnym być. „Samotność! – cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?” – każdy chyba zna ten wers z III
części „Dziadów” Mickiewicza, chociaż – prawdę powiedziawszy –
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nie znaczy on wiele. Ale już ten sam wieszcz w innym swoim utworze pisze: „Samotności! Do ciebie biegnę jak do wody z codziennych
życia upałów”. Trochę starszy odeń Goethe powiada: „Samotność
jest dla mego serca radosnym balsamem”. Wtóruje im chociażby
Borys Pasternak w Doktorze Żiwago, pisząc, że „prawdy szukają
tylko samotnicy” albo Władysław Tatarkiewicz: „Samotność jest
przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do
niej zmuszeni”. Czyżby samotność była nie tylko pustką, odosobnieniem, brakiem kontaktów, ale ostoją, w której można się chronić od
„codziennych życia upałów”? Biblijna opowieść o miłosiernym Samarytaninie jest w istocie opowieścią o tej samej samotności Odrzuconego, która budzi zgrozę. Przecież ranny, którego ów Samarytanin
przykładnie opatrzył, długo leżał i cierpiał przy drodze, którą przechodzili lub przejeżdżali inni – obojętni, nieczuli, pogardliwi. Nawet
Hiob w swoim cierpieniu nie był odrzucony, bo odwiedzili go przyjaciele, choć pomóc mu nie mogli. Zgrozę budzi nie tyle samotność,
nie tyle cierpienie, ile obojętność i pogarda innych, szczęśliwszych
ludzi. Przecież każdy z nas – i to na pewno nie raz jeden – znalazł się
w sytuacji tych obojętnych i śpieszących za swymi sprawami przechodniów, których szczęśliwie wyręczył ów Samarytanin. Ale skąd
pewność, że akurat taki poczciwiec za mną kroczy i zrobi to, co do
mnie należało? Tak samo, gdy mamy do czynienia z cierpiącym, jak
i z odmieńcem; obcym rasowo, skrzywionym mentalnie, bezdomnym. Jeśli cierpliwość Odrzuconego wystawiona jest na straszną
próbę, to jeszcze straszniejszej poddane są sumienia odrzucających;
tylko, że ci mają zawsze mnóstwo usprawiedliwień. Miał rację Jan
Paweł II, kiedy prosił: „Czujesz się osamotniony? Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”. To jest jednocześnie sposób na przełamanie trywialnej pop-samotności. Ale jakże on
trudny, czasem wymagający zaparcia się samego siebie. Czy wolisz
spędzać więcej czasu w samotności czy raczej wśród ludzi? Dlaczego wśród ludzi, niektórzy czują się samotni?
A czym jest osamotnienie? Najprościej ujmując można powiedzieć, że jest to życie pozbawione głębokich prawdziwych więzi z
ludźmi lub z Bogiem, bądź jednocześnie.
Z pewnym uproszczeniem można by powiedzieć, że samotność człowiek może wybrać, natomiast na osamotnienie jest skazany.
Nie jest to jednak do końca prawda. Wydaje się bowiem, że niejed-
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nokrotnie ludzie sami doprowadzają samych siebie do stanu głębokiego osamotnienia. M. Zawada w książce „Zaślubiny z samotnością” mówi o trzech rodzajach samotności. Są to: osamotnienie, odosobnienie i samość. Ten trzeci termin wskazuje na egzystencjalny
wymiar relacji do Boga, jest to samotność zdeterminowana przez
nadprzyrodzoność.
Samotność niesie w sobie pewien klimat, w którym człowiek
odsłania się przed nim samym, a ponieważ prawda o sobie, którą
odkrywa w samotności jest często bolesna, dlatego tak często ucieka
przed samotnością. Wtedy właśnie samotność przemienia się w osamotnienie. Nie jest ono w takim przypadku spowodowane izolacją
społeczną, ostracyzmem, uprzedzeniami ze strony innych, ale własnym, często nieświadomym, wyborem odizolowania siebie od otoczenia.
Czym zatem jest osamotnienie? Jest to życie pozbawione głębokich, prawdziwych więzi: z ludźmi i z Bogiem. Ma ono wiele
form, wyznaczonych określonymi kontekstami życia. Inne jest osamotnienie człowieka w chorobie, inne w tłumie, inne jeszcze wśród
najbliższych osób w rodzinie, gdy brak zrozumienia i akceptacji,
albo gdy przemoc fizyczna lub psychiczna oddala od siebie osoby,
które miały pełne prawo oczekiwać bliskości i zrozumienia. Jan Paweł II w orędziu noworocznym w 1996 r. mówił „Za fasadą normalnego i spokojnego życia, szczególnie mylącą w sytuacji dostatku
dóbr materialnych, dzieci muszą nieraz wzrastać w smutnej samotności nie mając nikogo, kto z miłością wskazałby im właściwą drogę
i zapewnił właściwe wychowanie moralne. Pozostawione samym
sobie znajdują zazwyczaj główny punkt odniesienia w telewizji,
propagującej często wzorce życia nierealnego albo zdemoralizowanego, wobec których ich niedojrzały system rozeznania nie jest jeszcze w stanie należycie zareagować”.
Szczególną formą osamotnienia jest sytuacja grzesznika.
„Osamotnienie grzesznika wyrasta z ziemi niepojednania”. Grzech
pociąga za sobą alienację człowieka od Boga, od siebie samego, od
innych ludzi, od świata. Te sformułowania znajdujemy u Kierkegaarda, K. Wojtyły, G. Marcela. Samotność grzesznika jest samotnością piekieł, jest historią wątpienia i pychy. „Samotność potępiona –
mówi M. Zawada – zna jeden rodzaj więzi – wspólny los bezgranicznej rozpaczy wszystkich potępionych.”
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Najbardziej dramatyczne jest doświadczenie opuszczenia
przez Boga. Jest to taki typ samotności, który neguje możliwość
więzi z Bogiem miłosiernym. Wiele psalmów jest świadectwem
takich doświadczeń. Dominuje w nich poczucie oddalenia i opuszczenia przez Boga.
Osamotnienie ma wiele postaci i jest uzależnione od kontekstu
życia. Walerio Albisetti mówi o samotności osób chorych psychicznie, neurotyków, więźniów, osób duchownych i artystów. W analizie
tego psychospołecznego problemu można i trzeba dostrzegać aspekty
demograficzne, społeczne, rodzinne, psychologiczne i egzystencjalne. Uwzględniając różne kryteria podziału można mówić o różnych
typach samotności czy osamotnienia. Te typologie odsłaniają zarazem różnorodność, złożoność i bogactwo omawianego zjawiska.
Niniejsza monografia to szeroko pojęta refleksja nad samotnością w różnych jej aspektach. Jest to kolejny tom publikacji jaki ukazuje się w ostatnich latach opracowany i wydawany przez Katedrę
Pedagogiki Katolickiej. Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów zawierających tematyczne powiązane teksty. Rozdział
pierwszy zatytułowany: „Samotność towarzysz życia” zawiera ogólne tematy dotyczące samotności. Zawiera on między innymi rozróżnienie i wyjaśnienie pojęć na temat samotności i związek ich z innymi pojęciami, Ukazane zostały również kwestie samotnośći różnych grup społecznych w tym osób niepełnosprawnych.
Rozdział drugi, który traktuje „Oblicza samotności” przede
wszystkim ukazuje rzeczywistość samotności w dziełach różnych
autorów, a więc także w literaturze polskiej. Rozdział ten to swoistego rodzaju analiza wybranych dzieł literackich w aspekcie samotności. Jest to odniesienie do znanych dzieł, które zawierają ten obszar
refleksji.
Z kolei rozdział trzeci zatytułowany: „Wyzwania wobec osamotnienia i samotności” to pewnego rodzaju obraz jaki występuje w
czasach obecnych z perspektywą spojrzenia przez pryzmat samotności na dzień jutrzejszy.
Takie ujęcie czyni monografię przejrzystą w treści, a jednocześnie uporządkowaną w spojrzeniu na zagadnienie samotności i
osamotnienia jako szeroko pojęte zjawisko indywidualne, społeczne i
perspektywiczne. Zapewne czytelnik wzbogaci swoją wiedzę, a
przede wszytskim osobistą refleksję na temat.
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Publikacja ma na celu lepiej zrozumieć rzeczywistość samotności nie tylko w odniesieniu do siebie samego, lecz także jako społeczne zjawisko. Humaniście różnego rodzaju autoramentu, codzienna obserwacja upewniają, że samotność stała się swoistym signum
temporis współczesności.
Ponadto samotnośc stała się jedną z dość powszechnych przydłości egzystencjalnej XXI wieku, a mało rozumianym przez współczesność. Dziś wiele środowisk z różnym stopniem zaangażowania
próbuje się zmierzyć z tym tematem, i dokonuje się to z różnym
skutkiem. Dotychczas programowy namysł osadzał się przede wszytskim w obszarze filozoficznym. Coraz częściej wiele środowisk pochyla się w innych kontekstach i aspektach, widząc potrzeba bardziej
szerszego spojrzenia i analizy tego zjawiska.
Samotność to odkrywanie samego siebie. Osamotnienie to tęsknota za innymi, dopominanie się o innych, uzależnienie od innych.
Stąd, ktoś inny ma nad tobą władzę, a ty masz władzę nad kimś innym. Osamotnienie jest słabością. Samotność jest siłą. W pojęciach
"samotność", "samotny", "osamotniony" odnajdujemy dużo więcej
pytań, niż odpowiedzi.
Być może niniejsza publikacja choć w niewielkim stopniu
przyczyni się do bliższego poznania samotności i osamotnienia, a
tym samym zrozumienia dla dobra poszczególnych jednostek i ogółu
społeczeństwa.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I
Samotność towarzyszką życia
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Justyna Maciaszek

Oblicza samotności osób niepełnosprawnych intelektualnie
w wieku późnej dorosłości i starości
Zarówno w Europie, jak i Polsce starzejące się osoby niepełnosprawne intelektualnie stanowią obecnie grupę szczególnego ryzyka. Problem dotyczy zarówno osób niepełnosprawnych w stopniu
lekkim, jak i osób z niepełnosprawnością znaczną i głęboką, mieszkających w placówkach opieki całodobowej. Pomimo narastającego
problemu tematyka starości osób niepełnosprawnych intelektualnie
podejmowana była i wciąż jeszcze jest stosunkowo rzadko. W dużej
mierze spowodowane było to tym, że osoby niepełnosprawne intelektualnie umierały zazwyczaj bardzo młodo, często do ostatnich dni
znajdując się pod opieką rodziców1. Polepszenie się jakości opieki
medycznej, która pozwoliła diagnozować zaburzenia, podejmować
stosunkowo wczesne działania korekcyjne oraz długotrwałe leczenie
i rehabilitację zwiększyło przeżywalność osób, których wiek życia
szacowano wcześniej na znacznie krótszy2. Wciąż nie oznacza to
oczywiście zrównania średniej długości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w stosunku do osób pełnosprawnych, ponieważ
obecność różnego rodzaju wad rozwojowych i schorzeń niemożliwych do skorygowania, konieczność stosowania intensywnej farma1

A. Drzazga, Temat starości i śmierci w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:], B. Cytowska, (red.), Dorośli z niepełnosprawnością
intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść
– propozycje rozwiązań, Toruń 2011, s. 452.
2
„Na początku XX stulecia osoby z zespołem Downa dożywały średnio
9 roku życia, co było powszechnie akceptowanym faktem. Z czasem, przez
dziesięciolecia, jakość życia chorych z zespołem Downa uległa wielkiej
poprawie. Obecnie długość ich życia zaczyna zbliżać się do długości życia
ogólnej populacji (średnia 56 lat i więcej), ale jest wciąż związana z występowanie szeregu problemów zdrowotnych wieku średniego”. K. Ochman,
Dodatkowy chromosom 21 a starzenie się – dla tych którzy chcą wiedzieć
więcej, [w:] A. Suchcicka, (red.), Zespół Downa. Dorosłość i medycyna,
Warszawa 2009, s. 41., Por. E. Gietka, Starszaki, „Polityka” 2014, nr 46, s.
108-113.
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koterapii, a niekiedy także swoista dla danej jednostki chorobowej
skłonność do szybszych zmian starzenia powoduje, że osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą szybciej wchodzić w ostatnia fazę
życia. Przyczyniać się do tego mogą również trudne warunki życia i
związana z nimi deprywacja potrzeb psychospołecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie3. Niemniej jednak niewątpliwie
wzrost populacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku
starszym niesie ze sobą potrzebę podejmowania działań zmierzających do zapewnia im odpowiednich warunków również w ostatnim
okresie ich życia. Tymczasem pogarszający się stan zdrowia, trudności w komunikowaniu się, brak wsparcia ze strony najbliższych stają
się częstymi przyczynami samotności oraz wykluczenia społecznego
osób niepełnosprawnych intelektualnie, zarówno w trakcie całego
życia, jak i w okresie starości.
Niewątpliwie starość utożsamiana jest ze spadkiem wydolności organizmu, osłabieniem odporności, utratą mobilności, ograniczeniem zdolności przystosowania się do wszelkich zmian, a w kontekście socjoekonomicznym również z pauperyzacją, samotnością,
zależnością od innych osób i funkcjonowaniem na marginesie życia
społecznego4. W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie
w podeszłym wieku marginalizacja i wykluczenia ma jednakże podwójny wymiar. Ograniczenie obecności w przestrzeni publicznej,
konieczność rezygnacji z wielu potrzeb oraz bierność życiową pogłębia bowiem perspektywa zbliżającej się śmierci oraz świadomość
bycia samemu.
Oczywiście współczesna gerontologia stoi obecnie na stanowisku, że starzenie się może być okresem równie satysfakcjonującym jak każda inna faza życia. Niemniej jednak pomyślne starzenie
się zależy od wielu czynników takich jak: stopnień zadowolenia z
życia, obecność społecznego systemu wsparcia, jakość relacji rodzinnych i przyjacielskich, które zaspakajają potrzebę bezpieczeń3

M. Parchomiuk, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2016, s. 222.
4
H. Wiśniewska-Śliwińska, M. Mirowska, A przed śmiercią jest starość… Zapotrzebowanie osób starszych na różne formy pomocy, [w:] E.
Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszczuk, J. Lewko, W. Kułak, W drodze do
brzegu życia, Tom XII, Białystok 2014, s. 750.
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stwa, uczucie przywiązania i przynależności, dobre zdrowie fizyczne
i psychiczne, bezpieczeństwo finansowe, niezależność i autonomia,
pozytywny obraz siebie, poczucie własnej godności oraz możliwość
kontrolowania własnego życia5. Człowiek starszy ma bowiem określone potrzeby nie tylko biologiczne, ale i psychiczne a więc ich
niezaspokojenie niesie za sobą poważne skutki we wielu wymiarach
życia.
Niewątpliwie niepełnosprawność intelektualna ogranicza możliwości życiowe jednostki. Ludzie niepełnosprawni mają nie tylko
problemy ze znalezieniem pracy, ale i bardzo często są traktowani
jako ciężar dla rodziny, jako ktoś, kto nie zasługuje na miejsce w
społeczeństwie. Dominujące poczucie udaremniania dążeń i pragnień
życiowych prowadzi do poczucia osamotnienia utrwalając postawę
wycofania i bierności wobec świata6. Jakie powyższe czynniki mają
wpływ na starość osób niepełnosprawnych intelektualnie? Jaki jest
obraz starości? W jaki sposób zmienia się życie niepełnosprawnych
intelektualnie po śmierci rodziców? Z jakimi wyzwaniami oraz dylematami muszą sobie radzić zarówno osoby niepełnosprawne, jak i
ich opiekunowie? Jak różni się starość osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w domu rodzinnym od starości osób spędzających ostatnie lata w placówce całodobowej? Jaka jest jakość
życia osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku podeszłym?
Jakie wymiary osamotnienia możemy zauważyć w ostatniej fazie
życia osób niepełnosprawnych intelektualnie?
Specyfika późnej dorosłości i starości osób z niepełnosprawnością intelektualną
Starość to niewątpliwie wyzwanie dla jednostki, która musi się
zmagać z nieuchronną naturą biologii, będąc uwikłana zarówno w
liczne zdarzenia kryzysowe łącznie z utratą zdrowia i witalności czy
śmiercią bliskich osób, jak i koniecznością realizacji zadań rozwojowych charakterystyce dla starości. Ale należy pamiętać, że starość
5

A. Drzazga, dz. cyt., s. 451.
M. Dziekońska, R. Latosiewicz, A. Kulikowska, J. Lewko, Samotność
a stopień odczuwanej nieśmiałości przez kobiety z upośledzeniem umysłowym, [w:] E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszczuk, J. Lewko, W. Kułak, W
drodze do brzegu życia, Tom XII, Białystok 2014, s. 693.
6
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jest kontynuacją wcześniejszych faz życia więc jakość starości i starzenia się zależy w dużej mierze od tego jakie życie człowiek prowadził wcześniej7. Kiedy osoba niepełnosprawna intelektualnie jest
dzieckiem rodzice skupiają się przede wszystkim na działaniach
opiekuńczych oraz edukacyjno-terapeutycznych. Codzienność mieści
w sobie wówczas ciągły stres, lęk o zdrowie dziecka, trudności adaptacyjne, niepewność odnośnie podejmowanej rehabilitacji i terapii. Z
czasem pojawia się pozorna stabilizacja chociaż fakt dorosłości zazwyczaj zaskakuje rodziców8.
Zarówno dorosłość jak i późna dorosłość oraz starość zazwyczaj wiążą się z koniecznością pełnienia nowych ról społecznych
oraz wypełniania określonych zadań: pogodzeniem się ze spadkiem
sił fizycznych, śmiercią współmałżonka, przejściem na emeryturę
czy zmniejszeniem dochodów. Niewiele z tych zadań jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie: przez całe utrzymują się oni z niskich rent socjalnych nie zostają więc nagle postawieni
w sytuacji przystosowania się do znacznie niższych dochodów. Nie
zmieniają się również znacząco ich role społeczne ponieważ osoby
niepełnosprawne intelektualnie nadal są przede wszystkim odbiorcami usług pomocowych. Zazwyczaj nie wchodzą w związki małżeńskie, dlatego też nie przeżywają śmierci współmałżonka. Łatwiej
jest im pogodzić się ze spadkiem sił fizycznych, ponieważ często
przez całe życie borykają się z niepełnosprawnością9. Moment uzyskania wieku emerytalnego, który stanowi pewnego rodzaju umowną
granicę dla zmiany etapu życia nie jest wyraźnie określony w przypadku niepełnosprawnych intelektualnie. Osiągniecie wieku starszego zazwyczaj nie wiąże się z odejściem z pracy zawodowej, ale z
7

H. Zielińska-Wieczkowska, K. Kędziora-Kornatowska, T. Kornatowski,
Starość jako wyzwanie, „Gerontologia Polska” 2008, Tom 16, nr 3, s. 132.
8
B. Gumienny, Funkcjonowanie dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – poglądy rodziców, „Niepełnosprawność –
zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, nr 3, s. 93.
9
B. Tylewska-Nowak, Wypełnianie zadań rozwojowych przez osoby dorosłe z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, [w:], B.
Cytowska, (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Toruń 2011, s. 40.
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pozbawieniem możliwości udziału w wielu specyficznych formach
aktywności jak np. warsztaty terapii zajęciowej, tym samym zakłócając dotychczas uporządkowany tryb życia oraz nierzadko doprowadzając do zerwania więzi społecznych10.
Bierność życiowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w
okresie starości stanowi więc niejako naturalną kontynuację ograniczenia form aktywności we wcześniejszych fazach życia (braku aktywności zawodowej, obywatelskiej czy społeczno-kulturowej). Ma
to swoje źródła w dzieciństwie, kiedy rodzice często ograniczają
proces socjalizacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie z obawy przed przyszłymi frustracjami i niepowodzeniami, jakie mogą go
spotkać w dorosłym życiu. Ograniczając jego aktywność do „śladowej orientacji życiowej”, kultywują bierną postawę sprawiając, że
niepełnosprawne dziecko staje się jeszcze bardziej bezradne11. Przyczynia się do tego również społeczeństwo, które zwykło utożsamiać
ograniczoną intelektualną z wiecznym dzieciństwem. Powszechne
jest zaniżanie możliwości rozwojowych niepełnosprawnych przy
jednoczesnym eksponowaniu ich ograniczeń. Mała świadomość
skutków społecznych prowadzi do blokowania stymulacji społecznej, przez co osoby niepełnosprawne intelektualnie nie mają możliwości prowadzenia aktywnego a przede wszystkim samodzielnego
życia12. Niepełnosprawny intelektualnie wchodzi więc niejako w
okres starości z pominięciem etapu dorosłości.
Badania pokazują, że osoby niepełnosprawne intelektualnie:
• mają stereotypowy obraz starości, która wiąże się z ograniczeniami fizycznymi i psychicznymi;
• w wieku starszym wykazują potrzebę autonomii i bycia aktywnym, ale doświadczają licznych barier w ich realizacji;
• mają małe możliwości decydowania o sposobach i miejscu
życia;

10

M. Parchomiuk, Seksualność…, dz. cyt., s. 225.
B. Gumienny, dz. cyt. s. 96.
12
L. Bakiera, Ż. Steler, Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych
intelektualnie, [w:], A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Diagnoza
potrzeb i modele pomocy osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa
2010, s. 143.
11
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• doświadczają licznych obaw i lęków związanych ze swoją
przyszłością13.
Zarówno instytucjonalizacja, jak i życie w rodzinie niosą za
sobą określone ograniczenia i możliwości, które kształtują w pewien
sposób indywidualny potencjał osoby starszej niepełnosprawnej intelektualnie14, wpływając na jakość życia oraz poczucie osamotnienia.
Dodatkowo poczucie osamotnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku starszym nabiera szczególnego znaczenia, jest bowiem przede wszystkim związane ze specyfiką przemian rozwojowych oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.
Wielochorobowość a starość osób niepełnosprawnych intelektualnie
Chociaż zgodnie z definicją procesu starzenia wraz z upływem
czasu zwiększa się częstotliwość występowania chorób, to samo
starzenie się chorób nie wywołuje, a jedynie doprowadza do stopniowego pogorszenia funkcji narządów, co w znacznym stopniu
ogranicza możliwości adaptacyjne15. Starzenie się staje się widoczne
w wyglądzie człowieka oraz jego funkcjonowaniu. Pojawia się obniżenie sprawności oraz wielochorobowość, która obejmuje schorzenia
narządów ruchu, układu nerwowego, zaburzenia widzenia i słuchu,
choroby układu krążenia oraz schorzenia metaboliczne16. Amerykańscy geriatrzy charakteryzując niepełnosprawność osób starszych
wymieniają:
• Immobility – brak mobilności;
• Immunological deficency – obniżenie lub brak odporności
immunologicznej;

13

M. Parchomiuk, Starość i starzenie się w percepcji osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2016, Tom
XXVIII, s. 50
14
M. Parchomiuk, Seksualność…, dz. cyt., s. 223.
15
D. Talarska, K. Wieczorowska-Tobis, Starość – radzenie sobie z utratą, [w:], R. Kijak, (red.), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości,
Kraków 2012, s. 257.
16
A. Chabior, A. Fabiś, A. K. Wawrzyniak, Starzenie się i starość w
perspektywie pracy socjalnej, Warszawa 2014, s. 26.
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• Inanition – wycieńczenie spowodowane niedożywieniem,
wyniszczeniem organizmu;
• Incontience – zaburzenie zwieraczy (nietrzymanie moczu i
stolca);
• Insomnia – bezsenność;
• Instability – niestabilność oraz zaburzenia równowagi i lokomocji, które mogą prowadzić do upadków;
• Intellectual impairment – otępienie;
• Isolation – izolacja społeczna17.
Niewątpliwie pojawienie się choroby jest pierwszym czynnikiem, który może w znaczący sposób obniżyć jakość życia osoby
niepełnosprawnej18. U osób z niepełnosprawnością intelektualną
występują zaburzenia i choroby, które są specyficzne dla wieku starszego: zaburzenia sensoryczne, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, nowotwory oraz choroby serca. Dodatkowo na liczne schorzenia geriatryczne nakłada się niższa autonomia w podejmowaniu określonych
zachowań prozdrowotnych (badania profilaktyczne, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, obciążenie stresem), mniejsze umiejętności w organizowaniu prozdrowotnego stylu życia oraz problem
marginalizacji, a nawet wykluczenia z opieki zdrowotnej19.
Z badań wynika, że osoby niepełnosprawne intelektualnie są
bardziej niż inne narażone na wiele chorób i doświadczają ich we
wcześniejszych latach. Należą do nich m.in. choroby kości, które
prowadzą do zmniejszonej aktywności, zaburzenia wzroku np. katarakta, retinopatia, zaburzenia słuchu, niewydolność oddechowa. Problemem są również otępienia ponieważ wiele objawów przypisuje
się niepełnosprawności intelektualnej i tym samym współistniejąca
patologia zostaje przeoczona20. Mniejsza aktywność ruchowa osób
niepełnosprawnych intelektualnie prowadzi do osłabionej wydolno-

17

A. Gutowska, (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Społecznej” 2015,
nr 8, s. 19-20.
18
A. Drzazga, dz. cyt., s. 455.
19
M. Parchomiuk, Seksualność…, dz. cyt., s. 222-223.
20
A. Drzazga, dz. cyt., s. 254-255.
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ści fizycznej, mniejszej pojemności płuc, większej męczliwości, wad
postaw ciała oraz otyłości21.
Oczywiście istnieje duża rozbieżność między stanem zdrowia
osób niepełnosprawnych intelektualnie w odniesieniu do miejsca zamieszkania (miasto-wieś), statusu ekonomicznego rodziny czy też
poziomu niepełnosprawności. Przykładowo głębsze zaburzenia rozwojowe i neurologiczne zwiększają chorobowość i śmiertelność22. Zawsze jednakże w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie
konieczna jest wzmożona czujność diagnostyczna z uwagi na często
zmniejszony próg bólowy, na ograniczoną zdolność do werbalnego
wyrażania emocji czy też wady utrudniające komunikację wszelkie
zaniedbania tej kwestii mogą bowiem doprowadzić do zbyt późnego
spostrzeżenia problemu zdrowotnego i potrzebę interwencji. Dlatego
też osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagają niejednokrotnie
stałej opieki wielu specjalistów jak również opracowania indywidualnego planu potrzeb, profilaktyki oraz działań medycznych23.
W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie pojawia
się więc konieczność podwójnego przystosowania – do ograniczeń
związanych z niepełnosprawnością oraz do zmian związanych z własną starością24.
Co dalej? Samotność niepełnosprawnych intelektualnie po
śmierci rodziców
Problematykę osamotnienia w starości osób niepełnosprawnych intelektualnie można rozpatrywać dwuaspektowo, warunkują ją
bowiem czynniki zarówno czynniki wewnętrzne, endogenne, jak i
zewnętrzne o charakterze egzystencjalnym, społeczno-materialnym i
rodzinnym. Nierzadko te wyznaczniki przeplątają się występując
21

R. Śmiegiel, Aspekty medyczne w opiece nad osobami dorosłymi z
niepełnosprawnością intelektualną, [w:], B. Cytowska, (red.), Dorośli z
niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza
badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Toruń 2011, s. 326.
22
R. Śmigiel, dz. cyt, s. 322.
23
Tamże, s. 324.
24
K. Skowrońska, Starość w poglądach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] A. Zych, (red.), „Starość – darem, zadaniem, wyzwaniem”, Sosnowiec-Dabrowa Górnicza 2014, s. 405.

20

jednocześnie25. Osoby niepełnosprawne intelektualnie często całe
życie borykają się z samotnością, jednakże niewątpliwie stan ten
znacząco pogłębia się z chwilą śmierci rodziców/opiekunów.
Warto w tym miejscu podkreślić, że osoby niepełnosprawne intelektualnie częściej niż pełnosprawne mają do czynienia ze śmiercią,
niejednokrotnie każdego dnia balansując na granicy życia i śmierci. Z
jednej strony zazwyczaj pozbawiane są możliwości jakiegokolwiek
uczestnictwa w świadomym doświadczaniu i przeżywaniu własnej
śmierci i umierania oraz towarzyszenia w umieraniu najbliższych, z
drugiej zaś strony owa śmierć niesie za sobą dotkliwe konsekwencje
dla ich dalszego życia, zwłaszcza jeśli poziom ich sprawności jest na
tyle niski, że uniemożliwia im samodzielną egzystencję26. Wówczas
śmierć łączy się nie tylko z zerwaniem więzi emocjonalnej, ale również utratą zabezpieczenia egzystencji w wymiarze materialnym i pozamaterialnym. Rzadko osoby niepełnosprawne intelektualnie potrafią
uruchomić mechanizmy zaradcze, które pozwolą im uporać się z trudnymi doświadczeniami oraz przywrócić ich równowagę psychiczną po
śmierci rodziców. Ich kondycja psychiczna jest bowiem zazwyczaj
bardzo krucha ponieważ funkcjonując w środowiskach rodzinnych,
często są chronieni przed trudnymi doświadczeniami, co ogranicza
rozwijanie w nich odporności psychicznej i umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach stresowych. Niewątpliwie w tych sytuacjach jakość
relacji rodzinnych jest czynnikiem kluczowym dla uzyskania wsparcia
ze strony najbliższej rodziny27.
W Polsce podstawową „instytucją opiekuńczą” jest rodzina,
jednakże zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne intelektualnie są w znacznie
większym stopniu niż pełnosprawne zagrożone instytucjonalizacją
rzadko bowiem zakładają rodziny i decydują się na dzieci co sprawia, że są pozbawieni kontynuacji wsparcia i opieki międzygeneracyjnej28. Po śmierci rodziców najczęściej osoby niepełnosprawne
25

S. Rogala, Niektóre problemy starczego osamotnienia, [w:] K. Łagnowska-Marcinkowska, Z. Markiewicz (red.), Rozumienie w starości,
Opole 2014, s. 12.
26
I. Fornalik, dz. cyt., s. 313.
27
M. Parchomiuk, Seksualność…, dz. cyt. s. 226.
28
Tamże, s. 225.
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mają do wyboru dwie drogi: albo dalej żyć przy boku rodzeństwa
albo zamieszkać w domu pomocy społecznej29.
Starzenie się przy boku pełnosprawnego brata czy siostry jest
uwarunkowane przede wszystkim więzią jaka występuje między
rodzeństwem oraz poziomem samodzielności i uspołecznienia osoby
niepełnosprawnej intelektualnie. Poziom zadowolenia ze wspólnego
życia z rodzeństwem jest w dużej mierze zależny od pełnienia określonej roli w rodzinie: np. pomoc w pracach domowych czy w opiece
nad dziećmi30. Rodzeństwo osób niepełnosprawnych intelektualnie
jest bardzo często zawieszone między chęcią realizacji własnych
marzeń i budowania własnego życia a poczuciem obowiązku opiekowania się niesprawną siostrą lub bratem. Wymagająca całodobowej opieki siostra lub brat niewątpliwie determinują wszelkie osobiste i zawodowe działania31. Dlatego też chociaż starość spędzana
przy rodzeństwie wydaje się być najbardziej pożądana i naturalna, to
nie można jej traktować jako schematu za „wszelką cenę”, zdarza się
bowiem, że nieprawidłowo funkcjonująca lub niewydolna rodzina
jest mniej korzystnym środowiskiem niż dobra instytucja32.
Samotność i trudności adaptacyjne osób niepełnosprawnych intelektualnie w domach pomocy społecznej
Zamieszkanie w domu pomocy społecznej zazwyczaj nie jest
wyborem ale koniecznością i przejawem braku alternatyw wobec
niemożności zamieszkiwania z innymi członkami rodziny czy wyrazem niewiary we własne możliwości33. Dochodzi do niego w sytuacji, kiedy osoba niepełnosprawna intelektualnie nie ma bliskiej rodziny, cechuje ją niski poziom niezależności życiowej oraz występują dodatkowe dysfunkcje psychiczne lub fizyczne34.

29

I. Fornalik, dz. cyt. s. 454-455.
A. Drzazga, dz. cyt., s. 456.
31
I. Fornalik, dz. cyt., s. 318.
32
A. Drzazga, dz. cyt., s. 456.
33
M. Parchomiuk, Seksualność…, dz. cyt., s. 227.
34
S. Kowalik, Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w świetle
nowych koncepcji rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:],
B. Cytowska, (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labi30
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Niewątpliwe dla wielu rodziców niepełnosprawnych intelektualnie trudne jest myślenie o starości nie tylko własnej, ale i dzieci.
Nie tylko nie potrafią, ale i nie chcą wyobrażać sobie ich dalszego
życia w domu pomocy społecznej. Jednakże miłość do dziecka powinna się przejawiać nie tylko w postaci sprawowania nad nim opieki, ale także racjonalnej dbałości o jego przyszłość, która może wyrażać się w wyborze właściwej placówki, która będzie zapewniała
nie tylko opiekę ale i uczestnictwa w rehabilitacji społecznej35. Wydaje się więc, że lepszym rozwiązaniem będzie zamieszkanie w domu pomocy społecznej jeszcze za życia rodziców, bo chociaż rodzicielskiej opieki i miłości nie zastąpi żadna instytucja, to jeśli osoba
niepełnosprawna do placówki trafi wcześniej będzie miała szansę na
stopniową adaptację do nowych warunków przy jednoczesnym
wsparciu bliskich. Pojawić się może okazja do zdobycia nowych
społecznych doświadczeń, znalezienia się wśród rówieśników, nawiązania przyjaźni, wyjścia poza małą przestrzeń w której osoba
niepełnosprawna i jej starzejący się rodzic byli skazani na „wzajemną bezustanną obecność i społeczną izolację”36. Bo chociaż rozłąka z
bliskimi utrudnia adaptację w nowym środowisku a sporadyczne
odwiedziny rodziców wynikające z ich złego stany zdrowia, zbyt
małej mobilności, dużej odległości czy braku środków materialnych
pogłębiają poczucie osamotnienia37, to znacznie trudniejsza sytuacja
występuje wówczas, kiedy dziecko do domu pomocy społecznej
trafia po śmierci rodziców. Osoba niepełnosprawna intelektualnie
zostaje nieoczekiwanie wyrwana z dobrze sobie znanego otoczenia,
nieprzygotowana do nowych warunków życia, zmuszona do poradzenia sobie ze stratą najważniejszych osób38.
Pisząc o starości osób niepełnosprawnych intelektualnie w instytucji całodobowej Izabela Fornalik uważa, że jednym z wyznaczników
dobrej jakości życia będzie poczucie bycia sobą na które składa się posiadanie własnego terytorium, możliwość gromadzenia własnych rzeczy
ryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Toruń 2011, s. 267.
35
S. Kowalik, dz. cyt., s. 289.
36
I Fornalik, dz. cyt., s. 318.
37
B. Tylewska-Nowak, dz. cyt., s. 40.
38
I. Fornalik, dz. cyt., s. 318.
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czy też zapraszanie gości. Ważne jest również to na ile osoba niepełnoprawna czuje się odpowiedzialna za miejsce, w którym przebywa. Poczucie odpowiedzialności niewątpliwie wzrasta jeśli mają oni możliwość uczestnictwa w czynnościach porządkowych, posiadanie obowiązków (np. uczestnictwo w Samorządzie Mieszkańców), będzie cenione wśród mieszkańców, dając im poczucie wpływania na to, co się
dzieje i nadając sens ich codziennemu życiu39.
Zakończenie
Niewątpliwie ważne znaczenie dla doświadczania starzenia się
mają określone postawy jednostki ukształtowane w toku osobistych
doświadczeń oraz poziom wiedzy na temat specyfiki okresu starości
oraz związanych z nim możliwości i ograniczeń40. Wydaje się jednak, że zarówno niepełnosprawności, jak i starości towarzyszy stereotypizacja i dyskryminacja, która jest widoczna we wszystkich
sferach życia, zwłaszcza w obszarze ochrony zdrowia, rynku pracy,
rynku konsumenckim i partycypacji społecznej. Jej najczęstsze przejawy to: lekceważenie, agresja słowna, znęcanie się fizyczne i psychiczne, nadopiekuńczość, zaniedbanie, nadużycia finansowe, odseparowanie i marginalizacja społeczna. Wszystkie te czynniki mogą
doprowadzić do izolacji społecznej, pojawienia się dotkliwego poczucia osamotnienia, a w rezultacie do obniżenia poziomu jakości
życia41. Przyczynami samotności osób niepełnosprawnych intelektualnie w okresie starości bywa więc: zły stan zdrowia, zależność od
innych osób, cierpienie, społeczna izolacja, zmiana miejsca zamieszkania i często związana z tym instytucjonalizacja, brak poczucia
bycia potrzebnym, bierność.
Na jakość życia osób starszych duży wpływ mają relacje społeczne oraz zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, miłości, doznawania opieki, autonomii i szacunku42. Obiektywne wyznaczniki jakości
życia zależą od stanu zdrowia wyznaczonego przez ilość i jakość
zmian w stanie kondycji psychofizycznej tj. istnienie chorób przewlekłych, ich rodzaj, stopień niepełnosprawności, dostęp do usług
39

A. Drzazga, dz. cyt., s. 456.
M. Parchomiuk, Seksualność…, dz. cyt. s. 229.
41
A. Gutowska., dz. cyt. s. 27.
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D. Talarska, K. Wieczorowska-Tobis, dz. cyt., s. 263.
40
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medycznych i pielęgnacyjnych, zdolność do sam opieki, stan materialny, stopień aktywności oraz dostępne źródła wsparcia43, analogicznie do tego jakość życia obniża konieczność korzystania z opieki
innych osób. Co ciekawe w literaturze przedmiotu pojawiają się wyniki badań wskazujące na pozytywny obraz starzenia się osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mimo trudnych doświadczeń życiowych związanych z utratą bliskich osób, pogorszeniem stanu zdrowia czy zmianą miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą czuć się zintegrowane w środowisku ciesząc się
wysokim poziomem sensu życia oraz optymizmem. Paradoksalnie
chociaż pojawia się wiele schorzeń i problemów natury psychiatrycznej, to jednocześnie obserwuje się większą satysfakcję z życia,
satysfakcje z relacji społecznych oraz mniejsze poczucie osamotnienia. Zdaniem badaczy te nieoczekiwane i niezgodne z przewidywaniami tendencje, niemające swojego wyjaśnienia w obiektywnych
wskaźnikach wskazują na obniżenie potrzeb psychospołecznych oraz
kryteriów zadowolenia z życia. Dodatkowo niektóre osoby starsze
niepełnosprawne intelektualnie w okresie starości mają okazję do
zwiększenia swojej niezależności życiowej na skutek zmiany miejsca
życia np. opuszczenia domu rodzinnego i zamieszkania w instytucji44. Dlatego też wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w
podeszłym wieku powinno obejmować:
• Pomoc starzejącym się rodzicom osób niepełnosprawnych.
• Rozwój mieszkań chronionych oraz „małych domów grupowych”, które przyczynią się do niezależności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
• Promocja programów zdrowotnych skierowanych również
do osób niepełnosprawnych intelektualnie.
• Angażowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w
działania a charakterze społecznym45.
• Rozwijanie świadomości w zakresie specyfiki procesu starzenia się oraz okresu starości z przypisanymi im zadaniami;
43

Cz. Kustra, Jakość życia w starości, [w:], R. Kijak, (red.), Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości, Kraków 2012, s. 383-384.
44
M. Parchomiuk, Seksualność…, dz. cyt. s. 227.
45
R. Kijak. Z. Szarota, Starość – między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013, s. 104
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• Kształtowanie kompetencji niezbędnych do zachowania aktywności życiowej, przy jednoczesnym stwarzaniu możliwości ich
spełniania46.
Dbałość o lepsza jakość życia w starości osób niepełnosprawnych intelektualnie powinna opierać się na solidnych fundamentach i
angażować różne podmioty, nie tylko z sfery polityki społecznej czy
służby zdrowia tylko takie działania warunkują bowiem prawidłowy
ich przebieg.
Streszczenie:
Obserwowany w ostatnich latach wzrost populacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku starszym niesie za sobą potrzebę podjęcia działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich
warunków i dobrej jakości życia również w fazie starości. Artykuł
dotyczy samotności osób starszych niepełnosprawnych intelektualnie. Przyczynami samotności osób niepełnosprawnych intelektualnie
w okresie starości może być zły stan zdrowia, zależność od innych
osób, cierpienie, społeczna izolacja, zmiana miejsca zamieszkania i
często związana z tym instytucjonalizacja, brak poczucia bycia potrzebnym, bierność. Autorka analizuje dwie drogi, które są dla nich
dostępne po śmierci rodziców/opiekunów: zamieszkanie z rodzeństwem lub w domu pomocy społecznej.
Słowa kluczowe: samotność, niepełnosprawność intelektualna, starość, śmierć rodziców.
Summary:
Calculates the loneliness of people with intellectual disabilities in the late adulthood and old age
There is observing in the recent years the increse in the population of people with mental disabilities. It brings the requirement of
action undertaking to towards ensuring appropriate conditions and
good quality of life also in the old age. The article concerns the loneliness of elderly people with mental disabilities. The causes of loneliness of eldery people with intellectual disabilities may be: poor
health, dependence on other people, suffering, social isolation,
change of place of residence and often associated with this situation
46
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the institutionalization, lack of feeling of being needed, passivity. In
the content of the article the author analyzes two ways those are
available for the elder people with mental disabilities after the death
of guardians: living with those siblingsor in the residential home.
Keywords: loneliness, intellectual/mental disability, senescence, old age, death of the parents
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Natalia Habik

Samotność dzieci z zespołem aspergera w społeczeństwie
Wstęp
Zespół Aspergera (ZA) jest najłagodniejszą formą całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Zaburzenie to
zostało opisane po raz pierwszy przez wiedeńskiego psychiatrę Hansa Aspergera w 1944 r. Diagnoza zaburzeń zespołu Aspergera opiera
się na wystąpieniu deficytów w takich samych, jak w przypadku
autyzmu, sferach, tj. interakcji społecznych oraz ograniczonych,
sztywnych wzorców zachowania. Dziecko z zespołem Aspergera
cechuje: rozwój poznawczy pozostający w granicach normy, stereotypie zachowań, przywiązanie do rytuałów i rutyny, ograniczone
zainteresowania, niezgrabność ruchowa, zaburzony rozwój w sferze
społecznej, prawidłowy rozwój mowy, ale mający szereg specyficznych właściwości oraz występujące zaburzenia sensoryczne w odbiorze i przetwarzaniu bodźców. Zespół Aspergera to zaburzenie określone w Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i
Zaburzeń Zachowania (ICD-10) oraz w Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV). ZA określany jest
jako całościowe zaburzenie rozwoju. Charakteryzuje się trudnościami w dostosowaniu się do obowiązków szkolnych i w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Rozpoznanie następuje zazwyczaj po
ukończeniu 5. roku życia dziecka, nierzadko jednak między 8. a 12.
rokiem życia. Natomiast pierwszy raz po pomoc rodzice sięgają już
w przypadku zazwyczaj dziecka 3,5 rocznego. Jednak czas między
pierwszymi obawami rodziców a trafną diagnozą może wydłużyć się
nawet do 8,5 lat. ZA należy do zaburzeń autystycznych i dotyczy
osób z wyższego końca spektrum. Osoby te osiągają wyższy poziom
kompetencji we wszystkich kluczowych sferach funkcjonowania, tj.
interakcji społecznej, języku/komunikacji oraz wzorcach zachowań1.
Zespół Aspergera uważa się za „łagodniejsze” zaburzenie w porównaniu do autyzmu wczesnodziecięcego. Stosunek rozpoznawalności
1

J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska, Autyzm i Zespół Aspergera,
Wyd. PZWL, Warszawa, 2009.
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choroby u chłopców w porównaniu do dziewcząt wynosi od 1,7:1 do
nawet 27:1. Gdy dziecko nie mówi pojedynczych słów do drugiego
roku życia i nie używa prostych zwrotów słownych do trzeciego roku
życia, to uzyskuje ono diagnozę autyzmu2.
Obraz klinicznyzespołu Aspergera
Dzieci z zespołem Aspergera charakteryzuje: 1). Niezdolność
do nawiązywania więzi oraz interakcji z ludźmi występująca od początku życia. 2). Niezdolność do porozumiewania się z innymi za
pomocą języka. 3). Obsesja na punkcie niezmienności otoczenia i
opór przed zmianami. 4). Zaabsorbowanie rzeczami (przedmiotami),
a nie ludźmi. 5). Sporadyczne wykazywanie sporych możliwości
intelektualnych. W obrazie klinicznym dziecka z zespołem Aspergera wyróżnia się podała następujące cechy: brak empatii; naiwny,
często niewłaściwy w danej sytuacji, jednostronny typ reakcji; pedantyczna, repetytywna mowa; uboga komunikacja niewerbalna;
głębokie zaabsorbowanie pewnymi tematami. H. Asperger dodatkowo opisywał dziecko o obrazie: bogatego zasobu słownictwa, bardzo
dobrym myśleniu logicznym; słabej koordynacji ruchów i niezdarności; małej kontroli własnego zachowania. Dzieci należące do tej kategorii diagnostycznej przed ukończeniem 2. r.ż. zaczynają używać
słów, zaś umiejętność budowania prostych zdań nabywają przed 3.
r.ż. U dziecka z zespołem Aspergera opisuje się również szczególne
gromadzenie wiedzy na wyszukany temat, fascynacja tym obszarem,
które to zainteresowanie może stanowić „strefę bezpieczeństwa”. U
dzieci z ZA w sytuacjach trudnych często pojawia się agresja, tj.
krzyk, bicie, szarpanie, kopanie; działanie tylko według utartych
schematów; unikanie kontaktu wzrokowego; unikanie bliskości obcych osób, nadwrażliwość na bodźce słuchowe wzrokowe, dotykowe, smakowe, zapachowe; brak uczucia strachu przed realnym niebezpieczeństwem; izolowanie się od otoczenia, dążenie do monotonii; schematyczne porządkowanie przedmiotów; nieumiejętność
odczytywania intencji innych ludzi3.
2

U. Frith, Autyzm i zespół Aspergera, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
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G. Jagielska, One są wśród nas. Dziecko z autyzmem i zespołem
Aspergera w szkole i przedszkolu, Wyd. ORE, Warszawa, 2010.
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Etiologia oraz przyczyny zespołu Aspergera
Dotychczas nie rozpoznano do końca wszystkich przyczyn,
które doprowadzają u chorych do powstania ZA. Zespół Aspergera
jako jednostka kliniczna ma znaczną komponentę genetyczną, może
pojawiać się w rodzinach, w których występował autyzm. Co najmniej jedna trzecia rodziców dzieci z zaburzeniem autyzmu lub ZA
sama także ma objawy tych przypadłości neurologicznych. Ryzyko
zachorowania na zespół Aspergera rośnie wraz z wiekiem rodziców.
Np. gdy ojciec przekroczył 40 r.ż., u jego dziecka może z dużym
prawdopodobieństwem wystąpić autyzm lub inne zaburzenie rozwojowe. Wśród innych przyczyn zespołu Aspergera wymienia się: toksoplazmozę, urazy okołoporodowe, uszkodzenia centralnego układu
nerwowego, przebyte infekcje. Pewne jest to, że ZA nie jest spowodowany urazem emocjonalnym, zaniedbaniem lub brakiem miłości
do dziecka. Badania naukowe jasno wskazują, że jest to zaburzenie
spowodowane dysfunkcją poszczególnych struktur mózgu. Występuje tu też mniejsza od przeciętnej ilość neuronów w jądrze migdałowatym. Zaburzenia te mogą być przyczyną typowych tu problemów
z interakcjami społecznymi. Nie wyklucza się jednak, że brak prawidłowych kontaktów międzyludzkich zaburza funkcjonowanie jądra
migdałowatego. Obecnie zespół Aspergera rozpatrywany jest jako
farmakologicznie nieuleczalne zaburzenie, towarzyszące przez całe
życie, z nie do końca opisaną etiologią. Pewne jest to, że im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana u dziecka i im wcześniej podda się go indywidualnej, dostosowanej do jego niepełnosprawności,
wielospecjalistycznej terapii, tym większe szanse na lepsze funkcjonowanie w dorosłym życiu4.
Kompetencje społeczne a osamotnienie
Kompetencje społeczne są zdolnościami do uczestnictwa w
doświadczeniach z innymi ludźmi. Stwarzają możliwości uczenia się
i wykorzystywania konkretnych umiejętności społecznych. Do kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju społecznego zalicza się: 1). Rozpoznawanie i pojmowanie potrzeby
wymiany społecznej i jej złożoności. 2). Zaakceptowanie potrzeby i
znaczenia doświadczania i rozumienia, czym jest członkowstwo w
4

T. Attwood, Zespół Aspergera, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2006.
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grupie. 3). Rozwijanie i doskonalenie możliwości kreowania i podtrzymywania znaczących związków z ludźmi, szczególnie z rówieśnikami. 4). Świadome włączanie szerokiego wachlarza funkcji samostanowienia, tj.: samoświadomość, samokontrola, samoregulacja,
samozarządzanie i samoanaliza. 5). Zarządzanie stresem i napięciem
towarzyszącym zbliżaniu się do innych i wchodzeniu w interakcje z
innymi w sytuacjach społecznych oraz kontrolowanie stresu i niepokoju. 6). Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie umiejętności koncentracji uwagi, zwłaszcza tej potrzebnej we właściwej interakcji społecznej, takiej jak wspólna uwaga. 7). Zdolność do rozważania i tolerowania myśli, czynności, zachowań oraz emocji innych ludzi, co
pomaga w byciu elastycznym w interakcjach z innymi i otwieraniu
się na innych. 8). Zdolność do takiej elastyczności i otwartości w
sposobie myślenia, działania, zachowania i emocjach, która pozwoli
na podążanie za innymi i bycie elastycznym w interakcjach z nimi.
9). Zdolność do sprawnego przechodzenia od jednej myśli do drugiej
bez wysiłku (tj. sztywnego trzymania się rutyny, nieuzasadnionego
stresu lub napięcia, słabego skupienia uwagi, zaburzenia emocji).
10). Uznanie doznań zmysłowych w czasie ich pojawienia się i pojmowanie, w jaki sposób wpływają one na interakcję społeczną. 11).
Zdolność do zrozumienia oraz docenienia myśli, działań, zachowań i
emocji innych, którzy uczestniczą w szeregu sytuacji osobistych i
interpersonalnych. 12). Zauważanie i zarządzanie emocjami pojawiającymi się w interakcjach i zrozumienie tego, jaki mają wpływ na
relacje międzyludzkie5.
Do cech charakterystycznych dla sprawności komunikacyjnej
osób z zespołem Aspergera zalicza się: nadzwyczajnie perfekcyjny
język ekspresyjny, dziwaczna prozodia; osobliwą charakterystykę
głosu; defekt rozumienia języka, obejmujący niewłaściwą interpretację znaczeń literalnych (dosłownych) oraz domyślnych; ograniczone
używanie gestów; nieporadny język ciała; ograniczoną lub niewłaściwą ekspresję twarzy; osobliwe, obojętne spojrzenie oraz trudności
w regulowaniu fizycznej bliskości z innymi ludźmi. U dzieci z ZA
występuje deficyt w zakresie niewerbalnych podstaw interakcji społecznych, takich jak: naśladownictwo, motywacja społeczna, odczy5

A. Borkowska, Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera. Wyd.
Harmonia, Gdańsk, 2010.
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tywanie lub przewidywanie intencji i przyczyn zachowań innych
ludzi. W szkole nietrudno zauważyć brak „zmysłu” towarzyskiego u
ucznia dotkniętego ZA, który jest zdezorientowany interakcjami
zachodzącymi wśród jego rówieśników. W tej sytuacji uczeń z ZA
może szukać różnych sposobów radzenia sobie w kontaktach z otoczeniem. Dziecko z zespołem Aspergera spotyka w swoim życiu
szereg wielu trudności. Na szczególną uwagę zasługują trudności
społeczne występujące podczas porozumiewania się powodując duży
stres. Kiedy dziecko jest zestresowane, ma skłonność do powtarzania
czegoś bez przerwy. Bardzo często jest świadome, że popełnia jakiś
błąd, ale nie wie jak go naprawić. Kolejnym problemem w funkcjonowaniu w życiu społecznym są trudności w wyrażaniu emocji.
Dziecko wykazuje nadmierne emocje w stosunku do zastanej sytuacji. Często może wydawać się niewzruszone, podczas gdy w rzeczywistości jest poruszone. Może również mieć gwałtowny temperament - trudno mu zapanować nad impulsywnymi myślami i działaniem, może śmiać się w sytuacji powagi, a płakać w sytuacji wesołej.
Bardzo często nie rozróżnia emocji, np. smutku od gniewu. Silny
kodeks moralny i poczucie sprawiedliwości. Następnym problemem,
z którym przychodzi zmierzyć się dziecku z ZA są trudności w zakresie teorii umysłu. Dziecko z zespołem Aspergera ma trudności w
rozpracowaniu, co inna osoba może myśleć. Może zakładać, że każdy myśli i czuje tak samo jak on oraz, że inni mają taka samą wiedzę
na dany temat jak on; robiąc coś nie uświadamia sobie, że może ranić czyjeś uczucia; ma trudności ze rozumieniem czytanego tekstu
szczególnie, gdy odnosi się on do ludzi; często bezgranicznie wierzy
że ma absolutną rację6. Dzieci z ZA bardzo często charakteryzuje
również tendencja do kontrolowania zabawy. Dziecko ma potrzebę
kontrolowania gier i zabaw; wymyśla zabawy naśladujące rzeczywistość; nie intrygują go zabawy, nad którymi nie ma całkowitej kontroli; woli zabawy bez elementów rywalizacji. Taka sytuacja sprzyja
występowaniu braku akceptacji w grupie rówieśniczej.

6

A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera. Inny mózg. Inny umysł, Wyd. Harmonia, Gdańsk, 2009.
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Formy wsparcia dziecka osamotnionego z zespołem Aspergera
Planując postępowanie ukierunkowane na wsparcie dziecka
dobrze rozpoznać jego mocne strony oraz obszary, w których ma
deficyty, a później dopiero dobrać terapię. Głównym punktem będzie
kwestia uczenia dziecka jak zachować się w różnych sytuacjach społecznych, jak rozumieć konkretne zachowanie innych osób, jak przestrzegać pewnych norm oraz zasad społecznych, a także przygotować dziecko, jak inni będą reagować na jego zachowanie się. Nie
można ominąć sfery języka. Terapia polega na uczeniu dziecka konstruktywnego wypowiadania się w taki sposób, używania takich
słów, aby mogło dobrze wyjaśnić, co się z nim dzieje w danej sytuacji. Dziecko z ZA musi wiedzieć, iż język nie służy tylko do przekazywania informacji, ale jest fundamentem budowania relacji międzyludzkich. Gdy opanuje te umiejętności, łatwiej będzie mu zadawać wszelakie pytania, odpowiadać na nie, rozmieć, co inni chcieli
mu przekazać. Terapia koniecznie musi objąć naukę radzenia sobie z
emocjami.
Zadaniem terapeuty jest wskazanie mu sposobów niwelowania
lub obniżania poziomu tego stresu. Pod żadnym pozorem nie można
dziecka zostawić samemu sobie, bazując na przekonaniu, iż nie da
się z tym nic zrobić. Jest to błędny tok myślenia i niemożliwy do
zaakceptowania. Baczna obserwacja, nakierowywanie, dawanie
przykładów, tłumaczenie i właściwe podejście do dziecka będą przynosiły rezultaty. Warto rozpocząć tę pracę jak najszybciej, tak, aby
dziecko potrafiło odnaleźć się w dzisiejszym świecie, wśród innych
ludzi. Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych ma mu to
zapewnić. Do zadań terapeuty zaliczyć można, m.in.: zachęcanie
dziecka do włączania się do grupowych zajęć, gier i zabaw; uczenie
stosownych zwrotów inicjujących i podtrzymujących rozmowę;
wskazywanie dziecku konkretnej osoby, do której może się zwrócić
w przypadku, gdy czuje się zmieszane i nie wie jak się zachować;
bieżące omawianie sytuacji trudnej z dzieckiem, wskazywanie zachowań adekwatnych, wspólne szukanie rozwiązania i podpowiadanie jak w przyszłości uniknąć podobnych kłopotów; uczenie dziecka
rozpoznawania różnych emocji poprzez ekspozycję danych rysunków, nagrań, fotografii, historyjek obrazkowych, obrazków z mimiką
twarzy; bezpośrednie i bezzwłoczne sygnalizowanie co było „nie
tak” w zachowaniu dziecka, nazywanie jego emocji i nakierowywa-
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nie jak postąpić w takiej sytuacji; wyłączanie dziecka z sytuacji stresujących poprzez zapewnienie osób i miejsca dające mu poczucie
bezpieczeństwa; wyjaśnianie metafor i wyrazów wieloznacznych;
przedstawianie pojęć abstrakcyjnych za pomocą obrazów; używanie
prostego i jednoznacznego języka, ostrożne posługiwanie się przenośniami, dowcipami czy ironiami, tak, aby niezrozumiałe, nie spowodowały u dziecka poczucia lęku i zdezorientowania7. Choć dzieci z
zespołem Aspergera napotykają zwłaszcza w szkole na brak zrozumienia i akceptacji ze strony rówieśników, nie należy się zrażać i
poddawać na samym początku. Niezwykle duże znaczenie ma skierowanie takiego dziecka do nauczania zintegrowanego. Dziecko w
szkole, dostosowując się do panujących tam obowiązków, poznając
nowe zasady, wdrażając się do systematyczności i obowiązkowości,
ma szansę złagodzić objawy towarzyszące zaburzeniu8.
Przejawy wyobcowania z grupy są częstym symptomem, jednak nie odbiera to możliwości nawiązywania poprawnych kontaktów
koleżeńskich. Zdarza się nawet, iż uczeń cierpiący na ZA potrafi
włączać się do zabaw z innymi i współprzeżywać z jej członkami.
Izolacja psychiczna i powrót do stereotypów pojawia się głównie
przy okazji napotkanych trudnościach, zmiany czy niezrozumienia
pewnej zasady, polecenia lub zachowania się innych uczniów. Także
poza szkołą kontakty z rówieśnikami powinny być inicjowane.
Dziecko z zespołem Aspergera należy przyzwyczajać do przebywania z innymi dziećmi, stopniowo uwalniać od stałej obecności rodziców. Dziecko może zauważyć, że wśród rówieśników także czuje się
bezpiecznie9.
Ważnym aspektem podczas konstruowania form wsparcia jest
współpraca z rodzicami dziecka dotkniętego ZA. Niezbędny jest
stały kontakt terapeuty z rodzicami. Podczas spotkań (których częstotliwość ustala się na początku współpracy) omawia się strategię
pracy z uczniem, jego sukcesy, słabe strony. Świadomy nastawiony
7

P. Szatmari, Uwięziony umysł. Opowieści o ludziach z autyzmem, Wyd.
Znak, Kraków, 2007.
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M. Winter, Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien, Wyd.
Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2006.
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C. Maurice, Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi, Wyd. Twigger, Warszawa, 2002.
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na współpracę rodzic jest skarbnicą wiedzy o dziecku. Niestety, trzeba przygotować się na to, że rodzice dziecka z ZA mogą być atakowani przez innych rodziców i obwiniani za złe i niepoprawne zachowanie dziecka. Nie można wówczas dać za wygraną i pamiętać,
że rodzice mają prawo do ochrony danych osobowych i sami decydują czy informować resztę o chorobie dziecka. Dlatego też do kwestii poinformowania pozostałych rodziców dzieci uczęszczających do
jednej klasy z dzieckiem z ZA, należy podejść ostrożnie. Ocena
umiejętności społecznych dziecka z zespołem Aspergera jest niezwykle istotna, informuje nas bowiem o zakresie jego kompetencji
społecznych, tzn. na ile jest ono w stanie dostosować się do wymogów społeczeństwa, w którym żyje i w jakim stopniu jest w stanie
samodzielnie w nim funkcjonować10.
Wsparcie dziecka z zespołęm Aspergera w zakresie kompetencji społecznych powinno zawierać: 1). Terapię kontaktu – przebywanie w grupie rówieśniczej i obserwowanie prawidłowych wzorców zachowań. 2). Trening komunikacji społecznej zarówno bezpośredniej, jaki i pośredniej (listy, telefon, Internet itp.). 3). Uczenie
zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych, choćby podczas godzin wychowawczych, które mogą obejmować prawidłowe
zachowanie w kinie, teatrze, Kościele, sklepie itd. 4). Rewalidację w
zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii, dopasowywania się
emocjonalnego do innych itd. 5). Rozwijanie umiejętności rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych oraz norm, wzorów, oczekiwań interpersonalnych i kulturowych. 6). Trening umiejętności społecznych, który obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne,
emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości oraz własnej
wartości, samoocenę. Terapia zazwyczaj uczy dziesięciu fundamentalnych umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, pytania,
odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na
krytykę, jej wyrażania, radzenia sobie z uczuciami: rozróżniania ich
oraz mówienia komplementów. Program można realizować za pomocą różnych metod i technik, łączonych ze sobą w taki sposób, aby
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jak najskuteczniej i przy jak najmniejszych kosztach emocjonalnych
dziecka osiągnąć zamierzone cele11.
Głównymi celami zajęć Treningu Umiejętności Społecznych
jest zminimalizowanie napięcia, które pojawia się w różnorodnych
sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie
rówieśniczej oraz nauka spędzania czasu z kolegami. Z uwagi na
problemy z nawiązywaniem kontaktu, podtrzymywania relacji i rozumienia innych osób, osoby z ZA potrzebują wsparcia w tym obszarze. Podczas zajęć uczestnicy uczą się przestrzegać norm i zasad
funkcjonowania w grupie. Poznają części składowe komunikatów
społecznych, tj. odpowiednia intonacja głosu, prawidłowa gestykulacja, treść wypowiedzi, pozycja w grupie, kontekst, postawa ciała,
oraz przestrzeń osobista. Uczą się adekwatnie zachowywać w różnorodnych sytuacjach oraz odczytywać komunikaty niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja, tembr głosu). Również
uczą się odpowiednio reagować w często spotykanych sytuacjach,
uczą się rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne(zarówno swoje
jak i innych osób oraz poznają sposoby okazywania ich w sposób
akceptowany przez innych)12.
Podsumowanie
Analizując fakt osamotnienia funkcjonowania dzieci z zespołem Aspergera należy skonstruować program pomocy dziecku. Dlatego też wszystkie informacje i polecenia kierowane do dziecka muszą być proste, sformułowane dosłownie, należy unikać ogólnikowych pytań, idiomów, podwójnych znaczeń, sarkazmów. Kolejno
należy zapewnić dziecku przewidywalne i bezpieczne otoczenie,
zawsze trzeba upewnić się, że zostaliśmy dobrze zrozumiani, czas
jaki dziecko poświęca swoim zainteresowaniom powinien być ściśle
określony, mimika i inne społeczne wskazówki mogą zostać niezrozumiałe. Każdy przypadek zwiększenia intensywności nietypowych
lub trudnych do zaakceptowania zachowań wskazuje na zwiększenie
poziomu stresu, niezależnie od wszystkiego powinniśmy akceptować
11
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dziecko takie jakie jest. Dzieci z zespołem Aspergera potrzebują
dużą miłości, ciepła, troski, cierpliwości oraz zrozumienia. Jeśli
spróbujemy dostać się do ich świata wtedy możemy im pomóc w
znalezieniu swojego miejsca w społeczności. Warto podjąć to wyzwanie i postarać się umieć zatrzymać nad odmiennością człowieka,
swoją cierpliwością i wyrozumiałością pozwolić na jego rozwój,
może uda nam się wówczas odkryć w nim geniusza. Dzieci z zespołem Asperegra często nie są w stanie wyrazić swoich obaw i lęków,
to od nas dorosłych zależy, czy uznają one za warte wysiłku porzucenia swojego bezpiecznego świata wewnętrznych fantazji na rzecz
świata zewnętrznego13.
Dzieci z zespołem Aspergera, ze względu na swoje trudności,
zazwyczaj nie mają przyjaciół ani bliskich kolegów. Często przypisywana jest im etykieta „dziwaków” lub „źle wychowanych”. Z powodu swojej prostoduszności mogą stać się ofiarami manipulacji ze
strony rówieśników. Do momentu zdiagnozowania choroby, rodzice
i otoczenie mogą traktować zachowania dziecka jako niegrzeczne i
złośliwe. Z tego powodu dziecko doświadcza odrzucenia, karania,
nieustannej krytyki, a czasem ― przemocy fizycznej bądź emocjonalnej. Z powodu trudności w rozumieniu sytuacji społecznych, problemów w adaptacji do nowych sytuacji, braku elastyczności w postępowaniu dziecko z zespołem Aspergera często przeżywa frustrację, z którą na ogół słabo sobie radzi, w związku z tym łatwo wpada
w gniew. Przyczyną agresji mogą być prowokacje, zaczepki i agresja
innych osób. Osoby te gorzej radzą sobie w sytuacjach trudnych i
narażone są na odrzucenie ze strony innych, często mają niską samoocenę. Wsparcie dzieci z ZA powinno obejmować naukę interpretacji zachowań innych osób oraz okazywania własnych emocji zgodnie
z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. Dzieci uczą się, w
jaki sposób trzeba przestrzegać zasad współżycia z rówieśnikami, a
także tego, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych. Terapia w
przypadku zespołu Aspergera będzie tym skuteczniejsza, im bardziej
uregulowany tryb życia będzie prowadził pacjent. Nie istnieją w
pełni uniwersalne zasady leczenia zespołu Aspergera. Dla każdego
pacjenta inna terapia może okazać się najbardziej skuteczna. Żadne
13
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farmaceutyki nie zagwarantują, że chory zostanie w pełni wyleczony
z objawów, jakie nierozerwalnie związane są z zespołem Aspergera.
Wielką pomocą dla osób z zespołem Aspergera w zaadoptowaniu się
do życia w społeczeństwie jest maksymalne skoncentrowanie się na
rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych. Regularne treningi podanych umiejętności, przeprowadzanie psychoedukacji oraz terapii poznawczo-behawioralnej, daje wymierne rezultaty. W przyszłości dziecko z zespołem Aspergera może być w pełni
samodzielne i gotowe do samorozwoju.
Streszczenie:
Dzieci z zespołem Aspergera charakteryzuje niezdolność do
nawiązywania więzi oraz interakcji z ludźmi występująca od początku życia. Obserwuje się również deficyt w zakresie niewerbalnych
podstaw interakcji społecznych, takich jak: naśladownictwo, motywacja społeczna, odczytywanie lub przewidywanie intencji oraz
przyczyn zachowań innych ludzi. U dzieci diagnozuje się trudności
w nawiązywaniu relacji społecznych co charakteryzuje się w postaci
zagubienia, samotnością oraz zdezorientowania interakcjami zachodzącymi wśród rówieśników. W tej sytuacji dzieci szukają różnych
sposobów radzenia sobie w kontaktach z otoczeniem. Dziecko z
zespołem Aspergera spotyka w swoim życiu szereg wielu trudności.
Na szczególną uwagę zasługują trudności społeczne występujące
podczas porozumiewania się powodujące duży stres.
Słowa kluczowe: samotność, zespół Aspergera, dzieci, społeczeństwo
Summary:
Self-efficiency of the children with the asperger syndrome in
the society
Children with Asperger syndrome are characterized by the inability to establish relationships and interact with people occurring
from the beginning of life. There is also a deficit in the non-verbal
basis of social interactions, such as imitation, social motivation, reading or predicting intentions and causes of other people's behavior. In
children, difficulties in establishing social relationships are diagnosed, which is characterized by being lost, loneliness and confusion
of interactions among peers. In this situation, children are looking for
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different ways of dealing with the environment. A child with Asperger's Syndrome encounters a number of difficulties in his life.
Particularly noteworthy are the social difficulties that occur during
communication that cause great stress.
Key words: loneliness, Asperger syndrome, children, society
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Mateusz Lisak

Samotność na morzu – izolacja jako czynnik wyznaczania
szlaków handlowych
Współcześnie podróż przez otwarte wody nikogo nie dziwi.
Posiadamy nawigację satelitarną, kompasy, satelity, stałą komunikację z lądem i służbami chroniącymi nasze życie. Także konstrukcja
statków i ich rozmiar pozwalają nam na pokonywanie niemal nieskończonych podróży bez przybijania do portów. Możliwości te nie
istniały jednak zawsze, a morze – choć łączyło, stanowiło bardzo
niebezpieczny element życia dużej części ludności starożytnego
świata.
W przeszłości jedynymi materiałami, z których można było
budować statki, były drewno i skóry. Surowce te były musiały być
najpierw pozyskane, następnie przetransportowane i przetworzone
tak, aby nadawały się do budowy statków. Im twardsze drewno, tym
lepiej, jednocześnie jednak zwiększało ono koszta znalezienia odpowiedniego gatunku rośliny i wystarczająco dużego okazu, by nadawał się on na deski. Im częściej w danym miejscu decydowano się na
budowę statków lub ich naprawianie, tym koniecznym było coraz to
dalsze podróżowanie w poszukiwaniu materiałów – wycinano bowiem w tym celu pobliskie zasoby drewna.
Starożytne łodzie były kosztowną inwestycją, a ponadto wymagały stałego utrzymania1. W czasie podróży podlegały one, mimo
impregnacji, stałej wilgoci i rozkładowi. Największym jednak zagrożeniem dla samych desek były rośliny i zwierzęta morskie, które
wykorzystywały twarde drewno jako podłoże do dalszego rozrostu2.
Im dłużej deski nie były wymieniane ani czyszczone, tym większa
była kolonia takich pasożytów oraz tym mniejszą wytrzymałość miały takie deski. W przypadku długotrwałej podróży bez przybijania do
portu, w którym można było dokonać odpowiednich napraw lub
1

Death and Renewal. Sociobiological Studies in Roman History1983, p.
84-109.
2
Ships and ships' fittings, in: Peacock, Blue (eds.), Myos HormosQuseir al-Qadim. Roman and Islamic Ports on the Red Sea, vol. 2. , p. 186.
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konserwacji, tym większe było prawdopodobieństwo, że statek ulegnie samoczynnemu rozszczelnieniu lub jego kadłub rozbije się o
przeszkodę.
Powodowało to konieczność wyznaczania takich szlaków
handlowych, przy których dystans między poszczególnymi punktami
był na tyle mały, by ryzyko nadmiernego zarośnięcia kadłuba nie
stanowiło trudności i by w razie konieczności możliwe było dokonanie prac korekcyjnych. W przypadku podróży przybrzeżnej wewnątrz Morza Śródziemnego przy pomocy małych łodzi kwestia ta
zapewne nie stanowiła problemu. Sytuacja ulegała jednak zmianie
proporcjonalnie do wzrostu rozmiaru łodzi. Im bowiem większy był
okręt, tym wymagał więcej miejsca w procie, a co więcej – odpowiedniego miejsca do cumowania ze względu na większe zanurzenie. Wiązało się to zatem z koniecznością posiadania odpowiedniej
infrastruktury ze strony portu, aby móc przyjmować do celów naprawczych duże jednostki. Z pewnością zwiększało to atrakcyjność
miasta, ale wiązało się z drogą inwestycją. Port musiał bowiem posiadać cały system infrastruktury pozwalający na dokonywanie prac,
ale także posiadać odpowiednią kadrę do przeprowadzania remontów
i wymiany, a także dysponować zasobami odpowiedniego gatunku
drewna, co z kolei utrudniał fakt, że im masywniejsze i liczniejsze
były przyjmowane jednostki, tym większe było zapotrzebowanie na
drewno3. Można się także spodziewać, że większych rozmiarów były
deski, które w dodatku musiały wytrzymać większe naprężenia.
Duży rozmiar łodzi był istotny. Choć zwiększały się koszta
inwestycji i utrzymania, to większy okręt nie potrzebował poszerzenia liczby załogi do swojej obsługi. Umożliwiał za to wzięcie większej ilości towarów oraz jego rozmiar ułatwiał obronę przed potencjalnym atakiem4. Niewykluczone, że rozmiar statku wpływał także
na postrzeganie kupca przez kupujących i władze – duże jednostki
miały mniejsze szanse na udany przemyt, jak również osoba dysponująca okrętem musiała być kimś znaczącym. Z drugiej strony rozmiar zmniejszał liczbę miejsc, do których można było przybić bezpośrednio, nie ryzykując rozbicia i pozostania na mieliźnie. Radzono
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sobie z tym jednak poprzez pozostawanie na redzie i transport towarów małymi łódkami5.
Znaczenie tych czynników ulegało zmianie w zależności od
okoliczności żeglowania. Zmiennymi były bowiem ukształtowanie
akwenu, to, czy trasa prowadziła przez otwarte wody, czy wzdłuż
wybrzeża oraz jaki był czas podróży. Jeśli obszar, po którym podróżowano, był zamknięty z którejś ze stron lub miejsce przybycia nie
miało znaczenia – nie groziło z jego strony żadne niebezpieczeństwo,
wtedy podróżujący nie musiał się przejmować, że w przypadku
zmiany warunków pogodowych, ataku lub wiatru, zostanie zepchnięty na nieprzyjazny teren lub otwarte wody, które wiązałyby się z
niebezpieczeństwem. Podróżując w takim przypadku z punktu A do
punktu B, miałby pewność, że po drugiej stronie znajduje się ląd,
który zapewni bezpieczeństwo i możliwość naprawy statku czy odnowienia zapasów.
Czynnik ten występuje zarówno w przypadku podróży przybrzeżnej, której trasa może ulec zmianie, jak i handlu przez otwarte
wody. Ten drugi sposób jest szczególnie wrażliwy na przeświadczenie o obecności lądu po drugiej stronie akwenu oraz o tym, że będzie
on osiągalny po określonym, przewidywalnym czasie. Im dłuższy
bowiem był dystans pomiędzy punktem startowym a miejscem przeznaczenia, tym istotniejsze jest posiadanie pewności co do lokalizacji
tego drugiego miejsca. Statek ulegał nie tylko naturalnemu zużyciu,
podobnież jak zapasy i części takielunku, ale im dłużej trwała podróż, tym ryzyko związane z tą eksploatacją było większe i tym
istotniejszym stawała się wrażliwość na te czynniki. Istotnym była
również świadomość, że bez względu na zmienność warunków panujących na danym szlaku czy losowe wydarzenia, dotrzeć na drugą
stronę i znaleźć tam miejsce pozwalające na regeneracje zasobów.
Podczas podróży przez otwarte wody starożytni nie mieli możliwości posługiwania się wybrzeżem jako wyznacznikiem trasy. Musieli bazować na gwiazdach i systemie wiatrów, który były typowe
tylko dla poszczególnych obszarów, co wymagało jednak doświadczenia6. W przeciwnym przypadku istniało ryzyko zaginięcia na
otwartych wodach, krążenie w kółko, a przede wszystkim – ominię5
6

Peripl. Mar. Erythr. 43-44; Plin. HN 6.24.
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cie celu swojej podróży poprzez zbytnie zejście z trasy. Jeżeli obszar,
na którym znajdował się punkt docelowy, był ograniczony przestrzennie i łatwy do ominięcia – zwiększało to ryzyko niedotarcia do
celu, a to z kolei musiało być rekompensowane przez atrakcyjność
wymiany. Czynnik ten był o tyle istotniejszy, jeżeli ominięcie wyznaczonego punktu wiązało się z jeszcze dalszą podróżą lub tym
bardziej – wypłynięciem na otwarte wody. Podróż zatem na wyspy w
przypadku podróży przez otwarte wody była bardziej ryzykowna niż
docieranie do określonego terenu, zwłaszcza jeżeli wyspa taka znajdowała się poza zamkniętymi akwenami. Także jednak lokalizacja
punktu docelowego w ramach określonego obszaru mogła być czynnikiem ryzyka. Konflikty polityczne mogły zagrozić handlowi, podobnie jak ryzyko napaści ze strony piratów.
Przykładem lęku przed ominięciem celu była niechęć Greków
do podróży przez otwarte wody Oceanu Indyjskiego. Mimo bowiem
przeświadczenia, że po drugiej stronie tego wodnego obszaru znajduje się duży subkontynent, dystans, jaki należało pokonać by dotrzeć
do Limyrike, był tak duży, że margines błędu w relacji północpołudnie dawał przeświadczenie, że w ostatecznym rozrachunku
istnieje możliwość ominięcia Indii na północy7. Na podstawie źródeł
trudno jest nam określić, jak istotny był ten czynnik w umysłach
ówczesnych żeglarzy. Źródła milczą, czy kwestia ta stanowiła barierę mentalną przed dokonaniem tylko pierwszej podróży do Indii,
pierwszej wyprawy transoceanicznej do tego obszaru, czy też stanowiła później barierę możliwą do przełamania tylko dla doświadczonych kupców. Nie wykluczone, że problem stanowił element w rozważaniach greckich podróżników we wszystkich tych procesach. Nie
wiemy również, czy problem ten istniał realnie i przyczynił się do
zaniechania inwestycji ze strony kupców albo śmierci żeglarzy z
powodu wyczerpania w Zatoce Bengalskiej, czy też bariera ta stanowiła dla starożytnych żeglarzy przeszkodę tylko mentalną.
Aby szlak handlowy mógł prowadzić przez otwarte wody,
zmienność czynników pogodowych, takich jak występowanie burz
czy wiatrów, musiała być systematyczna i przewidywalna, podobnie
jak wariacje tych zmiennych. Także i ta kwestia była tym istotniej7

Moussons et monnaies: les voies du commerce entre le monde
grecoromain et l'Indie, Annales HSS 50(5).
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sza, im dłużej trwać miała podróż przez otwarte wody. Jeśli pogoda
na danym obszarze była kapryśna przez cały rok i nieprzewidywalna,
trudno oczekiwać regularnego handlu przez taki obszar, chyba że
wymiana taka odbywała się na bardzo korzystnych warunkach i zysk
rekompensował związane z podróżą ryzyko.
Jeżeli obszar, przez który wieść miałby szlak, posiadał przewidywalne warunki pogodowe w poszczególnych porach roku, wtedy możliwe było przewidzenie potencjalnego ryzyka i zysku. Jednocześnie w ramach takich tendencji występowały odchylenia, które
również mogły mieć charakter przewidywalny lub nie. Jeśli zatem
wody mimo okresu pogody charakteryzowały się możliwością występowania gwałtownych sztormów, brano to pod uwagę podczas
podróży. Najkorzystniej było zatem, kiedy szlak przechodził przez
obszar, na którym panuje pogoda, a jeśli występują sztormy, to występują w określonym czasie i dają się wcześniej przewidzieć.
Poza burzami podobny mechanizm myślenia występował w
przypadku wiatrów. Te również występowały zwykle na konkretnym
obszarze i w określonym czasie, wiejąc z ustaloną siłą i w wybranym
kierunku8. Jeżeli możliwym było zaobserwowanie takiego schematu
i cechował się on regularnością, umożliwiało to jego wykorzystywanie podczas żeglugi w celu przyśpieszenia podróży lub unikano go,
jeśli był niekorzystny. Wiatr występujący na otwartych wodach mógł
być również użyty do ustalania własnej lokalizacji – jeżeli bowiem
był charakterystyczny tylko dla wybranego sektora, to wyznaczał
maksymalne granice, w których to znajdował się statek. Jeżeli zaś
wiatr wiał wystarczająco blisko lądu i w kierunku portu, to nie tylko
wyznaczał trasę podróży, ale jeszcze ją przyspieszał.
Innym czynnikiem wyznaczania szlaków handlowych był charakter wybrzeża, którego ukształtowanie wpływało na ryzyko podróżowania. W przypadku braku portów w okolicy przybijanie do lądu
pozwalało na odnowienie zapasów, a także mogło służyć schronieniu
się, m.in. przed sztormem. Pierwszy przypadek był tym istotniejszy,
im dłużej trwała podróż i im dalej koniecznym było żeglowanie do
najbliższego portu. Wybrzeże dawało okazję do odnowienia części
zapasów żywności, ta jednak wymagała zdobycia – zerwania lub
upolowania i w przypadku mięsa szybko się psuła. Rozsądniejszym
8
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było zakupienie wystarczających zapasów przed podróżą, co zużywało miejsce i kosztowało. Problem zapasów potęgował się przypadku wyczerpywania się magazynowej wody. Ta zajmuje przestrzennie dużo miejsca, a w dodatku szybko się psuje, chyba że dodawany jest do niej alkohol, pełniący funkcje bakteriobójcze. Chcąc
jednak zabrać zapasy wody na długą podróż, również ograniczało się
przestrzeń, którą można było wykorzystać na załadunek towaru. W
tym przypadku tym istotniejszy był rozmiar statku – przy takiej samej załodze możliwym było zabranie większej ilości towarów niż
przy użyciu mniejszej łodzi.
W kwestii zapasów zapewne szukano kompromisu – jeżeli na
danym szlaku było wiele miejsc, w których można było odnowić
zasoby wody, można było pozwolić sobie na zmarnowanie mniejszej
części ładowni na jej magazynowanie. Występowanie zatem i znajomość ujęć wody pozwalały na zmniejszenie ryzyka śmierci z pragnienia, zmniejszały koszta zakupu zapasów wody i wina, a także
pozwalały na maksymalizację zysków poprzez zwiększenie wolnej
przestrzeni w ładowni. Koniecznym było jednak posiadanie wiedzy o
miejscach, z których można było czerpać wodę, a także takowe musiały występować na wybranej trasie.
Odnowienie zapasów wody i pożywienia wymagały przybicia
do brzegu, a to wymagało odpowiedniego wybrzeża i miejsca. Znalezienie sprzyjających warunków było tym trudniejsze, im większego
rozmiaru był okręt. Istniało bowiem ryzyko, że statek osiądzie na
mieliźnie ze względu na swoje zanurzenie i przewróci się9. Wykorzystywano w takich przypadkach mniejsze łodzie, którymi przypływano i przybijano do brzegu w celu odnowienia zapasów. Wybrzeże
nie zawsze musiało stanowić czynnika sprzyjającego podróży. W
niektórych przypadków było wręcz wrogiem żeglarzy. Jeżeli brzeg
charakteryzował się wirami, mieliznami lub znajdowały się tam skały, każdorazowe zbliżanie się do wybrzeża wiązało się z ryzykiem
rozbicia albo też utknięciem na płyciźnie. Zjawiska te potęgowały
występujące lokalnie pływy, obniżające poziom wody10.
Nieprzyjazne wybrzeże, zwłaszcza to pełne podwodnych,
ostrych skał, ze względu na wyżej wymienione czynniki wymuszało
9
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jednocześnie codzienne przybijanie w tych niesprzyjających warunkach do brzegu11. W ciągu dnia bowiem możliwym było ocenienie
odległości od brzegu, wypatrzenie wzniesień czy zbliżającego się
odpływu, jednak w nocy, ze względu na brak światła, obserwacje te
były niemożliwe, a na pewno trudne do przeprowadzenia. Żegluga
musiałaby zatem odbywać się przez całą noc z dala od wybrzeża, a
to wymagałoby niezwykle sprzyjających warunków, by utrzymać
odpowiedni kurs przez całą noc z pewnością, że wybrzeże jest daleko. Powodowało to konieczność przybijania do brzegu. Czynnik
zatem, który powodował ryzyko zatonięcia, wymuszał jednocześnie
ponadprzeciętne narażanie się na jego działanie. Handel wzdłuż nieprzyjaznych wybrzeży musiał być również atrakcyjny, jeśli miał być
prowadzony.
Niekorzystne warunku wybrzeża stanowiły barierę, której
wpływ mógł być minimalizowany w ramach przełamywania tejże
przeszkody. Brak doświadczenia w podróżowaniu przez takie wody
oznaczał brak znajomości występowania lokalnych warunków pogodowych, wiatrów – mogących zepchnąć okręt na skały, a także
miejsc odpowiednich do cumowania. Wraz z rozwojem handlu –
jeśli takowy występował, zwiększała się wiedza o danym obszarze i
możliwym było minimalizowanie wpływu ryzyka wynikającego z
niesprzyjającego wybrzeża. Nie wykluczone, że po pewnym czasie
czynnik ten nie odgrywał istotnej roli, ponieważ miejsca do cumowania były powszechnie znane, a nawet stanowiły czynnik miastotwórczy12. Zagrożenie, choć występowało, stanowiłoby już wtedy
jedynie czynnik uwzględniany w rachunku korzyści i strat, zatem
wpływający na cenę, aczkolwiek nie stanowiło już nieprzekraczalnej
przeszkody. Pierwotna bariera uniemożliwiająca handel przeistoczyłaby się w naturalnie występujący czynnik ryzyka, a potencjalne
katastrofy wynikałyby raczej z powodu braku doświadczenia lub
nagłych, gwałtownych okoliczności. Żegluga po takich wodach byłaby trudna, ale nie aż tak niebezpieczna. Z tego samego powodu
pierwotnie używanymi do podróżowania po takich wodach byłyby
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12
Peripl. Mar. Erythr. 25; Plin. HN 6.26; Ptol. Geog. 6.7.
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małe jednostki, mogące łatwiej znaleźć miejsce do cumowania, a z
czasem dopiero większe statki tworzące regularny handel.
Żegluga nocna wzdłuż wybrzeża, jeśli to jest bezpieczne, jest
możliwa poprzez wyznaczanie trasy wzdłuż tego brzegu. Statek prędzej czy później, podążając tą linią, dotrze do portu przeznaczenia i
nie jest koniecznym ustalanie własnej pozycji względem tego punktu. W przypadku podróżowania po otwartych wodach sytuacja jest o
wiele trudniejsza. Poza lokalnymi wiatrami, mogącymi służyć jako
pomoc przy określaniu własnej pozycji, niewiele jest sposobów na
wyznaczenie lokalizacji statku względem punktu docelowego13. Podroż po otwartych wodach wymagała ustalenia swojej pozycji. Koniecznym było wyznaczenie swojego położenia zarówno w relacji
wschód-zachód, jak i północ-południe. Bez względu bowiem na to,
gdzie znajduje się port, nawigujący statek musi wiedzieć, czy nie
przypłynie do wybrzeża zbyt daleko od osady lub wręcz ją ominie, a
także jak szybko uda się do tego brzegu dotrzeć i w jakim kierunku
płynąć dalej. Brak brzegu uniemożliwia bowiem stwierdzenie, na
którym etapie podróży znajduje się statek.
Żeglugę nocną prawdopodobnie umożliwiały starożytnym
gwiazdy. Głównymi czynnikami, które czyniły z nich znakomite drogowskazy, były regularność ich ruchów oraz fakt, że podobnie jak Słońce, świecą codziennie. Chociaż gwiazdy poruszają się po niebie na przestrzeni nocy, to część z nich charakteryzuje się stałość – w pewnej mierze – pozycji, inne zaś, choć się poruszają, to ruch ten może występować
w sprzyjającym żeglarzowi kierunku lub osi, a także ich ruch może być
stały lub niewpływający na możliwość wykorzystywania jej. Gwiazdy
takie pozwalają na wyznaczanie stron świata, a także mogą służyć za
kierunkowskaz, jeśli ich położenie jest zbieżne z kierunkiem przeznaczenia. Wystarczy wtedy płynąć „na gwiazdę”14. Podczas podróży przez
otwarte wody na mały dystans lub w przypadku, gdy akwen jest częściowo zamknięty, ryzyko błądzenia aż do wyczerpania zapasów jest
małe, przez co wiedza o gwiazdach może ograniczać się do wytyczania
za ich pomocą kierunku. Długotrwała podróż wymusza z kolei od żeglarzy zdobywanie większej liczby informacji na ich podstawie. Koniecznym jest bowiem wyznaczanie nie tylko stron świata, ale również ich
13
14
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Lucan. Phars. 8.165–190.
Ptol. Geog. 1.7.5-6.

odchylenie na niebie może świadczyć o wypłynięciu za daleko na południe lub północ, a to pozwala na powrót na szlak i dotarcie w wybrane
miejsce z ograniczonym marginesem błędu. Ma to szczególne znaczenie
podczas wielotygodniowych wypraw, podczas których wskutek obrania
złego kierunku odchylenie może wynieść bardzo duże rozmiary15.
Za pomocą gwiazd możliwym było nie tylko wyznaczenie trasy
przez otwarte wody, ale również uzyskanie świadomości o względnym
położeniu dwóch miejsc względem siebie. Odchylenie bowiem gwiazd
pozwalało określić, jaka mniej więcej odległość dzieli porty w osi
północ-południe, co z kolei umożliwiało rozpoczęcie podróży. By
bowiem szlak handlowy mógł zostać utworzony, nawigatorzy musieli
mieć pewność, że płynąć w określonym kierunku trafią na dany port,
zatem że po drugiej stronie coś się znajduje. Sama żegluga przybrzeżna nie pozwala na stworzenie mapy, która odzwierciedlałaby względne położenie dwóch odległych portów względem siebie, a zatem wytyczenie bezpośredniej trasy między nimi. Nawet jeżeli wykorzystano
by do tego celu miarę typu stadia lub dni drogi do wyznaczania dystansu między poszczególnymi punktami, dalej dużym utrudnieniem
byłoby precyzyjne określenie kierunku, w którym płynięto, a zatem w
którym ciągnie się wybrzeże, a błąd ten ulegałby tym większemu odchyleniu, im dalsze byłyby mierzone odległości. Mapa taka nie pozwalałaby również na określenie własnej lokalizacji ani określenie
kierunku, w którym się płynie. Musiałaby zatem zostać wzbogacona o
inne techniki nawigowania.
Izolacja na morzu zapewne była jednym z kluczowych czynników wpływających na wyznaczanie szlaków handlowych w starożytności. Porty bogate w towary musiały mieć odpowiednią infrastrukturę do przyjmowania statków, jak również dojście do tych portów musiało być odpowiednio zadbane. Jeżeli osada nie oferowała
sprzyjających warunków dla statków, tych zjawiało się mniej. Mimo
wszystko bowiem niewielu ludzi gotowych jest ryzykować życie za
pieniądze. Dopóki ryzyko było rozsądne, handel występował, jednak
musiał być rekompensowany przez zyski adekwatne do niebezpieczeństwa, a zatem wpływały na ceny towarów. W przypadku zaś
portów znajdujących się na krańcach szlaków handlowych lub w
szczególnie odległych miejscach miasta musiałyby zapewnić ponad15

Pliny 6.24.
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to odpowiednie warunku do naprawy i konserwacji statków. Nawet
bowiem najlepsi żeglarze nie będą chcieli płynąć, wiedząc, że ich
łódź nie dotrze do portu. Niewykluczone, że możliwość wymiany
części, zaopatrzenie w zapasy drewna i wyszkoleni szkutnicy byli
czynnikami równie istotnymi, jeśli nie istotniejszymi, co infrastruktura portowa – od niej bowiem zależała wygoda handlu, od wytrzymałości statku zaś – życie żeglarzy.
Nie zawsze było możliwym zabranie ze sobą wystarczającej
ilości zapasów, zwłaszcza zdatnej do picia wody. Podczas długotrwałych podróży kupcy zmuszeni byli do przybijania do brzegu i odnawiania zapasów wody. Jeśli w okolicy znajdowała się osada mająca
zasobne źródła, zdarzało się, że z czasem zaczynano w niej również
handlować, a pierwotna wioska ze studnią zamieniała się w miasto16.
Jeżeli jednak wybrzeże było nieprzyjazne i żeglarzom trudno było
znaleźć wodę zdatną do picia, trasa była nie do przebycia i koniecznym był powrót po wyczerpaniu połowy zapasów. W przeciwnym
przypadku kapitan ryzykował, licząc, że zapasy nie skończą się, zanim
okręt dotrze do miejsca, gdzie będzie mógł odnowić zapasy17.
Czasami przybicie do brzegu nie tylko wynikało z konieczności, ale stanowiło też prawdziwe zagrożenie dla statku. Skaliste wybrzeża wymuszały bowiem przybijanie do brzegu co noc w obawie,
by w mroku przypadkiem albo z powodu pływów nie osiąść na mieliźnie, lub nie zostać zepchniętym na skały. Handel musiał być bardzo dochodowy, by znaleźli się kupcy gotowi ryzykować swoim
życiem dla zysku. Z czasem jednak, gdy akwen taki był coraz lepiej
poznany, a wymiana regularna, ryzyko uległo zmniejszeniu poprzez
uzyskanie świadomości, w jakich miejscach należy, a w których nie
powinno się zbliżać do brzegu18.
Samotny statek na otwartych wodach spotykał przede wszystkim jedną barierę – wszędzie dookoła niego znajdowała się woda, a
jego własna lokalizacja była nieznana, jak również miejsce przeznaczenia. Starożytni nawigatorzy musieli wypracować metodą prób i
błędów, ale także obliczeń oraz wiedzy, jak wykorzystać Słońce w
16

Ptol. Geog. 6.7.
Zaborski 1998, 2.56:93; The Periplus Maris Erythraei. Text with
introduction, translation, and commentary, Appendix 3, p. 285.
18
Strab. Geog. 2.3.4.-5.
17
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ciągu dnia i gwiazdy w nocy do wyznaczania kierunków, a także
określania swojego położenia. Ile jednak czasu zajęło określanie
odpowiednich gwiazd i ile osób zginęło na morzu, nim stwierdzono,
które z nich wskazują drogę do bogactwa – tego nie wiemy.
Streszczenie:
Starożytna żegluga jest tematem często opisywanym w literaturze. Mało jednak uwagi przywiązuje się do czynnika, jakim była
szeroko pojęta izolacja. Samotność na morzu miała bowiem różne
oblicza i każde z nich wpływało na wartość szlaku handlowego. Zarówno osamotnione porty na końcach szlaków handlowych, jak i
pojedyncze statki na Oceanie Indyjskim, oddalone od najbliższych
ludzi o setki kilometrów, musiały sobie radzić w świecie handlu i
spełnić odpowiednie warunki by uczestniczyć w handlu. Żegluga
przez otwarte wody lub pływanie na duże odległości związane były z
różnymi czynnikami ryzyka, które wpływały na opłacalność handlu i
decydowały o tym, dlaczego szlaki handlowe wiodły przez te, a nie
inne obszary.
Słowa kluczowe: nawigacja, handel starożytny, żegluga
Summary:
The ancient seafaring is a common topic in scientific literature. However, a low attention is put on an isolation factor. Loneliness on a sea had many faces and each had an impact on the profitability of trade. Lone harbours in the ends of trade routes and lone
ships in the Indian Ocean had to deal with competition in the cruel
world of trade. A seafaring across open waters and long distance
trade routes were connected with many risk factors. They had an
impact on a profitability of trade and decided why trade routes went
through these and no other areas.
Key words: navigation, ancient trade, seafaring
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Joanna DworakowskaI

Poczucie osamotnienie jako przyczyna patologicznych zachowań
młodzieży
Wprowadzenie
Samotność a raczej poczucie osamotnienia we współczesnych
czasach zaliczyć można do podstawowych zagrożeń społecznych.
Według stwierdzenia P. Domerackiego jest to „fundamentalna przypadłość ludzkiej egzystencji”1. Młodzież w szczególny sposób może
doświadczać poczucia osamotnienia. Wiek adolescencji to okres
intensywnego rozwoju fizycznego i psychicznego, jest to również
czas intensywnego kształtowania własnej osobowości, która utrwala
się w dorosłości. W tym okresie według E. Eriksona2 pojawia się
kryzys psychospołeczny (tożsamość vs niepewność woli). Kryzys ten
wpisany jest w normę rozwojową, wymusza na młodym człowieku
starcie z różnymi problemami, poszukiwanie różnych sposobów ich
rozwiązywania. Jest to, więc okres formowania się strategii rozwojowych, utrwalania własnej podmiotowości. Stanowi okres trudny,
wypełniony specyficznymi problemami i walką z roszczeniami, które
przed młodym człowiekiem stawia współczesność. Bliskim dla młodzieży może stać się wówczas poczucie osamotnienia, z którym musi
się zmierzyć. Młody człowiek boryka się z różnymi pokusami świata
zewnętrznego, bardzo często pozostając sam w tym starciu, konsekwencją tego bardzo często są zachowania patologiczne.
Samotność-kwestie definicyjne
Samotność i osamotnienie to zjawiska, które od zawsze wpisywały się w ludzkie biografie. Współcześnie ze względu na rozmaite destruktywne czynniki będące między innymi efektem globalizacji, możemy mówić o ich eskalacji. Jak stwierdza P. Domeracki „Socjologowie, psychologowie, pedagodzy, kulturoznawcy i wielu in1

P. Domarecki, Meandry filozofii samotności, [w:] P. Domarecki, W.
Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Toruń
2006, s. 7.
2
E. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 2000, s. 274.
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nych antropologów bije dziś na alarm. Powodem tego jest samotność
a raczej jej epidemia, ze zdziwieniem i obawą witana we współczesnym świecie. Witana ze zdziwieniem, bo któż z niedawnych protagonistów kultury masowej i tych, którzy ulegali ich propagandzie
mógł przypuszczać, że po zaprowadzeniu porządków globalnych
nastanie dla świata era samotności. Witana z obawą, bo mało kto tak
naprawdę się jej spodziewał a już tym bardziej przygotował na jej
ewentualność”3.
W literaturze przedmiotu trudno jest spotkać jednoznaczną definicję tych pojęć, gdyż wiążą się one z subiektywną oceną sytuacji
danej jednostki i dla każdego człowieka stanowią rzecz odmienną. W
znaczeniu potocznym samotność oznacza przebywanie w osamotnieniu, brak towarzystwa, brak osób najbliższych, bycie samotnym w
określonym czasie4.
Zdaniem M. Łopatkowej5 samotnym jest człowiek, który jest
pozbawiony bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi lub nie ma
żadnej bliskiej mu uczuciowo osoby. Według J. Izdebskiej6 samotność jest stanem relacji międzyludzkich, które ograniczone są do
samego siebie. Samotność powiązana jest z odczuciem: odizolowania, brakiem bezpieczeństwa, bezradnością i wyobcowaniem. H.
Saweryniak interpretuje stan samotności, jako „złe ziele, uwarunkowana m.in. przez zjawiska charakteryzujące czasy współczesne: indywidualizację życia, ucieczkę w prywatność, izolację uczuciową,
niechęć wobec obowiązków rodzinnych, społecznych, politycznych”7. J. Gajda określa samotność, jako „stan złożony i trudny do
jednoznacznej oceny, który charakteryzuje się występowaniem przynajmniej jednego z aspektów, jak: samotność fizyczna, psychiczna,
moralna”8.

3

P. Domeracki, Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością,
„Kultura i Edukacja” nr 3, s. 35.
4
J. Izdebska, Dziecko osamotnione w rodzinie, Białystok 2004, s. 77.
5
M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1983, s. 3.
6
J. Izdebska, Dziecko osamotnione…, dz. cyt., s. 19.
7
Za: E. Dubas, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódz 2000, s. 43.
8
J. Gajda, Samotność i kultura, Warszawa 1987, s. 11.
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W interpretacjach niektórych autorów, samotność może być
również stanem pozytywnym. Przykładowo D. Wincott9 uważa, iż
zbyt często kładzie się akcent na negatywną stronę samotności, na
lęk przed nią. Tymczasem samotność jest potrzebna do zmiany nastawienia wobec własnej osoby, sytuacji życiowej a także innych
ludzi. Jest szczególnie uzasadniona w momentach konieczności
przewartościowania własnej drogi życiowej, postawy wobec siebie,
świata i ludzi. Pozwala odkryć własną tożsamość, co szczególnie
ważne jest właśnie w okresie dojrzewania. Podobnie K. Wojtyła
wskazuje, iż samotność jest konsekwencją „odsunięcia od siebie
trosk świata w celu uniknięcia jego ingerencji w ludzkie wnętrze”10.
Z uwagi na postrzeganie samotności zarówno, jako stanu negatywnego jak i pozytywnego istnieją różnorakie typologie i próby
wyodrębnienia rodzajów samotności. P. Czekanowski11 rozróżnia:
stan obiektywny, fizyczny, brak innych ludzi; stan psychologicznofilozoficzno- społeczny (subiektywny wgląd w siebie); sytuację dychotomiczną (samotność tożsamą z osamotnieniem). E. Dębińska12 z
kolei ze względu na źródła wyróżnia dwa rodzaje samotności, przyczyną pierwszego rodzaju może być świadomy wybór (jest wówczas
akceptowana, bez wnikania w przyczyny i konsekwencje), albo nosić
w sobie element przypadkowości, który powoduje, iż jest nieakceptowana i staje się źródłem cierpienia. S. Kawula13·wyróżnia z kolei
samotność: narzuconą sobie przez jednostkę, wymuszoną przez innych, przybierającą formę izolacji przestrzennej, wynikającą z sytuacji losowej (rodzinnej, społecznej). Autor wyodrębnia także: fizyczne osamotnienie (czasowe, przestrzenne); psychiczne odrzucenie
przez najbliższe otoczenie; stan wyizolowania od zewnętrznych warunków, których człowiek nie jest w stanie zmienić (np. więzienie);
9

Za: A. Storr, Samotność. Powrót do jaźni, Warszawa 2010, s. 42.
Za: A. Przybylska, Samotność możliwa w człowieku: mistyczny aspekt
„Poezji i dramatów” Karola Wojtyły, Kraków 2002, s. 75.
11
P. Czekanowski, Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce.
Perspektywa socjologii starości, Gdańsk 2012, s. 127-128.
12
E. Dębińska, Samotność kobiety, [w]: M. Szyszkowska (red.), Samotność i osamotnienie, Warszawa 1988.
13
S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o
współczesnym wychowaniu, Toruń 1999.
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samotność, jako jednostkę chorobową, która prowadzi do braku komunikacji; samotność, jako zdolność do „bycia samym” (osamotnienie z wyboru lub losu, który służy samorozwojowi człowieka). Autor
traktuje samotność i osamotnienie, jako kategorie tożsame.
Poczucie osamotnienia jako doświadczenie współczesnej
młodzieży
Według J. Szczepańskiego14 samotność i osamotnienie to dwa
odrębne stany, dwie postacie ludzkiego bytowania, samotność jest
stanem wynikającym z własnego wyboru i stanowi wyłączne przebywanie z sobą samym. Człowiekiem samotnym jest taki, który nie
ma kontaktu z ludźmi, ale ma kontakt ze sobą, ze swym światem
wewnętrznym. Samotność jest nie tylko poszukiwaniem siebie, ale
także umiejętnością kontemplacji swego świata wewnętrznego i zdobywaniem niezależności od zewnętrznego. Daje człowiekowi dystans, odwagę, poczucie wewnętrznej samowystarczalności. Osamotnienie zaś, jest sytuacją, gdy człowiek nie znajduje oparcia zarówno w innych ludziach, jak też w swoim świecie wewnętrznym.
Zdaniem J. Szczepańskiego „Osamotnienie wynika z niedorozwoju
świata wewnętrznego, z braku porządku, w którym tworzymy dla
siebie samych inny niż zewnętrzny rytm istnienia, inne ramy wartości, w których jesteśmy wolni od klęsk, upokorzeń, triumfów (…)
Jest to także świat wolny od cierpień zadawanych nam przez innych
ludzi”15.
J. Niewiadomska16 proponuje następujące typy osamotnienia:
• osamotnienie transcendentalne-które koncentruje się wokół
zerwanej więzi między człowiekiem a Bogiem, zachwianie wiary w
przeznaczenie i cel życia człowieka,
• kulturowe-dotyczy rozpadu więzi religijnych i rodzinnych,
wartości moralnych, w migracjach. Ludzie zmieniając miejsce zamieszkania przenoszą się ze wspólnoty do wspólnoty, nie mają czasu
na budowę trwałych więzi międzyosobowych, brak im lojalności w
14

J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1984, s. 23.
Tamże.
16
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stosunku do wspólnoty i wyznawanych przez nią wartości moralnych. „Osamotnienie bez korzenia” jest najczęściej doświadczane
przez młodzież, która znajduje się w centrum wszystkich zmian i
wciąż musi przystosowywać się do zmieniającego się otoczenia. W
tym rodzaju osamotnienia człowiek odczuwa cierpienie z tego powodu, że niewiele wartości i norm postępowania ma pewny i trwały
charakter,
• niezaspokojenie relacji międzyludzkich (miłości, troski, zainteresowania) prowadzi do alienacji jednostki, czego konsekwencją
jest depresja, uzależnienia czy lęki. Czynnikiem, który sprzyja osamotnieniu jest także brak zaufania do innych ludzi,
• osamotnienie emocjonalne, które utożsamiane jest z poczuciem tęsknoty, niezaspokojeniem poczucia bliskości.
Młodzież jest niewątpliwie grupą szczególnie narażoną na
osamotnienie. Należy zaznaczyć, że „Okres dorastania charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju psychospołecznego cechującego się
wzrostem zdolności do wieloaspektowego spostrzegania społecznego, pogłębioną percepcją siebie, jako partnera relacji społecznych i
skłonnością do nadawania interpersonalnego znaczenia sytuacjom
interpersonalnym”17.
Zdaniem K. Kmiecik-Baran18 poczucie osamotnienia jest procesem będącym wypadkową nie tylko cech osobowości, ale także
społecznych uwarunkowań. Wiąże się z takimi właściwościami osobowości jak: niskie poczucie własnej wartości, introwersja, zewnętrzne poczucie kontroli, mała potrzeba przynależności, niska
samoocena, wysoki poziom lęku społecznego i ogólnego, nadmierna
koncentracja na sobie. Do czynników społecznych J. Gajda19 zalicza:
rozwój techniki, urbanizację, tempo życia, rozluźnienie więzi międzyludzkich, anonimowość.
Poczucie osamotnienia może być warunkowane różnymi
czynnikami, zarówno tymi umiejscowionymi we wnętrzu jednostki,
jak i pochodzącymi ze środowiska społecznego. Może się również
17
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różnorodnie wyrażać. Do jego wyznaczników należą: zachwianie
tradycyjnych wzorów osobowych i systemów wartości, rozbieżność
norm moralnych wynikających z wielkości i rozbieżności ról społecznych pełnionych przez jednostkę, brak autorytetów, zmiany modelów rodziny i pozycji jej członków, ścieranie się tradycji z nowoczesnością20.
T. Olearczyk21 wśród przyczyn pogłębiającego się osamotnienia młodzieży wyodrębnia: przyczyny natury biologicznej, socjologicznej, psychologicznej (związane z niezaspokojeniem potrzeb i
zaburzeniami sfery emocjonalno-uczuciowej, ambiwalentność oraz
chwiejność emocjonalną), przyczyny o charakterze komunikacyjnym, związane z zaburzeniami procesów komunikacji w rodzinie,
brakiem bliskości, porozumienia i dialogu, przyczyny o charakterze
ekonomicznym i emocjonalnym, związane z wyrażaniem uczuć,
atmosferą wychowawczą i relacjami rodzinnymi oraz przyczyny o
charakterze decyzyjnym (związane na przykład ze zrzeczeniem się
praw do opieki nad dzieckiem lub świadomego wyboru samotnego
rodzicielstwa).
J. Mastalski22 jako przyczyny osamotnienia wyodrębnia z kolei: przyczyny rozwojowe (związane z brakiem realizacji podstawowych potrzeb dziecka), przyczyny psychologiczne (dotyczą odczuwania deficytów w doznawanych pozytywnych uczuciach ze strony
otaczających dziecko ludzi), przyczyny natury moralnej (wiążą z
brakiem orientacji na sens życia, pustką wewnętrznego świata i niemożnością przezwyciężenia samotności), przyczyny związane z
uwarunkowaniami społecznymi (polegające na osłabieniu lub braku
naturalnych więzi z innymi ludźmi, w efekcie prowadzą do życia w
Łużnym ze społeczeństwem związku, lub w ogóle poza nim).
Z badań M. Jakuty23 wynika, iż głównymi czynnikami wpływającymi na poczucie osamotnienia na płaszczyźnie rodziny są: brak
stabilności jej struktury oraz obowiązujących zasad współżycia po20
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między poszczególnymi jej członkami, atmosfera, jaka panuje w
rodzinie oraz wydarzenia, które mają wpływ na rodzinę, takie jak
rozwód lub śmierć jednego z rodziców. W obszarze osamotnienia w
kontakcie z innymi znaczącymi osobami, młodzież nie potrafiła
wskazać osób spoza najbliższej rodziny, które w jakikolwiek sposób
byłyby dla niej ważne lub pełniły rolę autorytetów. Biorąc pod uwagę osamotnienie odczuwane na płaszczyźnie relacji rówieśniczych,
najczęstszym jego powodem było wykluczenie przez rówieśników,
brak odpowiednich kompetencji społecznych, lub ich niski poziom
oraz nieumiejętność bądź trudność zarówno wchodzenia w relację z
rówieśnikami, jak i utrzymanie tej relacji na satysfakcjonującym
poziomie. Dane uzyskane z tych badań wskazują także, iż stopień, w
jakim młodzież odczuwa osamotnienie, zarówno na płaszczyźnie
rodziny, relacji z rówieśnikami, jak i relacji z innymi znaczącymi
osobami, znajduje się przy górnej granicy pomiędzy poziomem średnim a wysokim. Wartym podkreślenia wydaje się również fakt, iż
minimalnie wyższe wyniki, jeśli chodzi o poziom odczuwanego
osamotnienia odczuwała młodzież gimnazjalna w stosunku do młodzieży umieszczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych24.
Poczucie osamotnienia a zachowania patologiczne młodzieży
Poczucie osamotnienia stanowi jedno z najważniejszych zagrożeń dla dobrostanu psychicznego jednostki. Pomimo tego, iż najczęściej kojarzone jest z brakiem zaspokojenia potrzeby bliskich
kontaktów emocjonalnych, cierpieniem, smutkiem czy izolacją, coraz częściej mamy do czynienia z tak zwaną „samotnością w tłumie”,
która oznacza subiektywnie doznawane poczucie osamotnienia, pomimo fizycznej bliskości innych osób25.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż odczuwanemu osamotnieniu zawsze, niezależnie od etapu rozwoju jednostki towarzyszy szeroki wachlarz negatywnych emocji oraz dyskomfort psychiczny. B. Skwarek i M. Borczykowska-Rzepka podkreślają, iż
„młodzi ludzie w póżnej fazie dorastania odrzucają kategorię dorosłości, popełniają liczne błędy i demonstrują różne formy zaburzone24
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go zachowania, z którymi, z racji różnych uwarunkowań rodzice
sobie nie radzą. Wydaje się, że lęk przed dorosłością i odrzucenie
odpowiedzialności za własne postępowanie charakteryzuje szczególnie młodzież z rodzin będących w kryzysie, często dysfunkcjonalnych takich, w których rodzice nie wypełniają należycie swej roli
opiekuńczo-wychowawczej, a dziecko czy dorastający doznaje poczucia samotności we wszystkich jej aspektach”26.
Jak podkreślają H. Rylke i B. Tuszewski nie można wyodrębnić jednego zestawu czynników implikujących zachowania patologiczne młodzieży, jednak „szczególnie istotny do załamania się drogi
życiowej jest brak wsparcia w rodzinie i brak choćby jednego miejsca lub jednej osoby, która mogłaby stanowić oparcie i dać pomoc”27. Z badań M. Łukaszek28 wynika, iż nawet połowa wychowanków OHP nie odczuwała bardzo silnego wsparcia ze strony rodziców, aż 15,9% młodzieży miało poczucie braku wsparcia a nawet
całkowitego braku wsparcia ze strony rodziców. Wyniki badań
wskazują także, iż zmienna-poczucie wsparcia emocjonalnego ze
strony rodziców-wchodzi w istotne statystycznie związki z: liczbą
partnerów seksualnych, faktem kontaktu seksualnego dobrowolnego
lub wbrew woli przed ukończeniem piętnastego roku życia z osobą
co najmniej pięć lat starszą, doznaniem przemocy seksualnej, stosowaniem przemocy seksualnej wobec innych osób, deklaracjami gotowości i świadczeniem usług seksualnych.
Poczucie osamotnienia młodzieży a podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych odznacza się wyjątkowo wyraźnie w
przypadku prostytucji. Z badań przeprowadzonych przez M. Kowalczyk-Jamnicką29 wynika, że większość badanych przez nią kobiet
26
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świadczących usługi seksualne (74%) wychowywało się w rodzinach
o prawidłowej strukturze, 15,4% respondentek wychowywało się
wyłącznie z jednym rodzicem, w rodzinach zrekonstruowanych, pod
opieką matki i ojczyma dorastało 8,7% kobiet zaś z matką i jej konkubentem 4,8% badanych. Wyniki te potwierdzają również badania
Z. Izdebskiego i A. Konarkowskiej-Lecyk30, które wskazują, że najwięcej badanych przez nich prostytutek wychowało się w rodzinach
wielopokoleniowych (33,3%), natomiast najmniej kobiet dorastało w
rodzinach niepełnych, gdzie zabrakło matki (1,7% wszystkich respondentek).
Również badania J. Moczydłowskiej31 wskazują, iż jedynie
23% z badanych przez nią, trudniących się nierządem dziewcząt
wychowywało się w rodzinach rozbitych, zaś znikomy odsetek (2%)
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z przedstawionych
wyników badań wnioskować można, iż nieprawdziwym jest stereotyp, który mówi, że większość osób świadczących usługi seksualne
wywodzi się z patologicznych, niepełnych, rozbitych, których rodzice posiadają bardzo niski poziom wykształcenia. Często w rodzinach
tych nie ma żadnych oznak patologii a przyczyny świadczenia usług
seksualnych dotyczą zupełnie innego wymiaru. Równie ważnym
czynnikiem jak struktura rodziny wydaje się kwestia atmosfery panującej w domu, stylów wychowania oraz problem uzależnień. Badania
przeprowadzone przez M. Kowalczyk-Jamnicką32 dowodzą, że złe
pożycie rodziców stwierdzono w 33,6% rodzin prostytutek, w tym w
60% rodzin dochodziło do częstych awantur połączonych z agresją
fizyczną, w 34,2% rodzin miały miejsce zdrady małżeńskie.
Z badań autorki wynika, że uprawianiem nierządu mogą zajmować się częściej kobiety, w których rodzinach atmosfera wychowawcza
jest zaburzona. Wśród respondentek jedynie 47,1% kobiet wychowało
30
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się w przyjaznej atmosferze. W środowisku rodzinnym 19,2% badanych
panowała obojętność uczuciowa, chłód emocjonalny, dystans we wzajemnych kontaktach, 18,3% badanych kobiet pochodziło z rodzin konfliktowych gdzie pojawiały się awantury, wrogość, wzajemne obwinianie. Kolejne badania przeprowadzone przez M. Kowalczyk-Jamnicką33
świadczą o tym, iż w rodzinach prostytutek występowało więcej zjawisk
świadczących o ich dysfunkcjonalności niż w rodzinach kobiet nietrudniących się tym procederem. Rodziny prostytutek charakteryzowały się
niewydolnością w zakresie podstawowych funkcji: prokreacyjnej, ekonomicznej, opiekuńczo- wychowawczej, socjalizacyjnej, psychohigienicznej. Obserwowalne były zaburzone stosunki wewnątrzrodzinne, w
54,3% rodzin stwierdzono źle układające się pożycie rodziców prostytutek. Stosowano nieadekwatne metody wychowawcze: 51,4% rodziców
zbyt surowe przybierające niekiedy formę znęcania zaś 48,6% zbyt
liberalne, bazujące na całkowitej pobłażliwości. Tworzyło to niekorzystną atmosferę wychowawczą. Wyniki tych badań wskazują na fakt,
że badane prostytutki dorastały w znacznie gorszych pod względem
moralnym i wychowawczym środowiskach niż ich rówieśnice.
J. Moczydłowska34wskazuje na fakt, iż duża część matek
dziewcząt świadczących usługi seksualne przynajmniej raz zmieniała
partnera zaś większość czyniła to wielokrotnie, 34% badanych miało
też siostry, które zaszły w ciążę przed 18 rokiem życia lub miały
nieślubne dzieci. Dane te wskazują na fakt, że badane dziewczęta
przejawy swobody seksualnej mogły obserwować we własnych rodzinach. Mogło to doprowadzić do przeświadczenia, że stały związek z jednym mężczyzną nie jest możliwy i jak twierdzi autorka:
„stępienia wrażliwości moralnej tych dziewcząt”. Z badań Z. Izdebskiego i A. Konarkowskiej- Lecyk35 wynika zaś, iż 42,1% respondentek oceniło atmosferę panującą w domu rodzinnym jako zgodną,
zaś 8,3% badanych deklaruje, że wychowało się w atmosferze kłótni.
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J. Moczydłowska36 próbując analizować etiologiczne aspekty
prostytucji przytacza wypowiedzi psychoanalityków zdaniem których przyczyna świadczenia usług seksualnych większości kobiet
wynika z faktu, że postrzegają one seksualne pożycie rodziców jako
źródło satysfakcji wyłącznie dla ojca, natomiast przyczynę poniżenia
matki. Prostytucja staje się podświadomą formą przeciwstawienia się
temu wyobrażeniu. Ważnym aspektem jest również problem uzależnień występujący w rodzinach osób świadczących usługi seksualne.
Z badań J. Moczydłowskiej37 wynika, że 66% badanych prostytutek
pochodzi z rodzin, w których zjawisko alkoholizmu miało charakter
nagminny. Natomiast badania M. Kowalczyk-Jamnickiej38 ukazują
dane z których wynika, że w rodzinach 7,6% respondentek oboje
rodzice nadużywali alkoholu, w rodzinach 14% alkoholu nadużywał
ojciec zaś u 8% robiła to matka. J. Moczydłowska39 wskazuje na
fakt, że w wypowiedziach 17% dziewcząt widać pragnienie, aby ich
ojcowie się zmienili. Pomimo, że zdają sobie sprawę z ich uzależnienia, niedoskonałości jak twierdzi autorka przejawiają typową dla
dzieci skłonność do idealizacji ojca i pozytywnej jego oceny. Tendencję taką zaobserwować można w wypowiedziach 51% respondentek, jedynie 14% badanych koncentruje się na negatywnych cechach swoich ojców.
Najbardziej skrajne wypowiedzi z testu zdań niedokończonych
to te, że chciałyby „żeby ojciec nie był ich ojcem”. Zaś żadna z badanych nie dokończyła zdania „ideałem mężczyzny jest dla mnie…”
zdaniem „mój ojciec”. J. Moczydłowska twierdzi, że idealizacja
ojców biologicznych dominuje u nieletnich prostytutek, które mają
bardzo złe stosunki z ojczymem lub konkubentem matki. Stosunki te
zazwyczaj emanują agresją, nienawiścią, wrogością, często przyczyną tego jest zazdrość o uczucia matki, jej relację z partnerem, odrzucanie dziecka dla dobra własnego związku. Około 50% badanych
36
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dziewcząt ma nieprawidłowe relacje z matką. Jak wynika z badań
przyczyną najczęściej jest jej alkoholizm. Respondentki często kończyły zdania w teście stwierdzeniami: „moja matka to alkoholiczka”,
„wszystkie matki to alkoholiczki”, 38,7% dziewcząt podkreślało
swój silny, uczuciowy związek z matką, zaś mniej niż 10% twierdziło, że kocha swoją matkę bezwarunkowo. Respondentki w związku z
pobytem w placówkach resocjalizacyjnych odczuwały silną tęsknotę
za domem, jednak pomimo tych pozytywnych uczuć dla 78% dziewcząt matka nie jest wzorem żony, matki, kobiety. Z wypowiedzi badanych wyłania się jej obraz, jako kobiety niewydolnej wychowawczo, odrzucającej lub też nadmiernie opiekuńczej, starającej się tym
zagłuszyć poczucie winy za swoje niekorzystne związki uczuciowe.
12% respondentek twierdziło, że ich matki były wobec nich całkowicie bezkrytyczne. W znacznej części relacje te były patologiczne,
pozbawione ciepła, miłości, akceptacji. Kompensacją tych potrzeb
mogło być właśnie prostytuowanie się. Jak twierdzi autorka: „Oczekiwania kierowane w stronę odbiorcy usług nie ograniczają się wyłącznie do uzyskania zapłaty, są to również oczekiwania natury psychicznej jak doznawanie ciepła emocjonalnego, bycie przedmiotem
czyjegoś zainteresowania”40. Mówiąc o wpływie środowiska rodzinnego na decyzję o sprzedawaniu własnego ciała należy również przytoczyć badania M. Jasińskiej41, które wskazują, że właśnie zjawiska
patologiczne oddziałujące w środowiskach rodzinnych badanych
miały bezpośredni wpływ na proces demoralizacji młodocianych
dziewcząt. W rodzinach 67% badanych prostytutek występował problem alkoholizmu rodziców, u 72% problem analfabetyzmu rodziców. 70% deklarowało ich złe pożycie małżeńskie, kłótnie, awantury
i zdrady zaś 40% badanych doświadczyło brutalnego traktowania w
domu, braku opieki. Respondentki wskazywały na chłód uczuciowy
w domu, osłabienie więzi emocjonalnej między rodzicami i dziećmi.
Z badań wnioskować można także, że również częste zmiany środowisk wychowawczych oraz brak pełnych, wydolnych wychowawczo
rodzin, brak poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji miały wpływ na
proces demoralizacji objętych badaniem kobiet.
40
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Podsumowanie
Sytuację współczesnej młodzieży J. Mastalski42 określa „syndromem globalnego nastolatka”. W tym trudnym okresie dorastania
ważną rolę odgrywa rodzina, gdyż przede wszystkim tam młody
człowiek kształtuje swoją osobowość. Powinna być również miejscem, gdzie młody człowiek otrzymuje jakże potrzebne mu wsparcie.
Niestety bardzo często to właśnie najbliższe otoczenie staje się źródłem osamotnienia, co prowadzi do daleko idących, negatywnych
konsekwencji, które mogą zaważyć na całej przyszłości jednostki.
Streszczenie:
Prezentowane rozważania koncentrują się wokół zagadnienia
poczucia osamotnienia współczesnej młodzieży i zależności, jaka
zachodzi pomiędzy tym stanem a zachowaniami patologicznymi. W
pierwszej części przedstawiono różne ujęcia definicyjne odnoszące
się do samotności i osamotnienia. W części drugiej przedstawiono
wybrane przykłady zachowań patologicznych, które korelują z poczuciem osamotnienia u młodzieży.
Słowa klucze: osamotnienie, młodzież, zachowania patologiczne.
Summary:
The presented considerations focus on the question of the
sense of loneliness of modern youth and the relationship between this
state and pathological behaviour. The first part shows various definition shots relating to loneliness and loneliness. Part Two shows some
examples of pathological behavior that correlate with a sense of loneliness in adolescents.
Key words: alone, adolescents, pathological behaviors.
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Beniamin Brzeski

Ustroje majątkowe w polskim prawie rodzinnym
Wstęp
Niniejsze opracowanie ma przede wszystkim za zadanie przybliżenie znaczenia i istoty ustrojów majątkowych jakie powstają z
chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Autor z racji na rozległość i
ogólność tematu skupi się głównie na tematyce ustawowego ustroju
majątkowego, dodatkowo przedstawi podstawowe składniki wchodzące w skład tego ustroju. Kolejną poruszoną w pracy kwestią będzie zarząd majątkiem wspólnym małżonków i w jaki sposób małżonkowie powinni decydować w sprawach związanych z dorobkiem
ich małżeństwa.
W celu przedstawienia powyższych kwestii, Autor posłuży się
głównie literaturą tematu, w dużej mierze komentarzami i opracowaniami praktyków prawa. Dodatkowo oprze się orzecznictwem Sądu
Najwyższego jak i Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym.
1. Stosunki majątkowe małżonków – pojęcie i rodzaje
Zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy mężczyzną a kobietą skutkuje powstaniem rodziny oraz nowej sytuacji prawnej nie
tylko w zakresie stosunków osobistych, ale także na obszarze stosunków majątkowych. Stanowią one dla powstałej rodziny źródło
środków materialnych do wykonywania różnorodnych funkcji i bytu
rodziny. Doktryna uważa jednak, że unormowania stosunków majątkowych pomiędzy obydwojgiem małżonków stanowią osobiste skutki małżeństwa i spełniają rolę służebną względem założonej rodziny.
Należy wskazać dwa rodzaje stosunków majątkowych między
małżonkami:
• stosunki powstałe w skutek zawarcia związku małżeńskiego,
powiązane jednak z podstawowymi, wzajemnymi prawami i obowiązkami małżonków, jakie ciążą na obydwojgu z nich. Są to np.
obowiązek dostarczania środków do utrzymania, odpowiedzialność
za zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia zwykłych potrzeb
rodziny;
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• stosunki majątkowe między małżonkami w zakresie wzajemnej sytuacji majątkowej małżonków, czyli majątku jakiego każde
z nich dorobiło się przed zawarciem małżeństwa, oraz majątku nabytego w trakcie jego trwania1.
„Problematyka ustrojów majątkowych dotyczy tylko drugiego
rodzaju stosunków majątkowych. Unormowanie sytuacji prawnej
małżonków względem ich majątku istniejącego przed zawarciem
małżeństwa i majątku nabytego po jego zawarciu określa się małżeńskim ustrojem majątkowym. Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia pytanie, czy w pojęciu ustroju majątkowego mieści się również odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. Trzeba przyznać, że sama
odpowiedzialność małżonków będących dłużnikami jest ściśle powiązana z ustrojem, w jakim pozostają małżonkowie ze względu na
majątek, którego dotyczy to zobowiązanie. Pytanie, czy dług jest
składnikiem majątku, czy tylko jego obciążeniem, nie ma chyba
doniosłości praktycznej, ani dla realizacji zobowiązań, ani dla ustalenia wartości majątku. Tak czy inaczej pasywa zmniejszają wartość
masy majątkowej w ujęciu ekonomicznym. Zgadzam się z poglądem
że odpowiedzialność za długi jest zjawiskiem wtórnym w stosunku
do ustroju majątkowego, chociaż na ogół od niego zależnym. Trafnie
podkreślono w doktrynie, że ustrój majątkowy ma na celu ochronę
interesów małżonków i dobro rodziny, natomiast instytucja odpowiedzialności za zobowiązania służy ochronie interesów wierzycieli.
Włączenie odpowiedzialności do ustroju majątkowego małżonków
powodowałoby aksjologiczną jego niespójność wskutek niepotrzebnego pomieszania norm regulujących stosunki prawne na różnych
płaszczyznach2.
Przepisy dotyczące wszelkich stosunków majątkowych jakie
powstają w czasie zawarcia, a także w czasie dalszego trwania małżeństwa zostały zawarte w Dziale III tytuł I Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego. Ustawodawca przewidział trzy rodzaje takich ustrojów, a mianowicie: ustawowy ustrój majątkowy małżonków, umowny ustrój majątkowy oraz przymusowy ustrój majątkowy. Warto
zauważyć, iż sama kolejność podawania ustrojów nie jest przypad1

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, wyd.
C.H. Beck, s. 78
2
Tamże, s. 79
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kowa. Całkowita większość małżeństw pozostaje bowiem w ustawowym ustroju majątkowym, gdyż powstaje on z chwilą zawarcia
związku małżeńskiego i nie wymaga od małżonków żadnych innych
dodatkowych czynności. Natomiast do ustanowienia umownego
stosunku prawnego wymagane jest zawarcie umowy małżeńskiej,
czyli tzw. intercyzy. Najrzadziej stosowany jest przymusowy ustrój
majątkowy, gdyż do jego ustanowienia wymagane jest prawomocne
orzeczenie sądu.
W prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus małżeńskich ustrojów majątkowych, oznacza to, że małżonkowie mogą
pozostawać tylko w jednym ustroju majątkowym, który wskazują
przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Nie jest możliwe
zatem pozostawanie w ustroju, który nie występuje w KRO lub jest
odmianą ustrojów uregulowanych w kodyfikacji3.
2. Ustawowy ustrój majątkowy
„Wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z
chwilą zawarcia małżeństwa (Art. 31 KRO), jeżeli małżonkowie
wcześniej nie zawarli umowy majątkowej. Wspólność nie powstanie,
jeżeli jeden z małżonków był w tym czasie ubezwłasnowolniony
albo ogłoszono jego upadłość. W odniesieniu do ubezwłasnowolnienia należy stwierdzić, że chodzi o sądowe orzeczenie, natomiast nie
wystarczy sam stan zdrowia, który mógłby je uzasadnić (art. 53
KRO). Jeżeli jednak małżeństwo zawarła osobą dotknięta chorobą
psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, ale nie ubezwłasnowolniona, wspólność majątkowa powstanie, choćby brakowało zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa, i w konsekwencji małżeństwo to może być unieważnione (art. 12 § 1-3 KRO)4.
Kolejną przyczyną niepowstania wspólności majątkowej pomimo zawarcia związku małżeńskiego jest podpisanie wcześniej
majątkowej umowy małżeńskiej zwanej inaczej intercyzą. Prawo
dopuszcza zawarcie takiej umowy przez wstąpieniem w związek
małżeński, lecz jej skutki będą widoczne dopiero w chwili zawarcia
małżeństwa.
3

G. Jędrejek, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – Małżeństwo. Warszawa
2013 wyd. Wolters Kluwer, s.156
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T. Smyczyński, jw. s. 81
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Wspólność ustawowa to zasady regulujące stosunki między
małżonkami ze względu na ich uprawnienia do rozporządzania majątkiem. Prawa te mogą należeć do majątku wspólnego bądź do majątku osobistego małżonków. Należy wiec rozróżnić pojęcie wspólnoty ustawowej a pojęcie majątku wspólnego, gdyż może dojść do
sytuacji gdy pomimo istnienia wspólnoty ustawowej nie ma majątku
wspólnego.
Tak więc w skład systemu wspólności ustawowej mogą wchodzić trzy rodzaje mas majątkowych:
• Majątek wspólny małżonków
• Majątek osobisty męża
• Majątek osobisty żony.
3. Majątek wspólny małżonków
W nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 17
czerwca 2004 r. zachowała ustrój wspólności majątkowej jako ustrój
ustawowy. Warto nadmienić iż wcześniej nazywano go ustrojem
wspólności dorobku. Największe znaczenie spośród wszystkich
trzech mas odgrywa majątek wspólny małżonków. Sąd Najwyższy w
jednym ze swoich orzeczeń zwraca uwagę na fakt, iż „ustawowe
pojęcie dorobku (majątku wspólnego) powinno być szeroko rozumiane, gdyż dorobek jest samą istotą wspólności ustawowej”5.
Zgodnie z art. 31 § 1 KRO wspólność ustawowa obejmuje
przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez któreś z
małżonków lub przez obydwoje z nich. Katalog przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego zawiera artykuł
31 § 2 KRO i są to:
• Pobrane wynagrodzenie za prace i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
• Dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków
• Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

5

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1976 r., syg. akt III
CRN 126/76, LEX nr 2047
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• Kwoty składek zdefiniowanych na subkoncie o którym mowa w art. 40a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych6.
„Termin „przedmioty majątkowe”, jakiego ustawodawca używa przy określeniu składu majątków (wspólnego i osobistego) oznacza nie fizycznie istniejące przedmioty, lecz prawa majątkowe z nimi
związane. Zgodnie z wykładnią, jaka ustaliła się jeszcze pod rządem
Kodeksu rodzinnego z 1950 r. (art. 21 § 1), przedmioty majątkowe to
własność rzeczy i inne prawa majątkowe. Jednak dla jasności wykładu można stosować to określenie z zaznaczeniem, że chodzi o prawa
majątkowe. W odniesieniu do prawa własności rzeczy, jego przynależność do wspólności majątkowej oznacza, ze oboje małżonkowie
są podmiotami tego prawa. Wskutek tego maja oni nie tylko uprawnienia, ale i obowiązki z nimi związane. Warto więc przypomnieć, że
małżonkom, jako współuprawnionym podmiotom, łącznie przysługują uprawnienia właściciela (art. 140 KC), roszczenia dla ochrony
tego prawa (art. 222 i nast. KC), uprawnienia i obowiązki z tytułu
służebności gruntowej na rzecz nieruchomości władnącej należącej
do wspólności (art. 285 § 1, art. 287 – 289 KC). Podobne, łączne
prawa i obowiązki wynikają ze współwłasności ułamkowej rzeczy
zarówno względem pozostałych współwłaścicieli, jak i względem
osób trzecich”7.
Jak już wyżej wspomniano KRO nie wylicza dokładnie składników wchodzących w skład majątku wspólnego. Poprzez wskazanie
na wynagrodzenie za prace oraz z innej działalności zarobkowej,
ustawodawca chciał podkreślić ich doniosłą role jako źródło utrzymania rodziny. Wymienione wynagrodzenia wynikają ze stosunku
pracy, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
umowy zlecenie bądź umowy o dzieło, której stroną jest jeden z małżonków dlatego też roszczenie o wynagrodzenie jeszcze nie otrzymane należy do majątku osobistego małżonka.
Do majątku wspólnego należą dochody, które przynosi ten
majątek, a także dochody z majątku osobistego. Oczywistym także
jest że dochodem są pożytki naturalne i cywilne rzeczy oraz pożytki
6

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U.
1964 Nr 9 poz. 59
7
T. Smyczyński, jw. s. 83
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prawa zawarte w przepisach artykułów 53-54 KC. Jak można zauważyć w KRO dochód wskazuje się w rozumieniu substancjonalnym, a
nie w techniczno-ekonomicznym znaczeniu tego terminu. W ostateczności do majątku wspólnego wchodzi „czysty” dochód określony
w zgodzie z przepisami prawa podatkowego, gdyż tylko taka kwota
netto może wejść w skład majątku wspólnego.
Do majątku wspólnego wchodzą również dochody z kapitału,
czyli tak zwane odsetki, nawet jeśli sama lokata w banku jest własnością tylko jednego z małżonków. Odsetki od kapitału należącego
do małżonka wchodzą w skład pożytków prawa (art. 54 KC) i należą
do majątku wspólnego małżonków. Należy także wspomnieć, że do
dorobku małżonków należą również grunty nabyte w czasie trwania
wspólności na podstawie art. 231 § 1 KC, czyli w następstwie wzniesienia przez małżonków, którzy są samoistnymi posiadaczami w
dobrej wierze, budynku bądź innego urządzenia, które w sposób
znaczny przewyższa wartość danego gruntu.
Rozwój gospodarki rynkowej wpływa na pojawianie się nowych, do tej pory niestosowanych praw majątkowych, które sprawia
problem z zakwalifikowaniem do danego majątku małżonków. Do
tego rodzaju praw należą np. udziały w spółce oraz akcje. Prawo
majątkowe jakim jest akcja, oraz udziały w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością wchodzą w skład majątku wspólnego, ale tylko
wtedy gdy zostały nabyte za pomocą środków z majątku wspólnego.
„Dopuszczalność spółki cywilnej między małżonkami jest zagadnieniem, które w ostatnich latach było przedmiotem zainteresowania nauki prawa przede wszystkim w razie pochodzenia wkładu z
majątku wspólnego małżonków. W takim wypadku pojawiają się
bowiem dwie wątpliwości jurydycznie podobne o charakterze bezudziałowym (wspólność łączna). Wyrażono w zasadzie zgodne stanowisko, według którego małżonkowie mogą zawrzeć umowę spółki
cywilnej, również na bazie majątku wspólnego. Może też pojawić się
spółka cywilna jednego lub obojga małżonków z osobą trzecią albo
udział każdego z małżonków w innej spółce. Według nowego sformułowania art. 33 pkt. 3 KRO prawa majątkowe wynikające ze
wspólności łącznej unormowanej w innych przepisach należą do
majątku osobistego małżonka, będącego wspólnikiem”8.
8
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Po wniesieniu wkładów do spółki cywilnej, powstały z tego
majątek należy do wspólników i nie podlega przepisom Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuńczego. Zasady jego działania i przynależności
określa tylko i wyłącznie Kodeks Cywilny. Adekwatna sytuacja ma
miejsce w odniesieniu do dochodów spółki w czasie jej trwania ,
ponieważ przypadają one wszystkim wspólnikom łącznie. Do dorobku małżonków wchodzą natomiast zyski przypadające małżonkowi –
wspólnikowi po ich podziale9.
4. Majątek osobisty małżonków
W skład majątku osobistego małżonków został wyznaczony
art. 33 KRO, i przepis ten mówi, że w skład majątku osobistego
wchodzi wszystko to co nie stanowi majątku wspólnego. Oznacza to,
że majątek osobisty obejmuje przedmioty, które małżonkowie nabyli
przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli zazwyczaj przed
zawarciem małżeństwa.
Przepis art. 33 KRO stanowi przepis szczególny względem art.
31 KRO . Zgodnie z treścią art. 33 KRO w skład majątku osobistego
wchodzą tylko wymienione w nim składniki. Jest to więc katalog
zamknięty i wyczerpujący. Pozostałe przedmioty, niewymienione w
art. 33 KRO, nie wchodzą do majątku osobistego, ale do majątku
wspólnego i tak też należy zawsze rozstrzygać pojawiające się w tej
mierze wątpliwości. W ujęciu ogólnym w skład majątków osobistych
małżonków wchodzą przede wszystkim:
1) przedmiotów nabytych przed zawarciem małżeństwa oraz
przedmiotów otrzymanych od rodziny pochodzenia (odpowiednik
dawnych przedmiotów wyprawowych (art. 33 pkt 1–2 KRO),
2) wąskiej zwykle grupy przedmiotów (art. 33 pkt 3–5 KRO)
nabytych po zawarciu małżeństwa ze środków z majątku wspólnego
lub majątku osobistego drugiego małżonka (odpowiednik dawnych
przedmiotów „wiana", czyli daru dla współmałżonka),
3) wskazanej części przedmiotów uzyskanych samodzielnie
(art. 33 pkt 6–9 KRO),

9

Z. Policzkiewicz, Dopuszczalność spółki cywilnej między małżonkami,
[w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Poznań 1990, s. 523 i nast.

74

4) surogatów majątku osobistego oraz „surogatów tych surogatów" (art. 33 pkt 10 KRO). Pozostałe przedmioty wchodzą do majątku wspólnego10.
„Ustawodawca, kształtując zakres majątków osobistych przeciwstawionych jurydycznie i ekonomicznie majątkowi wspólnemu,
uwzględnia charakter poszczególnych typów i rodzajów praw majątkowych, moment i sposób ich nabycia a zwłaszcza nieodpłatność
przysporzeń nakazująca, z etycznego i obyczajowego punktu widzenia uwzględnić wolę przysporzenia korzyści albo jednemu, albo
obojgu małżonkom, przeznaczenie przedmiotów majątkowych, sposób ich usytuowania i wykonywania w „macierzystym” stosunku
prawnym, który mógłby kolidować ze stosunkiem wspólności majątkowej małżeńskiej. Uniwersalnymi i w miarę zobiektywizowanymi
kryteriami ustalenia składu majątków osobistych w ustroju wspólności ustawowej są przede wszystkim – intensywność powiązania
przedmiotu majątkowego z jednym tylko małżonkiem ze względu na
czas i sposób nabycia oraz charakter prawny i przeznaczenie przedmiotu majątkowego”11.
Warto wspomnieć, że w skład majątku osobistego wchodzą także
przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis bądź darowiznę, które
wynikają zazwyczaj z więzi osobistej lub ze stosunku rodzinnego danego małżonka, łączącego go z spadkodawcą lub darczyńcą. Z uwagi na
powagę i uszanowanie woli spadkodawcy Kodek Rodzinny i Opiekuńczy wyłącza takie przedmioty z majątku wspólnego i przenosi do majątku osobistego. Jednak w sytuacji gdy darczyńca lub spadkodawca postanowił dokonać przysporzenia obydwojgu małżonkom, stosowne
przedmioty wejdą w skład majątku wspólnego.
Przedmioty majątkowe służące tylko i wyłącznie do zaspokajanie osobistych potrzeb jednego z małżonków wchodzą również w
skład majątku osobistego ze względu na ich przeznaczenie. Kodeks
rodzinny z uwagi na swój charakter respektuje indywidualne potrzeby jednostki w zakresie władania majątkiem. Szczególne znaczenie
mają tu przedmioty osobistego użytku takie jak: odzież, zegarek,
10

M. Andrzejewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 143
11
Pod Red. T. Smyczyńskiego, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, Warszawa 2014, wyd. C.H. Beck s. 308
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przedmioty służące pielęgnowaniu własnych zainteresowań. Nie jest
możliwe natomiast zakwalifikowanie danego przedmiotu do majątku
osobistego jeśli wykazuje on wielką wartość rynkową. Istotną kwestią na temat której wypowiedział się Sąd Najwyższy w swojej
uchwale, jest fakt, iż samochód osobowy, który został przez małżonka nabyty w czasie trwania wspólności majątkowej, nie jest częścią
jego majątku osobistego. Pomimo faktu, iż korzysta z niego tylko
jeden małżonek i tylko dla własnych potrzeb, samochód stanowi
cześć majątku wspólnego małżonków12.
„Przedmioty służące do wykonywania zawodu należą do majątku osobistego i podlegają surogacji. Jeżeli jednak zostały nabyte w
czasie trwania wspólności ustawowej ze środków wchodzących do
majątku wspólnego, przedmioty te należą do majątku wspólnego,
chociaż zarządza nimi małżonek wykorzystujący je do wykonania
zawodu. Prawa niezbywalne z natury swej przysługują tylko uprawnionemu podmiotowi i tym samym należą do majątku osobistego.
Chodzi jednak tylko o te prawa, które są ściśle związane z osobą
uprawnionego. Należy tu wymienić prawo użytkowania (art. 254
KC), dożywocie (art. 912 KC), prawo do alimentów (128 KRO)”13.
Odszkodowanie za szkodę na osobie zawarte w art. 444 § 1
KC oraz zadośćuczynienie za krzywdę zawarte w art. 445 KC są
ekwiwalentem za doznane krzywdy i szkody. Są to jednorazowe
świadczenia i mają charakter wyłącznie osobisty, co uzasadnia ich
przynależność do majątku osobistego poszkodowanego małżonka.
Natomiast rentę i inne świadczenia przyznawane z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej bądź z
powodu zwiększenia potrzeb rodziny expresis verbis włączono do
majątku wspólnego. Charakter tych świadczeń jest zbliżony bowiem
do charakteru wynagrodzenia za prace i jest źródłem dochodów dla
rodziny.
Wierzytelność o wynagrodzenie za prace jako roszczenie za
usługi wykonywane osobiście przez jednego z małżonków należy do
majątku własnego małżonka. Mowa tu o wierzytelnościach dotyczą12

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10.09.1962 r., I CO 9/62, OSNCP
1964, Nr. 1., Poz.1
13
M. Andrzejewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 91
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cych wynagrodzeń za prace jeszcze niewypłaconych. W tym momencie należy wspomnieć, iż już pobrane wynagrodzenie stanowi
część majątku wspólnego.
Wszelkie nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków należy odróżnić od tych uzyskanych w ramach stosunku pracy.
Pierwsze z nich wynikają ze szczególnych osiągnięć małżonka np.
artystycznych, naukowych. Natomiast nagrody pracownicze mają
charakter wynagrodzenia za prace w trybie nadzwyczajnym, z
tego powodu one wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.
Prawa autorskie twórcy, patenty, wzory, projekty racjonalizatorskie oraz wszystkie inne prawa majątkowe na dobrach niematerialnych wchodzą w skład majątku osobistego małżonka. Może on w
pełni samodzielnie rozporządzać swoim utworem, patentem, wynalazkiem. Natomiast tak jak zostało wspomniane, pobrane z tego tytułu pożytki wchodzą w skład majątku wspólnego.
Art. 33 KRO po dokonanej nowelizacji zawiera przepisy
przewidujący surogację w ostatnim punkcie wyliczenia składników
majątku osobistego. Należy w takim wypadku zaznaczyć, iż surogacji podlegają także przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu uszkodzenia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowie, z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo z tytułu nagrody za
osobiste osiągnięcia itd.
5. Zarząd majątkiem wspólnym
Pojęcie zarządu określa sytuacje prawną, w której rzecz lub
masa majątkowa należy do kilku osób uprawnionych. Z zarządem
majątkiem mamy do czynienia w sytuacji gdy, ktoś nie może osobiście występować w obrocie prawnym, np. ze względu na wiek,
ubezwłasnowolnienie.
„Ustawa określa z reguły zarząd jako działania w sferze prawnej innej osoby. Sfera ta może być niekiedy jednocześnie sferą
prawną podmiotu wykonującego zarząd. Potrzeba wprowadzenia
wtedy pojęcia zarządu pojawia się dlatego, ze działania w sferze
prawnej innej osoby są niedopuszczalne; wymagają więc szczególnej
podstawy prawnej. Należy do niej pojęcie zarządu wprowadzone do
stosowanych norm prawnych upoważniających określone osoby do
działania w sferze prawnej innej osoby (np. ubezwłasnowolnionego,
dziecka małoletniego itd. ) lub w sferze prawnej innej osoby i same-
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go zarządcy łącznie (np. zarząd wykonywany przez współwłaścicieli
rzeczy, przez wspólnika spółki cywilnej i wreszcie zarząd majątkiem
wspólnym małżonków)”14.
Poprzez zarząd majątkiem należy rozumieć przede wszystkim:
• Wszelkie działania faktyczne niezbędne do wykonywania
praw objętych wspólnością,
• Czynności prawne dotyczące majątku wspólnego prowadzące do nabycia prawa, rozporządzania nim, zaciągnięcia zobowiązań,
przeniesienia posiadania rzeczy,
• Czynności zmierzające do zachowania wspólnego prawa, w
tym także czynności procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym, co do których pewne szczególne unormowania wynikają
z KPC i KPA.
Co do czynności rozporządzających istnieje pogląd, ze nie należą one do pojęcia zarządu majątku, ponieważ z ich charakteru wynika to że zmierzają do uszczuplenia lub faktycznej likwidacji majątku15. Stanowisko to spotkało się jednak z trafną krytyką, gdyż
czynności rozporządzające dotyczą zazwyczaj pojedynczych przedmiotów, a nie całego majątku.
„W znowelizowanym art. 36 § 2 KRO ustawodawca doprecyzował pojęcie zarządu, stwierdzając, iż obejmuje on czynności, które
dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego. Nie ma już wiec dotychczasowych wątpliwości co do tego, czy
jakiekolwiek czynności prawne (zaciąganie zobowiązań, np. umowy
poręczenia), które nie dotyczą określonego składnika majątku
wspólnego, można zaliczyć do zarządu tym majątkiem. Są one wyłączone z zarządu, a odpowiedzialność za wykonanie tego zobowiązania ponosi małżonek będący dłużnikiem. Trafnie zwrócono uwagę na
niedopuszczalność utożsamiania zaciągania zobowiązań jako czynności zarządu majątkiem wspólnym z powstaniem odpowiedzialności tymże majątkiem za zobowiązania. Zaciągnięcie zobowiązania
wtedy tylko można zaliczyć do czynności zarządu majątkiem wspólnym, gdy spełnienie świadczenia przez dłużnika ma nastąpić z ma14
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1971, Nr. 11, poz. 196)
15

78

jątku wspólnego i pozostaje w związku z określonym składnikiem
majątku wspólnego, np. dłużnik, za którego dług poręcza jedno z
małżonków, zwalnia do z długu albo odracza termin wymagalności
świadczenia związanego z remontem wspólnej nieruchomości małżonków. Na ogół jednak samo zawarcie umowy poręczenia za cudzy
dług nie odnosi się ani do majątku wspólnego, ani do osobistego;
brakuje tu relacji funkcjonalnej do jakiegokolwiek majątku małżonków. W typowej sytuacji poręczenie nie ma związku z majątkiem
wspólnym, lecz czyni wyłącznie zadość potrzebie pomocy określonej
osobie w uzyskaniu kredytu”16.
Małżonkowie maja takie samo uprawnienie do wykonywania
zarządu wspólnym majątkiem i każdy z nich może go wykonywać
samodzielnie (art. 36 § 2 KRO). Nie należy wiec wykluczać sytuacji
w której podejmowane przez każdego z małżonków czynności prawne lub faktyczne będą ze sobą sprzeczne. W celu zapobiegnięcia
takim sytuacjom ustawodawca sformułował w KRO dyrektywę w
której nakazuje obydwojgu małżonkom współdziałać przy wykonywaniu zarządem (art. 36 § 1)
Podsumowanie
Ustawodawca w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym uregulował wszystkie kwestie dotyczące majątków małżonków. Podzielił
je ze względu na sposób powstania na majątek: ustawowy, umowny i
przymusowy. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przez autora pojęcia i rodzajów ustrojów majątkowych w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym. Autor skupił sie przede wszystkim na dokładnym scharakteryzowaniu tematyki ustawowych majątków małżeńskich, czyli majątku wspólnego małżonków oraz majątków osobistych małżonków. Dodatkowo przedstawił elementy wchodzące w
skład wyżej wymienionych majątków oraz przedstawił metody transferu elementów poszczególnych majątków. Poruszono również tematykę zarządu majątkiem wspólnym, a także sposoby odpowiedzialności małżonków za zobowiązania jednego lub obojga z nich.
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Streszczenie:
Powyższy artykuł ma za zadanie przedstawić czytelnikowi
znaczenie i sposoby powstawania ustrojów majątkowych w Polsce.
W Kodeksie Rodzinnym zostały zawarte wszystkie kwestie dotyczące majątków małżonków oraz sposobów sprawowania zarządu nad
nimi, czyli sytuacji prawnej, w której rzecz lub masa majątkowa
należy do kilku osób uprawnionych. Ustawodawca w przepisach
kodeksu zawarł wszystkie sposoby powstawania ustrojów majątkowych oraz dokonał ich podziały na ustrój ustawowy, umowny, i
przymusowy. Ustrój wstawowy został podzielony na: majątek
wspólny i majątek osobisty małżonków. W Kodeksie rodzinnym
zostały również określone sposoby odpowiedzialności małżonków za
wszelkie poczynione przez nich zobowiązania co niejednokrotnie
sprawia problem dla małżonków i ich wierzycieli.
Summary:
The article is intended to present to the reader the meaning and
methods of establishing property regimes in Poland. The Family
Code contains all the issues regarding the property of the spouses
and the methods of exercising management over them, i.e. the legal
situation in which the item or the property belongs to several authorized persons. The legislator, in the provisions of the Code, concluded all the ways of establishing property regimes and divided
them into a statutory, contractual and compulsory system. The statutory system was divided into: common property and personal property of the spouses. The Family Code also specifies the ways of spouses' liability for any obligations they have made, which often causes a
problem for spouses and their creditors.
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Anna Maria Piskorska

O czym do mnie milczysz? – współczesne oblicza samotności
w kinie europejskim
Normy współczesności
Samotność już od lat uchodzi za jeden z najbardziej kluczowych problemów nowoczesnych społeczeństw i jest omawiana w
środowiskach różnych grup badaczy (m.in. socjologów kultury, psychologów religii, antropologów czy terapeutów) niemal nieustannie,
przez co istnieje ryzyko, że temat ów niedługo tak spowszechnieje,
że przestanie być traktowany jako palący problem, a zyska status
niemal neutralnego sądu na temat rzeczywistości. Ta smutna konstatacja wynika z obserwacji, że – mimo wzmożonych wysiłków naukowców różnej proweniencji – jest to problem tak uwikłany w nieodwracalne przemiany świata (choćby w tym miejscu tylko wspomnieć o umiędzynarodowieniu gospodarki oraz postępie technologicznym skutkującym m.in. nowymi sposobami komunikacji), że w
swej strukturze przypominający węzeł gordyjski. Czy jednak w istocie wiadomość, że być może większość obywateli tzw. krajów rozwiniętych, mimo dobrobytu, żyje na co dzień w poczuciu specyficznego oddzielenia od siebie nawzajem i niemożności pełnego skomunikowania się z drugim człowiekiem powinniśmy po prostu przyjąć
jako fakt, a w dalszej kolejności zacząć się z nią godzić, by w końcu
zaakceptować jako dzisiejszą rzeczywistość? Innymi słowy: czy
powszechność problemu może zmienić sposób kategoryzowania go?
Taka droga nie wydaje się słuszną, czego dowodzą również intuicje reżyserów realizujących filmy o samotności, które stanowią
sedno, tzw. materiał dowodowy niniejszego artykułu. Jednak nim
przejdę do filmoznawczych analiz, proponuję zarysować szerszą
perspektywę badawczą niniejszego problemu. Mianowicie, jeśli
przyjrzymy się problemowi z punktu widzenia etnologów prowadzących badania nad społecznościami pierwotnymi możemy dojść do
wniosku, że – podczas gdy wszelkiego rodzaju normy są tworem
kultury (czyli człowieka) – samotność, która staje się w ostatnim
czasie cechą istnienia w nowoczesnym społeczeństwie, przeciwstawia się porządkowi natury, według którego homo sapiens sapiens
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jest gatunkiem stadnym. Badania socjologów wykazują atomizację
społeczeństwa, czyli odejście od wspólnotowych celów i podejmowania współzależnych aktywności, by je osiągnąć. Niemniej wciąż
wydaje się obowiązywać zjawisko grupy pierwotnej (pojęcie wprowadzone przez amerykańskiego socjologa Charlesa Cooley’a na
początku XX wieku) jako fundamentalnej komórki społecznej, spełniającej funkcje socjalizujące konieczne dla właściwego i wszechstronnego rozwoju jednostki. To dzięki rodzinie, wspólnocie rówieśniczej i ewentualnie stosunkach sąsiedzkich młody człowiek zostaje
wdrożony w warunki życia społecznego. Poczucie samotności z kolei świadczy o tym, że jednostka nie odczuwa więzi społecznych
nawet z najbliższymi i nie uczestniczy w życiu grupy. Skala problemu stanie się łatwa do uchwycenia, gdy uwzględnimy tezę, że dla
utrzymania stabilności psychicznej podstawowy czynnik stanowi
poczucie bezpieczeństwa (to bezpieczeństwo zostało uznane przez
Abrahama Maslowa za podstawowe i umiejscowione w słynnej piramidzie potrzeb niemal u jej podstaw, jedynie powyżej potrzeb fizjologicznych). A prawdziwe bezpieczeństwo daje dopiero poczucie
zakotwiczenia w świecie: oswojenia go, zrozumienia rządzących nim
praw, wypracowania wspólnymi siłami sposobów do wykorzystania
warunków istniejących w naturze do dalszego przetrwania i rozwoju
własnego gatunku.
Podsumowując: ponieważ samo pojęcie jednostki jest czymś
wtórnym względem pierwotnych wspólnot, samotność – definiowana
jako pełna izolacja osobnika od reszty grupy – jawi się jako coś
kompletnie nienaturalnego. A jednak w XXI wieku samotność jest
zjawiskiem tak powszechnym, że trudno o niej myśleć jak o społecznej dewiacji i, co więcej, ma ona swoje rozwinięcie w filozofii. To
egzystencjaliści (tzw. filozofowie bezdomności) wprowadzili kategorie związane z poczuciem alienacji w obręb myślenia o "człowieku
uwikłanym w świat" i dziś z perspektywy czasu trzeba przyznać, że
– miast z czasem tracić na znaczeniu – zyskują one wciąż nową aktualność.
Egzystencjalizm a ponowoczesność
W oparciu o pisma takich filozofów jak Søren Kierkegaard,
Martin Heidegger czy Jean-Paul Sartre lub Albert Camus można
zdefiniować istnienie ludzkie jako niedoskonałe i samotne, a samego
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człowieka jako „wrzuconego w byt” i „skazanego na wolność” oraz
przepełnionego lękiem i poczuciem beznadziei istnienia. Tymi słowy
wyraża swą filozoficzną wizję świata Jean-Paul Sartre w rozprawie
Byt i nicość:
Byt-dla-siebie i byt-w-sobie są zjednoczone w syntetycznym
związku, który nie jest niczym innym, jak tylko bytem-dlasiebie. Byt-dla-siebie nie jest w rzeczywistości niczym innym
jak tylko czystym nicościowaniem bytu-w-sobie; jest jak bytowa szczelina wewnątrz Bytu (…). Byt-dla-siebie ukazuje
się jako znikome nicościowanie, biorące swój początek w łonie Bytu; wystarczy jednak tego nicościowania, aby byt-wsobie spotkał totalny wstrząs. Ten wstrząs, to świat. Byt-dlasiebie nie ma innej rzeczywistości niżbycie nicościowaniem
bytu. Samo jego określenie bierze się stąd, że jest on nicościowaniem indywidualnego i poszczególnego bytu, a nie jakiegoś bytu w ogóle. Byt-dla-siebie nie jest nicością w ogóle,
ale szczególnym rodzajem utraty; ustanawia się on w pozbawieniu tegoż bytu1.

W analizowanym materiale badawczym nie odnajduję tak głębokiego poczucia niepewności ludzkiego życia, a owo złagodzenie
przekazu łączę z realiami, w których żyją ukazywani w filmach bohaterowie – reprezentanci społeczeństwa dobrobytu. Warto wszak
zauważyć, że inny rodzaj dramaturgii zyskuje samotność człowieka
cierpiącego na skutek choroby lub skazanego na powolną śmierć z
głodu lub braku innych podstawowych warunków do życia – względem takich doświadczeń nawet najbardziej wysublimowane niepokoje duszy mieszkańca Europy Zachodniej będą wciąż nazywane –
słusznie – „istotnym problem”, lecz nie „globalną katastrofą”. Stąd
też, choć pozostając w duchu egzystencjalizmu, wydaje mi się adekwatniejszym przywołać głos Martina Bubera, filozofa odwołującego się do tradycji judeo-chrześcijańskiej:
O zjawiskach społecznych możemy mówić wszędzie tam,
gdzie współżycie wielu ludzi, ich wzajemna łączność, pociąga za sobą wspólne doświadczenia i reakcje. Ale łączność ta
1

J-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, Kraków 2007, s.
757-758.
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oznacza jedynie, że wszystkie pojedyncze istnienia zamknięte
są w istnieniu grupowym i przez nie objęte. Nie oznacza, że
między jednym a drugim człowiekiem wewnątrz grupy istnieje jakakolwiek osobowa relacja2.

Jakie są zatem autentyczne wymiary relacji międzyludzkich,
na jakie jeszcze stać człowieka ponowoczesnego? Na to pytanie starałam się odpowiedzieć, analizując powstające na ten temat dzieła
filmowe. Film, jako medium zarówno do wyrażania aspiracji artystycznych jak i służące masowemu widzowi, stanowi ciekawy obszar
badań zarówno w kontekście tropienia zawartych w nim znaczeń, jak
i wpływania na odbiorców. Twórcy dzieł filmowych zawsze starają
się ściśle rezonować ze światem, który opisują, wczuć w powszechne
nastroje i zbadać źródła ich powstawania. Filmy, które poddałam
analizie, by wywieść z nich obraz współczesnej samotności, zostały
zrealizowane po 2000 roku, a tym samym literalnie odnoszą się do
zjawisk istniejących współcześnie (w XXI wieku). Co więcej, wybrałam dzieła, które już na poziomie formułowania tytułu tematyzują
interesujący mnie problem. W konsekwencji tych przyjętych przeze
mnie kryteriów poddałam pogłębionej analizie dwa pełnometrażowe
filmy fabularne: film włoskiej produkcji Samotność liczb pierwszych
(2010) w reżyserii Saveria Costanza oraz polską adaptację książki
Janusza L. Wiśniewskiego Samotność w sieci (2006) w reżyserii
Witolda Adamka. Nakreślone w tych egzemplifikacjach filmowych
obrazy ukazują społeczeństwo ponowoczesne, w stosunku do większej części ludności bogatsze i rozwinięte technologicznie, a mimo to
zagubione, doświadczające braku. Braku – czego zatem? W takiej
sytuacji deficytów sprzyjających powstaniu poczucia samotności
należy poszukiwać gdzie indziej, poza doraźną realizacją podstawowych potrzeb, w obszarze trudniejszym do wykreślenia, a przez to
czyniącym z samotności problem subtelniejszy i wymagający zastosowania szczególnych środków przy próbie rozwiązania go.
„Samotność liczb pierwszych”
Samotność liczb pierwszych to misternie skonstruowana historia życia dwójki bohaterów - Alice i Matthiasa, którzy mimo łączą2

M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992, s. 135.
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cego ich głębokiego porozumienia nie potrafią być razem. Historia
oparta na kanwie docenionej przez światową krytykę powieści Paolo
Giordano pod tym samym tytułem w medium filmowym została
opowiedziana za pomocą krzyżowania epizodów z różnych etapów
życia bohaterów (dzieciństwa, dojrzewania, dorosłości), by następnie
podsumować całość zdarzeń w finalnej scenie spotkania bohaterów
"po latach". Jako widzowie najpełniej identyfikujemy się z bohaterami dwudziestoczteroletnimi, o których jednak bardzo niewiele
wiemy, ponieważ są oni małomówni, introwertyczni, nieco zagubieni, a zwykłe zachowania międzyludzkie wydają im się sprawiać problem. Dopiero dzięki retrospekcjom poznajemy przyczyny aktualnego stanu rzeczy, doświadczenia, które do niego doprowadziły. Stąd
też dramaturgia filmu, stopniująca napięcie, opowiada równolegle
historie z każdego z etapów życia Alicji i Matthiasa, aż do kulminacji każdej z tych kluczowych scen. W biografii Alicji takim wydarzeniem progowym był wypadek w górach podczas zjazdu na nartach, kiedy to kilkuletnia podówczas bohaterka (około siedmioletnia)
doznała urazu nogi, który spowodował trwałe kalectwo. Dla Matthiasa z kolei traumą, która jeszcze mocniej odbiła się na jego kondycji
psychicznej była złożona relacja z dzieciństwa z upośledzoną siostrą
bliźniaczką, którą od najwcześniejszych lat młodości miał przykazane się zajmować, a co skutecznie odebrało mu dzieciństwo. Siostra
Michela, którą się dzielnie zajmował, przeszkadzała w poznawaniu
świata poprzez odkrywaną w szkole naukę, a także była balastem w
relacjach towarzyskich. Pewnego dnia mały (również prawdopodobnie siedmioletni) Matthias, chcąc choć na chwile oderwać się od
kontekstu chorej siostry, zostawia Michelę w parku, po czym sam
idzie na przyjecie urodzinowe do kolegi. Kiedy wraca po siostrę, nie
ma już jej. Wszelkie dalsze poszukiwania okazują się bezskuteczne.
Główni bohaterowie filmu poznają się w szkole jako nastolatkowie, a każde z nich naznaczone jest już piętnem samotności. Alicja
uznawana za kuternogę, przezywana i wyśmiewana przez koleżanki,
zostaje umiejscowiona przez grupę na marginesie. Matthias powodowany wyrzutami sumienia sam się na margines wycofuje. Bohaterowie znajdują ze sobą nic porozumienia dzięki temu, że są w stanie
zrozumieć siebie nawzajem – przeniknąć przez samotność, którą odczuwają jako stan permanentny. Narrator, którego głos słyszymy jedynie kilka razy podczas filmu, w ten sposób metaforycznie ujmuje ową
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myśl: „Liczby pierwsze dzielą się tylko przez siebie same i przez jeden. To wyjątkowe liczby, nieufne i samotne. Niektóre z nich są jeszcze bardziej wyjątkowe. Są to liczby pierwsze bliźniacze. To takie pary
liczb pierwszych, których różnica wynosi dwa, na przykład jedenaście
i trzynaście czy siedemnaście i dziewiętnaście. Liczby bliźniacze nigdy się nie stykają. Zawsze oddziela je jakaś liczba parzysta.” W ten
sposób samotność wyraża się w nieskończonej tęsknocie.
„Samotność w sieci”
Bohaterowie filmu Samotność w sieci należą z kolei do pokolenia „spełnionych” 30-latków: Ewa z mężem architektem mieszka w
nowoczesnym, luksusowym domu, żyje na wysokiej stopie ekonomicznej i wydaje się, że znajduje się na jak najlepszej drodze do
tego, by osiągnąć wszystkie swoje życiowe cele. Jednakże w toku
akcji widzimy, że jej więź z mężem ulega rozluźnieniu, a we wspólne życie wkrada się samotność. Bohaterka ma nadzieję, że ciąża i
przyjście na świat dziecka mogłoby odnowić miłość w jej związku i
w finale filmu rzeczywiście po części tak się dzieje: miłość w życiu
Ewy staje się ponownie siłą napędową do wszelkich działań i skutecznie wypiera samotność, a także jej owocem jest faktycznie poczęte w łonie Ewy dziecko, przy czym jest to miłość do innego już
mężczyzny – Jakuba. Jakub z kolei (drugi bohater filmu, drugi samotny), zostaje wyłowiony przez Ewę z rzeszy anonimowych użytkowników Internetu i po wymianie adresów mailowych stopniowo,
ostrożnie udostępnia on (pozostając w sferze skojarzeń z obszaru
informatycznego) coraz więcej danych na swój temat. Jego ostrożność spowodowana jest bolesnymi przeżyciami z przeszłości, przede
wszystkim bardzo bolesnym doświadczeniem straty poprzedniej
ukochanej, zmarłej tragicznie głuchoniemej dziewczyny, Natalii –
która to strata spowodowała zamknięcie się na zbliżenie z drugim
człowiekiem i głęboką samotność.
Sieć – czyli Internet – można rozumieć w kontekście pogłębiającej się znajomości dwóch samotników jako przestrzeń niekoherentną w
wymiarze epistemologicznym: bohaterowie budują nawzajem swoją
tożsamość z fragmentów, słów, zwrotów, które odczytują w mailach, a
także śladów pozostawionych w sieci: tytułów artykułów, kont na portalach itd. Przykładowo Jakub posiada stronę internetową dotyczącą jego
życia, lecz dostęp do niej mogą mieć dopiero osoby, które znają hasło.
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To dość jasna metafora tego, jak nielicznym udostępniamy informacje
na temat swojego życia, a szczególnie życia wewnętrznego. Z drugiej
strony jak głosi łacińska sentencja Carta non erubescit.3 – a tym bardziej
słowa drukowane, nawet nie noszące śladu czyjejś ręki, nie zindywidualizowane poprzez charakter pisma. Dlatego bohaterom łatwiej jest
zdobyć się na szczere wyznanie dotyczące trudności, jakie napotykają w
życiu i jakie stany im doskwierają właśnie w anonimowej przestrzeni
Internetu, niż gdyby mieli się w ten sam sposób otworzyć podczas bezpośredniego spotkania.
Niemniej wraz z procesem wyznawania wzrasta pragnienie fizycznego zbliżenia, w ten sposób Internet okazuje się przestrzenią
wtórną względem natury i przez to niewystarczającą. Bohaterowie
zaczynają snuć fantazje na temat swojego fizycznego spotkania i
czynią coraz odważniejsze wyznania. Tuż przed planowanym spotkaniem daje się wyczuć szczególnie silne napięcie pomiędzy potężnym wyobrażeniem narosłym nad szczątkowymi danymi dotyczącymi drugiej osoby a rzeczywistością, w obrębie której znajdują się
wszystkie elementy komunikacji niewerbalnej, takie ja barwa głosu,
kolor oczy, uśmiech, sposób poruszania się, spontaniczne reakcje itp.
Napięcie wynikające z takie rozszczepienia człowieka na dwa aspekty: nazwijmy je sferą intelektualno-duchową i sferą cielesnozmysłową, może wynikać również z faktu, że obie te sfery są ważne i
komplementarne względem siebie – nie sposób wyrugować jednej z
nich na rzecz drugiej. Podobnie sprawa się przedstawia z samotnością: może ona dotyczyć niespełnionej potrzeby spotkania na gruncie
wrażliwości lub w sferze myśli, jak i może być związana z brakiem
fizycznej czyjejś obecności. Gdy w Samotności w sieci dochodzi w
punkcie kulminacyjnym rozwoju akcji do fizycznego zbliżenia między parą głównych bohaterów, scena seksu między Jakubem a Ewą
jest skontrastowana z analogiczną sceną (z sekwencji otwierającej
filmu) odbywającą się między Ewą a jej mężem. Miłość cielesna po
latach małżeństwa w wypadku tej pary sprowadza się do prostego
rozładowania napięcia, na poziomie libido, podczas gdy seks Ewy z
Jakubem jest przedstawiony jako zwieńczenie procesu głębokiego i
uważnego poznawania się i stanowi realne przeciwstawienie się
dojmującej samotności, dręczącej każdego z bohaterów. Nie bez
3
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Polskie tłumaczenie tej sentencji brzmi: Papier się nie rumieni.

znaczenia jest jednak wymiar moralny owego aktu. Ewa zapytuje
samą siebie: kiedy zaczyna się zdrada? I w ten sposób porusza problem niematerialności aktów dokonywanych w Internecie, które
jednak posiadają swoją wagę na poziomie intencjonalnym. Jedną ze
scen filmu jest inscenizowany, wyimaginowany dialog między sercem a rozumem Ewy:
Serce: Rozumku, mógłbyś mi na jakiś czas wyłączyć sumienie? Dokucza mi.
Rozum: Odkąd znasz tego Jakuba nieustannie przyspieszasz,
zwalniasz, budzisz mnie w środku nocy albo w ogóle nie dajesz spać. Dlaczego tak robisz, serce? Boisz się, że kiedyś będziesz biło nad tortem, tragicznie pełnym świeczek i pomyślisz, że twój czas minął, a ty niczego nie przeżyłeś, tak? Żadnej prawdziwej arytmii, żadnej romantycznej tachykardii albo
chociaż migotania przedsionków. A może ograniczenie się do
bicia dla tylko jednego mężczyzny budzi w tobie lęk przed
zmarnowaną szansą?
Serce: Myślałem, że to minie. Że to tylko taka chwilowa nieregularność w reakcji na chłód i pustkę, obojętność. Ale teraz
chyba chcę, żeby ta nieregularność trwała.

Analizując aspekt realizacyjny tego utworu filmowego, warto
zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że film zawierający zarówno
inscenizacje niezależnych od głównych bohaterów wydarzeń, jak i
ukazujący ich stany mentalne: przemyślenia, fantazje, wspomnienia
odzwierciedla w ten sposób dwa sposoby rozumienia tzw. wrażenia
realności w medium filmowym. Oto, jak owa dwoistość została zaakcentowana w rozdziale dotyczącym „wrażenia realność” zawartym
w Słowniku pojęć filmowych:
1) film jako odbicie rzeczywistości (z pominięciem pozycji
podmiotu wobec niego)
2) film jako ekwiwalent marzenia sennego (z pominięciem
związanego z tym problemem wrażenia realności)4.

Wątek ów znajduje swoje rozwinięcie w jednym z kolejnych
akapitów omawiających koncepcje teoretyczne Christiana Metza:
4

Słownik pojęć filmowych, red. A. Helman, Wrocław 1994, s. 67.
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Specyficzny sposób istnienia filmu, sytuującego się na skrzyżowaniu takich par pojęć przeciwstawnych jak: obecność –
nieobecność, obiektywność – subiektywność, zewnętrze – wnętrze, realność – irrealność itp. prowadzi Metza do stwierdzenia,
iż film, rozpatrywany jako swoiste zjawisko psychiczne, należałoby umieścić wewnątrz trójkąta, którego wierzchołki,
oprócz realności, wyznaczałyby wrażenie snu na jawie oraz
wrażenie marzenia dziennego.
Akt „widzenia filmu”, z pozoru tylko prosty, stanowi skomplikowany węzeł elementów wyobrażonych, rzeczywistych i
symbolicznych.5

Następnie interpretując znaczenia wypływające ze scen Samotności w sieci należy uznać za oczywiste, że poczucie samotności,
jakiego doświadcza Ewa, a które skutkuje zdradą, ma swoje źródło w
braku komunikacji między nią a jej mężem. Gdyby każde z nich
otwarcie mówiło o swoich potrzebach i niepokojach, zapewne przestrzeń małżeńska byłby wystarczającą do realizacji pełni ich życia.
Na poparcie tej tezy można przywołać słowa wspomnianego już w
tym artykule filozofa Martina Bubera:
Dialogika nie ogranicza się do wzajemnego komunikowania
się ludzi. Jest ona, jak zauważyliśmy, postępowaniem ludzi
wobec siebie, znajdującym jedynie wyraz w ich komunikacji.
Wydaje się więc, że może zabraknąć mowy czy przekazu informacji, ale nieodłącznym elementem choćby zalążka dialogiki jest jedno: wzajemność wewnętrznego działania. Ludzie złączeni dialogicznie muszą wyraźnie być ku sobie zwróceni, są
to zatem ludzie, którzy – obojętnie w jakim stopniu aktywności
czy choćby świadomości aktywności – zwrócili się do siebie6.

Granice normalności
Współcześni twórcy filmów z Europy określają mianem samotności stan niedosytu, w obrębie najbliższych relacji międzyludzkich, rodzaj pęknięcia pojawiający się przy próbie scalenia dwóch
odrębnych istot w trwałą całość określaną związkiem. Samotność –
5
6
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paradoksalnie – daje się odczuć najwyraźniej, gdy podejmuje się
działania jej przeciwstawne: dążenie ku otwarciu się na drugiego
człowieka i zbliżeniu się do niego. Stan osamotnienia może się pojawić nawet przed poczuciem bliskości, w sytuacji podejmowania
dopiero pierwszej próby zbudowania z kimś związku (tak jak ma to
miejsce w przypadku Alicie i Mattia). Może się również „wytrącić”
w czasie (jak w przypadku Ewy i jej męża) jako rodzaj rdzy, osadu,
który wnika w samą materię i świadczy o procesie erozji, rozpadu.
Pozwala to wysnuć wniosek, że relacje w obrębie grupy pierwotnej
nie są nigdy ostateczne, lecz podlegają zmianom wraz z upływem
czasu, stąd też należy je wciąż weryfikować i pracować nad ich jak
najlepszą jakością. Samotność w związku jest bowiem szczególnym
jej rodzajem, doświadczanym jako rozczarowanie i poczucie odrzucenia przez partnera, z którym dzieliło się intymność.
Co istotne, w każdym z filmów samotność jest jednoznacznie
określona jako coś niechcianego, powstałego w wyniku negatywnych
uwarunkowań – dysfunkcji w obrębie grupy pierwotnej, takiej jak
rodzina (matka, ojciec) lub małżeństwo (partner/partnerka), ale także
losowych wydarzeń. Wydaje się bowiem, jakoby współcześni samotni nie mieli wystarczającego wsparcia w postaci jakiegoś systemu moralno-ideowego, który pozwoliłby im na odwagę w podejmowaniu ryzyka zbliżenia się do drugiego człowieka i siłę do przezwyciężania sytuacji kryzysowych. Wychowani w nowoczesnym świecie, czyli już niepodlegli presji tradycji i nauczanych wraz z wychowaniem praw moralnych, każdą wartość – by uznać ją za przekonującą – muszą najpierw uwewnętrznić. W ten sposób współcześni
bohaterowie szukają autentycznej miłości, która dopiero stanowi siłę
realnie przeciwstawiającą się powszechnej samotności. Okazuje się
zatem, że biegun samotności znajduje się na linii, która łączy go z
ulokowanym po drugiej stronie biegunem autentycznej miłości.
Streszczenie:
W artykule podjęty został problem samotności tematyzowany
przez współczesnych twórców kina. Szerszej analizie poddano filmy
Samotność liczb pierwszych (2010) w reżyserii Saveria Costanza
oraz Samotność w sieci (2006) w reżyserii Witolda Adamka. Klucz
interpretacyjny stanowią myśli filozofów egzystencjalizmu (od Je-
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ana-Paula Sartra po Martina Bubera), który w XXI wieku zyskuje
nową aktualność.
Słowa kluczowe: samotność, alienacja, rodzina, wychowanie,
film, kino europejskie, XXI wiek
Summary:
The article focus on the problem of loneliness expressed by
contemporary filmmakers. The films The Solitude Of Prime Numbers
(2010) directed by Saverio Costanzo and Loneliness On The Net
(2006) directed by Witold Adamek were analyzed in greater detail.
The interpretive key is the thoughts of existential philosophers (from
Jean-Paul Sartr to Martin Buber), which in the 21st century is gaining new relevance.
Key-words: loneliness, alienation, family, education, film,
European cinema, XXI century
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Diana Niebieszczańska

Uczucie samotności w rodzinie a przemiany w gospodarce –
dawniej i dziś
Wstęp
Samotność towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Występuje samotność pozytywna oraz negatywa. Przyczyn samotności w
rodzinie może być bardzo wiele. Ma na to wpływ wiele czynników
jak np. choroba, utrata bliskiej osoby, płeć, wykształcenie, praca czy
wysokość uzyskiwanych dochodów. Samotność może być stanem
pozytywnym, jeżeli jest wybrana, pożądana lub krótkotrwała. Jeśli
trwa długo zazwyczaj prowadzi ona do osamotnienia. Rodzina odgrywa najważniejszą rolę w każdym społeczeństwie. Ma ona ogromny wpływ na nasze życie i osobowość.
Znaczenie rodziny oraz jej definicje
Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Wynika to z
faktu, że rodzina jest jednym z powszechników kulturowych. Rodzinę najczęściej definiuje się jako: uniwersalna instytucja społeczna.
Oznacza to, że została utrwalona w tradycji wszystkich kultur. To
zespół działań, który ma na celu zaspokajanie potrzeb członków
rodziny1.Mieczysław Plopa w swojej książce pisze, że rodzina to
„złożonastruktura składająca się ze wzajemnie od siebie zależnych
grup osób, które dzielą historię, przeżywają jakiś stopień emocjonalnej więzi i wprowadzają strategie potrzebne indywidualnym członkom rodziny i grupie jako całości”. Składa się ona z subsystemów,
mających wspólne cele i zadania do zrealizowania. Rodzina może
być definiowana również ze względu na strukturę i zadania. Struktura to reguły według których powinna postępować rodzina czyli wzory. Natomiast zadania to obowiązki rodziny2. Według Jana Pawła II
„rodzina jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą
szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest
1

T. Szlendak, Socjologia Rodziny Ewolucja, historia, zróżnicowanie,
Warszawa 2010, s. 94-95.
2
M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005, s. 15.
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każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie można się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat,
można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia
człowiekiem”. Rodziną jest również społeczeństwo, w którym funkcjonuje3. Jerzy Piotrowski pisze, że „rodzina jest komórką społeczną
zaspokajającą podstawowe potrzeby swych członków”4.
Modele rodziny
Model rodziny zmienia się z pokolenia na pokolenie. Rodzina
jest bardzo podatna na zmiany społeczne, kulturowe i gospodarcze.
W dzisiejszych czasach wciąż powstaje wiele nowych kategorii rodzin. Zbigniew Tyszka przedstawia modele rodziny w zależności od
danej epoki. W epoce preindustrialnej funkcjonowało społeczeństwo
podobne do feudalnego. Typem rodziny była rodzina wielopokoleniowa (duża), klasyczna, tradycyjna, patriarchalna. W epoce industrialnej (przemysłowej) funkcjonowała rodzina dwupokoleniowa
(mała). Kształtował się nowy model rodziny określany terminem:
„model rodziny współczesnej”, który składa się z dwóch wariantów.
Pierwszy dotyczy społeczeństwa industrialnego, a drugi społeczeństwa funkcjonującego w epoce postindustrialnej.Model rodziny
współczesnej może dotyczyć istniejących typów rodzin albo tradycyjnej rodziny, która jest przeciwieństwem rodziny współczesnej.
Rodzina tradycyjna to rodzina patriarchalna, instytucjonalna, która w
swojej klasycznej postaci występowała w epoce preindustrialnej5.
Tomasz Szlendak pisze o rodzinie nuklearnej, która jest głównym
typem rodziny w dzisiejszych czasach. Jest to rodzina dwupokoleniowa (mała) składająca się z męża, żony oraz ich dzieci.Funkcjonuje model rodziny 2+2 (rodzice i dwoje dzieci) lub 2+1
(rodzice i jedno dziecko), a czasem nawet model rodziny 2+0 (rodzice bez dzieci). W latach 90 socjologowie uznali, że na rozwój dzieci
nie wpływa sama struktura rodzinna więc powstało wiele alternatywnych modeli rodziny.Więzi miedzy członkami w takich rodzinach są nieraz silniejsze niż w tradycyjnej rodzinie, ponieważ w
alternatywnych modelach jest większy zasięg społecznej sie3

Jan Paweł II, List do rodzin, Częstochowa 1994, s. 3-16.
J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety a rodzina, Warszawa 1963, s.171.
5
Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2003, s. 13-27.
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ci.Przykłady alternatywnych modeli rodzin to: życie w pojedynkę,
zamieszkiwanie z partnerem bez formalnego ślubu, życie bez dzieci,
jeden rodzic ( nigdy nieżonaty/niezamężna albo po rozwodzie), rozwód i ponowny ożenek, małżeństwo egalitarne (dwójka małżonków
pracująca zawodowo), małżeństwa otwarte, homoseksualność oraz
wielu dorosłych w gospodarstwie domowym (rodziny rozszerzone,
komuny, grona przyjacielskie, układy sieciowe seniorów)6.
Funkcjonowanie dawnych rodzin:
Rodziny składały się z kilku pokoleń oraz mieszkały pod jednym dachem. Władzę w rodzinach sprawował w jednej osobie ojciec
i mąż. To on był głową rodziny. Pracował na utrzymanie reszty
członków, która musiała być mu podporządkowana. Natomiast żona
zajmowała się gospodarstwem i dziećmi7. Rodziny były trwałe oraz
zapewniały swoim członkom wszystko, co potrzebne. Same budowały sobie dom, wytwarzały żywność, odzież, naczynia, pościel, meble,
lekarstwa, ozdoby i przedmioty służące zabawie i rozrywkom. Każdy
członek rodziny miał swoją określoną rolę. Rodziny posiadały swoje
warsztaty, którymi był ich dom. Były to warsztaty wytwórcze, rolne
lub rzemieślnicze. Właścicielem warsztatu był ojciec czyli „głowa
rodziny”. Wszyscy członkowie uczestniczyli w pracy na miarę swoich możliwości. Życie rodzinne i warsztatu wzajemnie się pokrywały. Każdy kto zakładał rodzinę jednocześnie zakładał warsztat pracy.W dawnych czasachludzie mieli te same doświadczenia i wiadomości. Wszyscy się znali i żyli tak samo. Wychowanie dzieci polegało na przygotowaniu ich do życia w swoich przyszłych rodzinach.
Funkcjonowała ideologia, że kobiety powinny pozostawać w domu,
a mężczyźni utrzymywać rodziny. Obowiązywały dla nich normy
społeczne, nakazy oraz zakazy8. Rodziny były wielodzietne, a zachodzenie kobiet w ciążę nie było regulowane. Spełniały wiele funkcji, były podporządkowane normom życia rodzinnego oraz rolom
rodzinnym. Więzi między mikrostrukturami wspólnotowymi były

6

T. Szlendak, jw. s. 95-466.
Z. Tyszka, jw. s. 13-19.
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J. Piotrowski, jw. s. 170-181
7
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bardzo silne czyli np. relacje sąsiedzkie.W rodzinach dominowała
religijność, dużą rolę odgrywał kościół9.
Przeobrażenia rodzin
Przeobrażenia rodzin mają zarówno pozytywne jak i negatywne cechy.Tomasz Szlendak uważa, że „globalne siły ekonomiczne
wpływają na styl życia rodzinnego, ponieważ wymuszają one indywidualizację i autonomizację jednostki”.Negatywne zmiany są spowodowane przyczynami ekonomicznymi, a nie przez rodziny. Przez
siły ekonomiczne oraz kulturowe rodziny są zróżnicowane10. Według
Zbigniewa Tyszki na przeobrażenia rodziny wpływa „typ społeczeństwa, poziom i stopień dynamiki rozwoju sił wytwórczych, w tym
„czynnika” technicznego, względnie stałe lub przeobrażające się
układy makrostruktur społecznych oraz przemiany kulturowe”.
Zmiany te zostały spowodowane przez procesy ekonomicznospołeczne i kulturowe. Przeobrażenia rodziny rozpoczęły się w XIX i
XX wieku w epoce industrialnej (przemysłowej) w wyniku industrializacji. Zaczęła się rozwijać nauka, oświata i technika. Narzędzia
pracy zostały unowocześnione. Dzięki temu produkcja ręczna została
zastąpiona maszynową. Powstawały przedsiębiorstwa państwowe11.
Nastąpiło przejście od gospodarki naturalnej do towarowej. Zamiast
pracy w domu we własnym warsztacie zaczęto pracować poza domem. Warsztat pracy i rodzina teraz to dwa odrębne światy. Rodzina
traci wiele funkcji, które spełniała w okresie przedindustrialnym. Za
to teraz rozwija się i spełnia funkcje realizowane poza rodziną.
Zmienił się sposób życia, teraz każdy skupia się na indywidualnej
refleksji, ponieważ każdy człowiek dysponuje własnym doświadczeniem w tym zakresie12. W wyniku tych przeobrażeń nastąpiło równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Każdy człowiek ma prawo do
wolności i samorealizacji. Są małżeństwa egalitarne, partnerskie.
Oznacza to, że w związku zarówno kobieta jak i mężczyzna pracują
zawodowo.

9
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Dawniej gdy kobiety zajmowały się tylko domem i dziećmi
nie było mowy o samorealizacji, ale uległo to zmianie i w dzisiejszych czasach mogą one pracować również poza domem. Podstawą
integracji małżeństwa jest przede wszystkim właściwy dobór małżeński. Małżonkowie dzielą się obowiązkami domowymi i wspólnie
decydują o życiu rodzinnym. Dzieci są wychowywane przez obydwoje rodziców, a nie tylko przez kobiety jak dawniej. Rola każdego
członka rodziny może składać się z kilku elementów. Przykładem
jest praca zawodowa kobiety oraz jej praca w domu. Jeżeli ma ona
dobrze zbalansowane role to wszystkie zadania będzie wykonywać
starannie i uważnie13. Jerzy Piotrowski napisał książkę o tym jak
praca zawodowa kobiety wpływa na życie rodzinne. Rola kobiety w
rodzinie i pozycja społeczna uległy zmianie. Rodziny, a zwłaszcza
kobiety przystosowują się do zmienionej sytuacji. Kobiety spełniają
dwie funkcje: zajmują się domem i dziećmi oraz funkcją gospodarczą. Motywy pracy kobiet: to zarobkowy, rodzinny oraz indywidualny. Są one też współżywicielami rodziny, ponieważ w trudnej sytuacji finansowej muszą pomóc w utrzymaniu rodziny, aby zapewnić
jej byt i funkcjonowanie. To praca z przymusu ekonomicznego w
celu zapewniania niezbędnych środków do utrzymania rodziny. Dążą
do wyższego standardu życia, dzięki temu zapewniają rodzinie wyższe dochody oraz podnoszą poziom życia rodziny. Chcą zabezpieczyć również byt rodziny z powodu niepewności, ponieważ wszystko się zmienia i nie wiadomo co będzie w przyszłości. Zabezpieczają
własną pozycję. Pracę z domem trudno pogodzić. Rodziny spędzają
przez to ze sobą mniej czasu. Nie jedzą posiłków razem. Pomimo
wszystko kobiety kontynuują swoje tradycyjne zajęcia dbają o dom
oraz o dzieci14.
Większość rodzin poświęca dużo czasu pracy zawodowej, aby
zapewnić dzieciom wsparcie. To, że kobiety pracują zawodowo nie
oznacza, że przez to cierpi rodzina. Wykształcone kobiety swoje
dzieci wychowują bardziej intelektualnie. Są również mniej podatne
na depresje15. Egalitaryzm występuje również w relacjach między
rodzicami, a dziećmi. Maleje między nimi dystans. Przestają słuchać
13
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starszych. Więzi rodzinne z mikrostrukturami wspólnotowymi osłabiły się. W relacjach rodzinnych zmniejszają się normy i wartości w
stosunku do siebie. Zanikają tradycyjne wartości. Zmniejsza się religijność. W rodzinach występują konflikty, dlatego maleje trwałość
małżeństw, przez co jest coraz więcej rozwodów, głównie z powodu
wykształcenia i pracy kobiet16.
Nie każdy rozwód spowodowany jest pracą kobiet. Są różne
przyczyny np. rodzina patologiczna, niekochająca się czy skłócona.
Relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą są luźniejsze. Mniej par decyduje się na małżeństwo, z powodu wzrastającej liczby rozwodów.
Wiele ludzi boi się zakładać rodziny albo wcale nie chce mieć dzieci.
Realizują oni własne potrzeby, myślą tylko o sobie i są skupieni na
karierze zawodowej. Ważną rolę odgrywają dla nich zainteresowania
i chcą się rozwijać. W dzisiejszych czasach są dopuszczalne różne
style życia. Jest coraz więcej osób, które są w wielu krótkotrwałych
związkach lub późno opuszczają domy rodzinne i zakładają własne
trwałe rodziny. Dominują związki oparte na partnerstwie.Dzisiaj
występuje zjawisko deinstytucjonalizacji małżeństwa. To znaczy, że
można je zawrzeć i rozwiązać, kiedy tylko się chce. Jest coraz więcej
par kohabitujących czyli niezawierających związku małżeńskiego.
Wzrasta również liczba ludzi, która żyje poza rodziną17.
W coraz większym stopniu występuje przekazywanie państwu
funkcji opiekuńczych, jakie były spełniane dotąd przez rodzinę. Państwo oferuje usługi jak na przykład instytucje opieki nad dziećmi,
kształci i wychowuje dzieci czy domy opieki dla ludzi starszych. W
dzisiejszych czasach jest możliwość planowania liczby dzieci. Mogą
one pojawiać się wtedy, kiedy są chciane, można zaplanować wtedy
gdy już możemy zapewnić warunki rozwoju18.
W obecnych czasach obniżył się wskaźnik dzietności. Wynika
to z tego, że każda kobieta ma mniej dzieci. Decyzja o posiadaniu
dzieci jest opóźniana głównie przez trudne warunki finansowe ale
często też przez pracę zawodową kobiet. Zmieniły się postawy wobec rodzicielstwa. Dla wielu osób rola rodzica nie jest już najważniejszą wartością w życiu.Wszystkie te sytuacje wpływają na wy16
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chowanie dzieci19. Średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko
bardzo szybko rośnie. Dzieje się tak poprzez wymagania współczesnych czasów.Barbara Chybalska – Cichoń podaje, że według danych statystycznych w latach 1990-2005 jest coraz mniej dzieci. Na
parę średnia wynosi 1,25. Pozytywną cechą jest to, że można lepiej
wychować i wykształcić dzieci. Natomiast negatywną, że prognozy
wskaźnika na przyszłość są coraz mniejsze20.Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił badania w styczniu roku 2016 w ramach
projektu Eurostatu między innymi o dzietności.
Wykres: Urodzenia żywe w Polsce w latach 1946-2012 – wyże i niże demograficzne.

W początkowych latach współczynnik urodzeń żywych był wysoki. Potem nastąpił niż demograficzny, a zaraz po nim wyż. Spadek
liczby urodzeń rozpoczął się od roku 1992. GUS informuje, że „obecnie
liczba urodzeń jest prawie o połowę niższa w stosunku do wielkości
rejestrowanych podczas ostatniego wyżu demograficznego”21.
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Znaczenie samotności
Jan Szczepański odróżnił samotność i osamotnienie jako dwa
różne stany i postacie ludzkiego bytowania. Według niego osamotnienie to brak kontaktu z innymi ludźmi oraz z sobą samym. Natomiast samotność to wyłączne obcowanie ze sobą samym, to koncentracja uwagi wyłącznie na sprawach swojego wewnętrznego świata.
Osamotnienie może doprowadzić człowieka do śmierci. Wynika ono
z niedorozwoju świata wewnętrznego oraz egoizmu. Samotność jest
potrzebna, aby rozbudować swój świat wewnętrzny. Tylko trzeba
robić to umiejętnie, aby nie zostać osamotnionym22. Samotność może mieć wiele znaczeń. Może to być samotność fizyczna, psychiczna,
społeczna, duchowa, z wyboru bądź nie, chciana lub nie chciana,
rozwojowa lub destrukcyjna.Samotność różni się od osamotnienia.
Samotność według Sabiny Zalewskiej jest rozumiana jako „ zjawisko
dobre dla człowieka (samotność dobra), przyczyniające się do jego
wzrostu i rozwoju, lecz w chwili jej przeżywania często zabarwione
uczuciami bólu i cierpienia. W rezultacie przyczyniające się do jego
integracji wewnętrznej i budowania tożsamości.
Samotność rozumiana jest tutaj także ( w odniesieniu do życia
małżeńskiego szczególnie) jako niezbędne prawo do posiadania własnej, odrębnej przestrzeni życiowej, do której nikt nie ma dostępu.
Jest to ważne dla jednostki, zwłaszcza ze względu na jej higienę
psychiczną”. Natomiast „osamotnienie to (samotność zła) zjawisko
negatywne, destrukcyjne dla człowieka, wiążące się z dotkliwymi
uczuciami, trudne a wręcz niemożliwe, do przezwyciężenia. W odróżnieniu od samotności nie przynosi człowiekowi korzyści czy rozwoju. Przyczynia się do dezintegracji jego osobowości. Wydostanie
się z niego wymaga długotrwałej i żmudnej pracy. Zawsze zostawia
człowieka poranionego i z licznymi traumami. Niejednokrotnie wymaga pracy terapeutycznej lub kończy się samobójstwem”. Sabina
Zalewska odnosi się do koncepcji Dubasa. Uważał on samotność za
zjawisko emocjonalne, które wzbudza w człowieku emocje negatywne (złe) emocje te zwane są osamotnieniem. Wiążą się one z
bólem, cierpieniem oraz dyskomfortem uczuciowym. Wyróżniamy
dwa oblicza takiej samotności: Pierwszy to depresja do której zaliczamy depresję epizodyczną (samotność jest bardzo silnie odczuwa22
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na poprzez smutek, pustkę, brak radości z życia, beznadziejność oraz
poczucie winy), zaburzenia depresyjne nawracające ( jest to choroba
charakteryzująca się powracającymi stanami depresyjnymi), depresję
przewlekłą (forma depresji, która jest niewyjaśniona, a smutek może
utrzymywać się przez długi okres czasu), depresję poschizofreniczną
(występuje ona po psychozie schizofrenicznej, a osoby takie są bardzo lękliwe). Drugie oblicze to izolacja czyli alienacja ( niepożądane
relacje), wykluczenie społeczne, dezolacja silny stan emocjonalny,
który dana osoba bardzo przeżywa) Samotność wzbudza również
uczucia pozytywne (dobre). Łączy się z afirmacją samotności, radością życia samotnego, przynosi oczekiwane korzyści rozwojowe.Samotność dobra jest rozumiana jako dobro człowieka w sensie
metafizycznym. Może on lepiej się rozwijać i rozumieć siebie. Składa się z dwóch obliczy.
Pierwszy to autorefleksjana którą składa się: penetracja duchowa (czas na zastanowienie się nad sensem swojego życia ), świadomość zmiany ( konieczność przemiany w wyniku sytuacji jakiej
się dana osoba znalazła), samotność z wyboru (zatrzymanie się w
biegu życia, dążenie do refleksji, medytacji, z cierpienia jak np.
śmierć bliskiej osoby), samotność twórcza ( rozwój osobisty poprzez
uwolnienie się od codzienności).
Drugie oblicze to monadyzacja (jednostkowość i odrębność
bytu) oraz atomizacja (indywidualność ujawniającej się w odosobnieniu bytu) na to składa się: wewnętrzna przestrzeń (własny świat
danego człowieka), samotność fizyczna (ucieczka od wszystkiego w
wyniku osłabienia albo braku więzi z innymi ludźmi), życie samotne
(wybór człowieka z różnych przyczyn np., singiel czy służba Bogu).
Samotność towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie. Najczęściej doświadczają jej ludzie młodzi i starsi. Samotność jest jedną z
cech psychologicznych oraz stan psychiczny człowieka, który jest
związany z jego doświadczeniami oraz sytuacją życiową23.
Aspekt samotności w rodzinach dawniej i dziś
Samotność w rodzinie jest nieprzyjemnym uczuciem. Może
prowadzić do samozniszczenia, wrogości oraz agresji. Jest silnie
23

S. Zalewska, Samotność i osamotnienie w doświadczeniach i narracjach małżeńskich, Warszawa 2015, s. 19-50.
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związana z niepokojem. Pojawia się na skutek niezgodności relacji u
członków. Samotność to stan emocjonalny, w którym współmałżonek świadomy jest izolacji od bliskich. Na poczucie osamotnienia
wpływają czynniki więziotwórcze np. wzajemna akceptacja małżonków czyli przyjmowanie partnera takim, jakim jest. Wpływa też:
płeć, staż małżeński, wykształcenie, praca zawodowa, wysokość
dochodów oraz miejsce zamieszkania. Nawet w udanym związku
małżeńskim poczucie samotności jest odczuwane. Istnieje wiele
przyczyn samotności i osamotnienia w małżeństwie. Autorka przedstawia klasyfikację przyczyn według głównych obszarów uwarunkowań E. Dubas:
Zewnętrzne
• Cywilizacyjne – są wywołane przez: „rozwój techniki, urbanizację, uprzemysłowienie, modele kultury, style życia, racjonalność
nauki, marginalizację znaczenia religii w życiu człowieka, przymusową migrację za pracą”. To wszystko wynika z przemian współczesnego świata.
• Środowiskowe – poczucie samotności pojawia się, gdy brakuje więzi uczuciowych z najbliższymi.
Wewnętrzne (osobowościowe)
Ontologiczne24.
Dawniej w rodzinach tradycyjnych, kiedy to kobiety pracowały tylko w domu i zajmowały się dziećmi, a mężczyźni pracowali na
utrzymanie rodziny czuły się osamotnione wychowując dzieci bez
mężów.Społeczną rolą kobiety była praca dla domu. Pozostawały
tylko w cieniu. Chciały być zauważone, wyjść do ludzi, mieć ciekawsze życie. Pragnęły rozwijać się oraz prowadzić życie na własny
rachunek. Kobiety całkowicie poświęcały się rodzinie i nie było
mowy o samorealizacji. Czuły potrzebę samodzielnej pracy oraz
zdobywania kwalifikacji. Uważano, że kobiety mają niższą wartość
moralną, intelektualną oraz zawodową. Były nieprzydatne do pracy,
nie miały kwalifikacji, były delikatne. Jerzy Piotrowski pisze o badaniach z roku 1959 dotyczących poglądu, że na dom i rodzinę zara-
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biać powinien tylko mąż. 88% mężczyzn odpowiedziało, że kobiety
nie powinny pracować zawodowo25.
W dzisiejszych czasach również zdarza się, że kobiety, które
nie pracują z różnych przyczyn tak właśnie się czują. Sabina Zalewska opisuje różne badania nad samotnością między innymi dotyczyły
one kobiet niepracujących zawodowo i zajmujących się tylko prowadzeniem gospodarstwa domowego. Według badań aż 30,7% kobiet z
tego względu odczuwało samotność i osamotnienie. To jedna z przyczyn samotności zaliczana do obszaru wewnętrznego (osobowościowego), a dokładniej jest to wewnętrzna pustka. Kobiety niepracujące
z jednej strony czują potrzebę wyjścia do ludzi, do pracy, ale z drugiej zajmując się tylko domem, mogą spędzać więcej czasu ze swoją
rodziną. Kobiety niepracujące są często rozbite wewnętrznie i czują
się bezradne. Mają niskie poczucie własnej wartości, brakuje im sił
oraz pewności siebie. To powoduje, że kobiety oddalają się od rodziny. Izolują się od bliskich zamykając się w swoim świecie26.
W dzisiejszych czasach, gdzie w rodzinach zarówno kobieta
jak i mężczyzna pracują zawodowo ogromny wpływ na poczucie
samotności ma praca zawodowa, ponieważ życiu małżeńskiemu i
rodzinnemu poświęca się mało czasu. Są oni razem, ale żyją w oddaleniu od siebie. Kochający się małżonkowie chcieliby ze sobą spędzać więcej czasu. Tęsknią za sobą i ciągle się mijają z powodu nakładu obowiązków27. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci to również
i one czują się samotne. Jest to samotność pozytywna krótkotrwała
objawiająca się tęsknotą. Wiele rodziców chce dla nich jak najlepiej,
dlatego pracują. Poprzez trudne warunki ekonomiczne trzeba pracować, aby zrobić pieniądze na utrzymanie rodziny.Dziś trudno jest
pogodzić pracę, utrzymanie domu oraz wychowanie dzieci. Dzięki
równouprawnieniu ról małżonkowie dzielą się obowiązkami rodzinnymi i starają się je wypełniać dobrze. Mimo, że to jest trudne próbują zrobić wszystko, aby dzieci były szczęśliwe, choć nie zawsze to
się udaje. Oczywiście są też małżeństwa dla których ważniejsza jest
praca zawodowa niż dzieci. W takich rodzinach dzieci mogą czuć się
25

J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety a rodzina, Warszawa 1963,
s.9-181.
26
S. Zalewska, jw. s. 60-226.
27
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osamotnione. Brakuje więzi psychicznej między rodzicami, a dziećmi. Jeżeli rodzice nie uczestniczą w ich przeżyciach i doświadczeniach, nie okazują im miłości czy wsparcia to dzieci czują się zagubione. Najczęściej osamotnienie pojawia się w okresie dorastania u
dzieci, co jest zagrożeniem dla ich zdrowia28.
Zakończenie
Samotność była, jest i będzie zawsze. Ona nie wybiera, może
dopaść każdego z nas w różnych sytuacjach. Umiejętność prowadzenia dialogu w rodzinie to sprawa zasadnicza. Najlepszym lekarstwem
na samotność jest uśmiech, rozmowy, czułość lub terapie. Małżonkowie, którzy rozmawiają o swoich oczekiwaniach czy potrzebach
mogą uchronić się przed poczuciem osamotnienia i konfliktami.
Ważne jest zaufanie, wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach, okazywanie uczuć, zrozumienie, wierność oraz miłość. Małżonkowie
powinni wzajemnie dbać o siebie. Dzięki temu zapewniają drugiej
osobie poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Wszystko zależy od
nas. Walka z samotnością jest trudna, ale warta poświęcenia. Nic
lepiej nie wypełni samotności jak głęboka relacja z Bogiem.
Streszczenie:
Samotność to stan, jakiego człowiek może doświadczyć w
swoim życiu. Jest to bardzo trudny okres w życiu człowieka, ponieważ zamyka się on w swoim wewnętrznym świecie. Celem mojego
artykułu jest przedstawienie poczucia samotności w rodzinach na
podstawie jak było dawniej oraz jak jest w dzisiejszych czasach w
wyniku przeobrażeń współczesnej gospodarki. Na uczucie samotności wpływ ma wiele czynników, ale ja przedstawię je z perspektywy
rodziny. Na początku artykułu zostanie opisane znaczenie rodziny,
jej modele oraz funkcjonowanie w kontekście jak było dawniej, a jak
jest dziś, czyli jakim przemianom uległy rodziny w wyniku industrializacji. Później przejdę do omówienia znaczenia samotności i przedstawię ją z dwóch aspektów rodziny. Pierwszy dotyczy dawnych
czasów, w którym omówię poczucie samotności kobiet niepracujących zawodowo, które zajmowały się tylko gospodarstwem oraz
28
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dziećmi. Drugi dotyczy czasów współczesnych czyli samotności
spowodowanej brakiem czasu dla rodziny z powodu pracy zawodowej oraz jaki to ma wpływ na dzieci. Na zakończenie napiszę jak
trzeba radzić sobie z poczuciem samotności w rodzinach, tak aby nie
doprowadzić do osamotnienia.
Summary:
Feeling of loneliness in the family and economic changes in
the past and today
Loneliness is a state that people can experience in their lives.
This is a very difficult period in a person's life, because it closes person’s in inner world. The purpose of my article is to present a sense
of loneliness in families on the basing on of how it used to be and
how it is today as a result of transformations of the modern economy.
Many factors influence the feeling of loneliness, but I will present
them from the family perspective. At the beginning of the article will
be described the importance of the family, its models and functioning
in the context of how it used to be, and how it is today, that is, how
the family changed as a result of industrialization. Next, I will discuss the meaning of loneliness and present it in two aspects of the
family. The first stages old times, in which I will tell the loneliness
of women who are not working professionally, who only deal with
the household and children. The second steps contemporary times,
that is loneliness caused by the not many time for the family due to
the professional work and how it affects for a children. At the end I
will write how to deal with a feeling of loneliness in families, to not
let the loneliness appear to lead to loneliness.
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Rozdział II
Oblicza samotności
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Joanna Dulewicz

Literackie portrety samotnego dziecka
Niemal każdy człowiek doświadcza w swoim życiu samotności. Czasami miewa ona pozytywny wydźwięk, zdecydowanie częściej jednak odczuwana jest jako coś przykrego. Może być krótkotrwała, ale również chroniczna, związana z poczuciem osamotnienia.
Samotność dotyka także dzieci. W ich przypadku może nieść ze sobą
zgubne konsekwencje. Rozpoznawanie przyczyn i symptomów dziecięcej samotności wydaje się więc być niezwykle istotne. Nie dziwi
więc, że problematyka samotności i osamotnienia bywa przedmiotem
zainteresowania nie tylko filozofów, teologów czy socjologów, ale
także psychologów, psychiatrów i pedagogów. By jednak lepiej zrozumieć dziecięcą samotność, zasadnym wydaje się także sięganie do
literatury pięknej, fikcjonalnej i niefikcjonalnej. W literaturze można
bowiem odnaleźć liczne obrazy samotnego dziecka, opisy jego przeżyć wewnętrznych, stanów emocjonalnych i czynników, które je
wywołują. Pozwala to czytelnikowi wniknąć w świat dziecka będącego w sytuacji osamotnienia i lepiej zrozumieć działające w nim
mechanizmy.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych obrazów samotnego dziecka wyłaniających się z tekstów autobiograficznych. Ich analiza poprzedzona jest refleksją nad przyczynami i skutkami samotności oraz sposobami jej przezwyciężenia.
Wprowadzenie
Samotność w literaturze naukowej definiowana jest wielorako,
podobnie jak wielorakie są doświadczenia związane z jej odczuwaniem. Może odnosić się zarówno do sfery fizycznej, psychicznej, jak
również społecznej. Najczęściej kojarzona jest z osamotnieniem,
odizolowaniem, wyobcowaniem, bezradnością czy brakiem bezpieczeństwa.
W okresie Starożytności samotność postrzegana była jako stan
zdecydowanie negatywny. Stanowisku temu przeciwstawiali się
jedynie stoicy, którzy twierdzili, iż samotność stwarza doskonałe
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warunki do poznawania samego siebie. W Średniowieczu, samotność
traktowana była jako droga do spotkania z Bogiem. Renesans przesuwa w tym względzie punkt ciężkości w stronę człowieka: samotność – wybierana świadomie – staje się pewnym luksusem, zapewnia
bowiem wolność, stwarza obszar do porozumienia z samym sobą,
chroni przed tłumem. Wielu filozofów Oświecenia, jak na przykład
Voltaire, D. Diderot czy P.T. Holbach, uważali świadomą izolację od
społeczeństwa za zjawisko niemoralne. Z kolei J.J. Rousseau twierdził, iż tylko ktoś, kto kocha samotność, może być osobą prawdziwie
społeczną, prawdziwie kochającą ludzi – przy czym filozof ten rozumiał samotność jako stan zgodnego z naturą, intensywnego życia
wewnętrznego. O pozytywnych aspektach samotnego życia mówili
także G. Leibniz i W. Humboldt. Pierwszy z wymienionych zaznaczał, iż samotność jest bardzo pożyteczna dla osób uczących się. W
wieku XIX, ze względu na szybki postęp techniczny, a co za tym
idzie postępującą urbanizację, uprzemysłowienie, ale i unifikację
życia, zaczęto kojarzyć samotność z wyobcowaniem, wyrzuceniem
poza nawias: samotny mógł być nie tylko pojedynczy człowiek, ale i
całe grupy ludzi. W XX wieku zagadnieniem samotności zajmowali
się egzystencjaliści, którzy to postrzegali ją jako wynik zagubienia w
świecie i wewnętrznego rozdarcia człowieka. Filozofowie dialogu
zaś twierdzili, że samotność pokonywana jest jedynie w relacji dialogicznej1.
Obecnie często zwraca się uwagę na tak zwaną samotność
wśród ludzi. Człowiek może czuć się samotnym pośród internetowych znajomych, pośród osób nietolerancyjnych, czy zaborczych, a
nawet – w skrajnych przypadkach – we własnej rodzinie. Niektórzy
niemal panicznie boją się samotności. Chcąc ją zagłuszyć uciekają w
świat wirtualny, w pracę, czy też nawiązują krótkotrwałe relacje z
innymi, które nie są jednak oparte na prawdziwym zaangażowaniu.
Są jednak i tacy, którzy poszukują samotności. Co więcej, jako że
samotność jest osobistym, subiektywnym i niekiedy bardzo złożonym stanem przeżyć człowieka jest ona szczególnie trudna do opisania i poznania2.
1
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2
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Samotność dziecka – uwagi ogólne
W przypadku dziecka częściej mówi się o osamotnieniu niż o
samotności. Wynika to z faktu, iż samotność jest przez wielu badaczy kojarzona przede wszystkim ze stanem wewnętrznym. Świat
wewnętrzny dziecka jest zwykle dość ograniczony i bardzo ściśle
związany z zewnętrznym; niekiedy wręcz trudno oddzielić jeden od
drugiego bez szkody dla personalnego rozwoju dziecka3. Z kolei
osamotnienie jest wiązane z działaniem czynników zewnętrznych. Te
obiektywne czynniki, wynikające z warunków rodzinnych, szkolnych, czy tych panujących w grupie rówieśniczej, w przypadku
dziecka, szczególnie małego, mają decydujący wpływ na to, czy
będzie ono odczuwać samotność, czy też nie4. Jak pisze Jadwiga
Izdebska, dziecko, w przeciwieństwie do osoby dorosłej, nigdy nie
wybiera samotności5.
Badacze zauważają, iż dziecko mające poczucie osamotnienia,
bardzo często ma także nieadekwatne (zwykle zaniżone) poczucie
własnej wartości, odczuwa lęk. To, w miarę dorastania dziecka, prowadzić może do zaburzeń emocjonalnych, relacji z innymi, a także
różnego rodzaju ryzykownych zachowań6.
Zastanówmy się teraz nad obszarami dziecięcej samotności. W
dobie dynamicznych zmian cywilizacyjnych mamy do czynienia z
dwoma pozornie wykluczającymi się zjawiskami: z zanikaniem
dzieciństwa oraz z jego wydłużaniem się. Z jednej strony, nawet
małe dzieci są obecnie poprzez telewizję, Internet, czy chociażby
uliczne billboardy „bombardowane” treściami przeznaczonymi dla
osób dorosłych. Z drugiej zaś, niejednokrotnie osoby metrykalnie
dorosłe nie są bardziej dojrzałe, czy bardziej odpowiedzialne od kilkunastoletnich dzieci. Również ich rozrywki mają często charakter
dziecięcych zabaw. Jak pisze J. Izdebska „nie ma przestrzeni tylko
dla dzieci, kurczy się przestrzeń dozwolona tylko dla nich”7. W ta3

M. Łopatowska, Samotność dziecka, Warszawa 1983, s. 4.
J. Izdebska, Dziecko osamotnione…, dz. cyt. s. 27.
5
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kiej sytuacji zmienia się charakter samego dzieciństwa. Naturalnym
niejako „placem zabaw” przestało być już podwórko, na którym
wspólnie z rówieśnikami dzieci spędzały wolny czas; jego miejsce
zajęła wirtualna rzeczywistość, w której to dziecko otoczone jest
postaciami, a nie osobami.
Również sama rodzina podlega zmianom. Coraz więcej dzieci
wychowuje się w rodzinach niepełnych, czy w różny sposób dysfunkcyjnych8. Przemoc fizyczna i psychiczna, odtrącenie przez najbliższych, ale także lekceważenie potrzeb, nadopiekuńczość rodzicielska, pozostawienie samemu sobie to tylko niektóre czynniki
sprzyjające poczuciu osamotnienia dziecka w rodzinie. Wśród pozostałych warto wymienić takie, jak chociażby sieroctwo – gdy jedno z
rodziców (lub obydwoje) umiera, ale także, gdy nie jest dziecku znane, lub gdy opuszcza rodzinę oraz ubóstwo – kiedy to podstawowe
potrzeby dziecka związane z jego wyżywieniem i warunkami mieszkaniowymi nie są zaspokajane lub gdy widzi ono diametralne różnice pomiędzy warunkami życia swych rówieśników, a swym własnym. Osłabienie więzi pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, zanik tradycji, patologiczne przemieszczenia w obrębie ról pełnionych przez matkę i ojca, także przyczyniać się mogą do wzrastania w dziecku poczucia wyobcowania, czy nieadekwatności, a w
dalszej konsekwencji także osamotnienia.
Kolejny obszar związany jest z poczuciem tożsamości. Jest to
kwestia szczególnie istotna obecnie – to jest w czasach wzmożonych
migracji. Poczucie wykorzeniania, inności, nieprzystosowania niejednokrotnie doświadczane przez dzieci migrantów powodować mogą niechęć do asymilacji. Egzystujące niejako na obrzeżach grupy
społecznej czy rówieśniczej dzieci są bardzo często samotne. Co
więcej, opatrznie pojmowana tolerancja (lub jej brak) wykształcić
może w osamotnionym dziecku patologiczne mechanizmy obronne.
Jak zachowuje się samotne dziecko? Cytowana uprzednio J.
Izdebska wyróżnia, niezależnie od przyczyn samotności, kilka rodzajów portretów dzieci osamotnionych. Niekiedy dziecko takie staje się
agresywne. Jest wrogo nastawione do otaczającego świata, buntuje
się. Innym razem, godzi się ze swoim losem, uznaje, że nie zasługuje
na miłość i szacunek, wycofuje się z relacji z innymi, pogłębiając
8
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przy tym swą samotność. Dziecko takie często zamyka się w swym
wewnętrznym świecie, w którym to czuje się bardziej szczęśliwe.
Zaczyna marzyć, iż jest kimś innym. Niekiedy, przyjmuje nowe role
starając się nie tyle dostosować do otaczających go osób, co przypodobać się im rezygnując tym samym z własnej niepowtarzalności.
Wiele dzieci, podobnie jak i osób dorosłych, ucieka w świat telewizji, gier komputerowych, czy ulotnych, często czysto wirtualnych
znajomości9. Szczególnie wrażliwe dzieci przeżywać mogą długotrwałe stany lękowe, objawiające się sennymi koszmarami, zaburzeniami czynności fizjologicznych, a w skrajnych przypadkach, nawet
powrotem do wcześniejszego etapu rozwoju10.
W świetle powyższego, samotność i osamotnienie dziecka stanowi wyzwanie pedagogiczne11. Zadaniem wychowawców jest więc
rozpoznawanie obszarów zagrożeń i symptomów samotności. Drugim krokiem jest podejmowanie stosownych oddziaływań, by wyprowadzić dziecko ze stanu osamotnienia, a także, w dalszej perspektywie, nauczenie go sposobów radzenia sobie z negatywnymi
skutkami samotności oraz wykorzystywanie jej pozytywnych aspektów. Niekiedy wymaga to współpracy specjalistów różnych dziedzin
wiedzy.
W dalszej części pracy pochylę się nad zapiskami osób dorosłych, które w okresie dzieciństwa doświadczyły samotności i osamotnienia. Jako że tak zwana literatura dokumentu osobistego (ze
względu na autobiograficzny pakt zawarty pomiędzy autorem
wspomnień a czytelnikiem12), dostarcza prawdziwych, realnych obrazów tego, co przeżywa osamotnione dziecko, stanowić może, obok
wyników badań pedagogicznych, socjologicznych, czy psychologicznych, źródło wiedzy w tym zakresie.
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Samotność dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej
Wydawać by się mogło, iż dla dziecka nie ma lepszego środowiska niż własna rodzina. Jednakże, jak pisze o tym emerytowany
pilot, David Pelzer, niejednokrotnie jest inaczej. W autobiograficznej
książce zatytułowanej Dziecko zwane "niczym" czyli Dziecięca wola
przetrwania, Pelzer opisuje swoje samotne i niezwykle traumatyczne
dzieciństwo, podczas którego notorycznie doświadczał fizycznego i
psychicznego znęcania się ze strony matki i obojętności ze strony
ojca.
Pelzer urodził się w 1960 roku w Daly City w Kalifornii. Początkowo, jego życie niczym nie odbiegało od życia innych małych
dzieci. Jak pisze: „zanim matka zaczęła się nade mną znęcać, nasza
rodzina stanowiła oazę sielskiego życia rodzinnego lat sześćdziesiątych”13. Jednakże, już jako kilkuletni chłopiec zaczął być przez matkę szczególnie surowo karany. Bardzo szybko kary te przekształciły
się w regularne akty znęcania się. Chłopiec był bity, głodzony,
ośmieszany, poniżany, izolowany od reszty rodziny. Z czasem okrucieństwo matki przybierało coraz bardziej drastyczne formy. Matka
umyślnie poparzyła mu rękę nad palnikiem kuchenki gazowej, zmuszała do picia amoniaku, zamykała w pomieszczeniu wypełnionym
toksycznymi oparami. Ojciec dziecka nie reagował. Pozostając pod
silnym wpływem swej żony, wyrażał współczucie dla syna, jednakże
nie zrobił nic, by go ochronić.
Autor opisuje to wszystko w sposób charakterystyczne dla
dziecka, uwzględniając język jakim jest ono w stanie się posługiwać,
wiedzę o świecie oraz emocje, jakie przeżywa. W prosty, a jednocześnie bardzo poruszający sposób opowiada o swej samotności – tej
fizycznej, gdy matka nie pozwalała mu spożywać posiłków z resztą
rodziny, bawić się z braćmi, kazała sypiać w garażu oraz o postępującym braku poczucia przynależności, o wyobcowaniu. Pisze na
przykład: „Właściwie przestawałem należeć już do rodziny. Żyłem,
ale nikt się ze mną nie zadawał. Matka przestała nawet odzywać się
do mnie po imieniu i określała mnie mianem chłopaka”14. Dziecko
zwane „niczym”, to dziecko pozbawione własnego imienia, skazane
13
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na wegetowanie niejako na marginesie rodziny, traktowane w domu
jako persona non grata.
Szkolne życie Davida również nie napawało go optymizmem.
Mimo, iż był bystrym i zdolnym uczniem, jego oceny nie były najlepsze. Matka narzucała mu tyle obowiązków domowych, iż chłopiec
nie miał zbyt wiele czasu na naukę. Co więcej, głodzone w domu
dziecko niejednokrotnie uciekało się do kradzieży kanapek i słodyczy, które inni uczniowie zabierali ze sobą do szkoły. Rodzice nie
kupowali Davidowi ubrań, dlatego też chłopiec zwykle nosił zbyt
małe lub dziurawe rzeczy; często nie były one także czyste. To
wszystko sprawiało, że nie miał kolegów i koleżanek, a dzieci w
szkole dokuczały mu: „W klasie byłem wyrzutkiem. Nikt nie chciał
się ze mną zadawać. Podczas przerwy obiadowej zapychałem usta
kanapkami i słuchałem jak dawni koledzy układają o mnie piosenki.
(…) Byłem sam, nie miałem się z kim bawić, ani pogadać”15. Chłopcu towarzyszyło uczucie wstydu wobec kolegów i nauczycieli. Starał
się więc ukryć to, co dzieje się w domu. Na pytania nauczycieli o
pojawiające się na jego ciele siniaki i zadrapania, zawsze odpowiadał
ułożoną przez siebie, lub podsuniętą mu przez matkę, historią o własnej nieuwadze.
David podejmował różne strategie, by – jak sam pisze – prze16
trwać . Jedną z nich było uciekanie w świat marzeń: „Szorując na
czworakach płytki podłogi w łazience wmawiałem sobie, że jestem
królewiczem z opowieści Królewicz i żebrak. Jako królewicz wiedziałem, że w każdej chwili mogę przerwać tę komedię pomyłek. W
piwnicy stałem jak wmurowany i marzyłem, że jestem bohaterem
komiksowym”17. Chłopiec wyobrażał sobie także sytuacje, które dla
innych dzieci są zupełnie zwyczajne: spacery z rodzicami, wspólne
oglądanie telewizji, rozmowy, żarty. Innym sposobem ucieczki od
przerażającej rzeczywistości była lektura. David pożyczał od swojej
nauczycielki książki, dzięki którym mógł, chociaż na chwilę, zapomnieć o swoim cierpieniu. Starał się także modlić, chociaż rodzice
nie wychowali go w atmosferze religijności.
15
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Jednakże, życie w ciągłym napięciu, bycie bitym i poniżanym,
miało zgubny wpływ na psychikę chłopca. Początkowo liczył, iż
któregoś dnia bierny zwykle ojciec, stanie wreszcie w jego obronie.
Gdy jednak ten nie zareagował nawet wówczas, gdy David poskarżył
się, że matka ugodziwszy go nożem, a następnie, samodzielnie opatrzywszy ranę nakazała mu – jak gdyby nic się nie stało – pozmywać
naczynia, chłopiec stracił wszelkie złudzenia: „Ojciec utracił cały
mój szacunek. To była karykatura zbawcy, którego się w nim dopatrywałem”18. Czuł się osamotniony, odrzucony przez wszystkich:
„Wiedziałem, że znikąd nie ma pomocy. Ani ze strony nauczycieli,
ani tak zwanych braci, ani Ojca. Byłem zupełnie sam i co noc prosiłem Boga, żeby dał siłę duszy i ciału”19. Pelzer wielokrotnie pisze, iż
jako dziecko odczuwał poczucie winy. Czuł, paradoksalnie, że to co
się z nim dzieje jest wynikiem tego, że jego zachowanie pozostawia
wiele do życzenia. Nie akceptował tortur, które zadawała mu matka,
a jednocześnie zgadzał się na nie. Usilnie starał się wykonywać
wszystkie polecenia najlepiej jak potrafił, by zaskarbić sobie choć
odrobinę matczynej miłości. Napotykając na ciągłą niechęć z jej
strony i znosząc kolejne upokorzenia oraz fizyczne kary, począł – jak
pisze – zamykać się „w swojej skorupie”20, co jeszcze bardziej pogłębiało jego poczucie osamotnienia.
Dziecko odrzucone
Jak zostało to zaprezentowane powyżej, dzieciństwo Davida
Pelzera było wyjątkowo trudne, bolesne i naznaczone osamotnieniem. W kolejnej książce, zatytułowanej Stracony chłopiec czyli W
poszukiwaniu ciepła i miłości, autor tak opisuje swą egzystencję:
„Nie mam domu. Nie jestem częścią żadnej rodziny. W głębi duszy
wiem, że już nigdy w życiu nie zasłużę sobie na niczyją miłość,
uwagę czy choćby na uznanie za człowieka. Jestem dzieckiem zwanym niczym. Odczuwam dominującą samotność”21. Dalej zaznacza:
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„Nie mam przyjaciół, kryjówki, nie mam gdzie się zwrócić”22. Zrezygnowany, pogodzony ze swym losem dwunastoletni wówczas
chłopiec zaczął oczekiwać na śmierć. Jednak w marcu 1973 roku
sytuacja uległa zmianie. Pracownicy szkoły do której uczęszczał
David dostrzegli, iż mają do czynienia z ofiarą przemocy domowej i
powiadomili policję.
Początkowo, chłopiec trafił do pogotowia opiekuńczego. Następnie przebywał kolejno w kilku rodzinnych domach dziecka i
rodzinach zastępczych. Na jakiś czas trafił także do zakładu poprawczego dla nieletnich. W placówkach tych poznał inne odrzucone, skrzywdzone dzieci: „Niektóre miały zagubione, puste oczy, inne
– pełne cierpienia. Nigdy jeszcze nie przyszło mi do głowy, że na
świecie jest więcej niechcianych dzieci; tyle lat myślałem, że jestem
zupełnie osamotniony”23.
Uwolniwszy się z piekła rodzinnego domu, David – początkowo – był pełen entuzjazmu. Starał się cieszyć każda chwilą swego
nowego życia, w którym miał wystarczająco dużo jedzenia, by nie
uciekać się do kradzieży, nie był bity, ani poniżany. Wydawało mu
się, że jest w stanie zaprzyjaźnić się z innymi dziećmi, które tak jak
on doświadczyły przemocy domowej. Pisze: „Śmiałem się, żartowałem, wrzeszczałem z radości, wyładowując się po latach samotności i
milczenia”24. Jednakże, doznane krzywdy odcisnęły tak mocne piętno, że wszelkie nawiązywane przez Davida relacje okazywały się
bardzo krótkotrwałe. Bardzo szybko okazało się też, że nawyki
obronne wyuczone w domu są tak silne, iż uniemożliwiają chłopcu
funkcjonowanie w społeczeństwie. Nadwrażliwość emocjonalna,
problem ze zrozumieniem zasad współżycia międzyludzkiego, wybuchy złości, zamykanie się w sobie, kłamstwa i kradzieże to problemy, z którymi musiało mierzyć się odrzucone przez własną matkę
dziecko.
Kolejny problem to obowiązujący ówcześnie w Stanach Zjednoczonych system pieczy zastępczej, zgodnie z którym, dzieci były
wielokrotnie przenoszone z jednego rodzinnego domu dziecka do
22
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innego. Sytuacja taka nie ułatwiała chłopcu zbudowania silnych relacji z opiekunami czy innymi ich wychowankami. Między tymi ostatnimi a Davidem często dochodziło do konfliktów. Co więcej, przywiązawszy się do którejś z rodzin i opanowawszy panujące w niej
zasady, chłopak zostawał przenoszony w inne miejsce. W takiej sytuacji nie miał szansy by poczuć się pełnoprawnym członkiem którejś z tych rodzin. Jego tęsknotę za przynależnością odzwierciedlają
słowa: „Najzwyczajniej w świecie chciałem być w miejscu, które
będę mógł nazwać domem”25.
Przenoszenie z jednej placówki do drugiej wiązało się także z
częstymi zmianami szkoły. Miało to negatywny wpływ nie tylko na
wyniki w nauce chłopca, ale także na jego funkcjonowanie w grupie
rówieśniczej. Pragnąc akceptacji i poczucia przynależności, chłopak
niejednokrotnie starał się – za wszelką cenę – przypodobać kolegom.
Pozwalał sobie na chuligańskie wybryki, żeby tylko zyskać w ich
oczach uznanie. Jednak, jak łatwo przewidzieć, rezultaty takich zachowań były odwrotne w stosunku do zamierzonych.
Bycie wychowankiem rodzinnego domu dziecka wiązało się z
pewną stygmatyzacją. David postrzegany był jako ktoś obcy, ktoś
spoza społeczności, ktoś, kto w negatywny sposób różni się od innych, kogo być może trzeba się obawiać, a na pewno należy unikać.
Postawa taka cechowała nie tylko szkolnych kolegów chłopca, ale
także niejednokrotnie wiele osób dorosłych. W takiej atmosferze,
narastało osamotnienie dziecka.
Mimo spotykania na swej drodze wielu życzliwych i wrażliwych osób, David stale tęsknił za rodzicami biologicznymi. Bezskutecznie oczekiwał na odwiedziny ojca. Czuł się zapomniany i opuszczony gdy ten nie stawiał się na kolejne umówione spotkania. Chłopak pragnął też zobaczyć się z matką, naiwnie wierząc, że kiedyś
zostanie przez nią zaakceptowany. Mimo, iż doświadczył wielu upokorzeń ze strony braci, nadal za nimi tęsknił.
David Pelzer to przykład dziecka odrzuconego nie tylko przez
swych rodziców, ale także przez wielu rówieśników oraz dużą grupę
otaczających go osób dorosłych, którzy ze względu na własne uprzedzenia i panujące stereotypy nie ułatwiali chłopcu funkcjonowania w
lokalnej społeczności. Krzywdy, których doznawał i osamotnienie
25
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które odczuwał sprawiały, że jego nieadekwatne do sytuacji reakcje i
destruktywne zachowania zrażały do niego innych ludzi. W ten sposób tworzyło się błędne koło jego samotności. Pelzer tak opisuje
swój stan psychiczny:
Tuż przed zakończeniem szóstej klasy zacząłem skrywać własne uczucia. Zupełnie wyparowały ze mnie wszelkie emocje. Kompletnie wyczerpała mnie huśtawka mojego dotychczasowego życia.
Z jednej strony z wielką radością bawiłem się w promieniach letniego słońca, z drugiej – bałem się niechęci innych dzieci i perspektywy
oczekiwania, niczym tresowany pies, na mało prawdopodobne odwiedziny Ojca. W całej pełni zdawałem sobie sprawę, że w mojej
duszy zapanowała zima. Było mi wszystko jedno. Powtarzałem sobie, że muszę się zahartować, żeby już nikt i nigdy nie mógł mnie
zranić26. O dominującej w życiu chłopca samotności oraz niemożności prawdziwego przynależenia do jakiejkolwiek grupy świadczą
także tytuły niektórych rozdziałów książki, takie jak na przykład:
Rozbitek, Obcy, Osobno.
Wejście chłopaka w dorosłe życia także nie było łatwe. Jako
dziecko odrzucony przez własnych rodziców, jako nastolatek zwykle
nieakceptowany przez rówieśników, obawiał się Pelzer tego, czy
poradzi sobie wówczas, gdy osiągnąwszy pełnoletniość wyjdzie już
spod kurateli opiekunów. Jak pisze: „Nie mogłem sobie wyobrazić
nic gorszego, niż samotność w wielkim świecie. Tak bardzo przerażała mnie ta perspektywa, że zaczynałem się jąkać”27.
W przypadku Davida Pelzera, hart ducha, wewnętrzna siła
oraz życzliwość wielu z opiekunów, pod których opieką przebywał
przyczyniły się do przezwyciężenia poczucia osamotnienia i wielu
przykrych konsekwencji, które ono niesie. Możemy się tego dowiedzieć z innych wydanych przez niego książek, jak chociażby kontynuacji prezentowanych powyżej, zatytułowanej Mężczyzna imieniem
Dave: opowieść o triumfie i przebaczeniu w tłumaczeniu T. Bieronia,
przedstawiającej dalsze losy dorosłego już Davida. Nie trudno się
jednak domyśleć, iż wiele osób, które w dzieciństwie doświadczały
osamotnienia, będzie go doświadczało także w dorosłości.
26
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Brak tolerancji a osamotnienie
Odrzucenie wiązać się może z brakiem zaufania i tolerancji.
David Pelzer, jako dziecko wychowujące się w rodzinach zastępczych, nie wzbudzał zaufania u swych rówieśników i ich rodziców. Z
kolei Donna Williams postrzegana była – również przez własną matkę – jako dziecko złe, dziwne, odpychające. Swoje przeżycia opisała
w książce zatytułowanej Nikt nigdzie: niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny. Lektura książki ukazuje czytelnikowi kilkuletnią Australijkę, dla której „świat wydawał się niecierpliwy, irytujący,
nieczuły i bezlitosny”28. Brak zrozumienia ze strony najbliższego
otoczenia oraz doświadczanie przemocy ze strony matki (aczkolwiek
w formie nie aż tak drastycznej, jak było to w przypadku Pelzera)
sprawiało, iż dziewczynka zaczęła coraz bardziej zanurzać się w
swym własnym świecie: zaczęła postrzegać ludzi, jako swych wrogów, pogłębiała się jej fascynacja przedmiotami, niektóre cechy jej
charakteru przybrały formę wymyślonych przez nią postaci.
Jako dziecko dotknięte autyzmem, Donna Williams nie rozumiała wielu otaczających ją zjawisk. Co więcej, jako że nie była
tolerowana i rozumiana zarówno przez rodzinę, jak i szkolnych kolegów, dziewczyna dorastała w poczuciu inności oraz w przekonaniu,
iż tylko wewnątrz samej siebie może uzyskać spokój i radość. Jednakże cena, którą musiała za to zapłacić, była wysoka. Jak pisze:
„Mój świat był bardzo bogaty, ale, podobnie jak bogaci ludzie, byłam bardzo samotna”29.
Problemy z komunikowaniem uczuć, kompulsywne zachowanie, problemy z uznawaniem autorytetów, z podporządkowywaniem
się, sprawiały, iż jako dziewczynka nie potrafiła budować typowych
dla jej wieku relacji z koleżankami. Mimo fascynacji tym, co działo
się wokół niej, pozostawała zwykle na marginesie grupy rówieśniczej. Williams pisze: „Często bawiłam się sama. Wchodziłam na
drabinki, oglądałam moje karty, wspinałam się na drzewa, rozrywałam kwiatki, kręciłam się w kółko, wpatrując się w słońce. Kładłam

28

D. Williams, Nikt nigdzie : niezwykła autobiografia autystycznej
dziewczyny, tł. P. Gryz, M. Klimek-Lewandowska, Warszawa 2005, s. 7.
29
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się na ziemi i obserwowałam, jak wiruje świat. Bardzo kochałam
życie, ale wciąż czułam się potwornie samotna”30.
Chęć pokonania ów samotności, paradoksalnie, przyniosła
zgubne rezultaty. Donna już jako nastolatka zaczęła wchodzić w
związki ze starszymi od niej mężczyznami. Pozwalała, by oni wykorzystywali ją, poniżali, nawet bili. Próbując wyrwać się z jednej toksycznej relacji, bardzo często niemal natychmiast wikłała się w kolejną, która tylko pogłębiała w niej poczucie nieadekwatności i osamotnienia. Dziewczyna ostatecznie uznała, że bezpieczna może być
jedynie w swym własnym świecie, o czym świadczą słowa: „Mój
świat był wprawdzie światem samotnym, ale wiedziałam, że jest
przewidywalny i że zawsze mogę na niego liczyć”31.
Podsumowując rozważania na temat własnego życia, Donna
Williams stwierdza: „(…) odkąd sięgnę pamięcią byłam wyalienowana, urodziłam się wyalienowana a później wyalienowałam się
sama od siebie, starając się nawiązać kontakt ze światem”32. W jej
przypadku, dominującą przyczyną samotności był brak tolerancji i
zrozumienia ze strony otaczających ją ludzi, a później, także jej samej. Dopiero wówczas, gdy – jako dorosła już kobieta – zrozumiała
mechanizmy rządzące światem osób autystycznych, zaakceptowała
je i nauczyła się je kontrolować, przełamała swe osamotnienie. Co
więcej, nie tylko odnalazła w sobie talenty artystyczne, ale także
nauczyła się pomagać innym osobom dotkniętym autyzmem.
Podsumowanie
Wyłaniające się z zaprezentowanych tekstów autobiograficznych obrazy samotnego dziecka korespondują z wynikami badań nad
mechanizmami rządzącymi dzieciństwem osamotnionym, które to
zostały zarysowane w pierwszej części niniejszej pracy. Dowodzi to,
iż proza autobiograficzna stanowić może źródło wiedzy na temat
różnych aspektów życia nie tylko dorosłego człowieka, ale także
dziecka. Będąc osamotnione, przeżywa ono wiele destrukcyjnych
emocji, które niejednokrotnie odciskają piętno ja jego życiu. Wy30
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kształcone przez niego mechanizmy obrony przed samotnością, często nieświadomie wykorzystywane są także po osiągnięciu dojrzałości. Może mieć to negatywny wpływ na podejmowane decyzje i wybory, w konsekwencji zaś znacząco obniżać jakość życia. Dlatego
też, rozpoznawanie przyczyn samotności dziecka oraz zrozumienie
sposobów funkcjonowania dziecka osamotnionego wydają się być
niezwykle ważne.
Streszczenie:
Samotność postrzegana jest najczęściej jako stan przykry dla
człowieka. Podlegają jej także dzieci, na które to, może mieć ona
wyjątkowo negatywny wpływ. Rozpoznawanie przyczyn dziecięcej
samotności oraz zrozumienie mechanizmów rządzących światem
dziecka osamotnionego stanowi wyzwanie dla pedagogów i opiekunów. Utwory autobiograficzne, nie tylko prezentują różne portrety
samotnych dzieci, ale także pozwalają czytelnikowi wniknąć w świat
dziecka dotkniętego samotnością. Autorzy opisujący nie tylko czynniki zewnętrzne, ale także emocje, które przeżywa osamotnione,
odrzucone dziecko, odsłaniają różne sposoby doświadczania samotności. Lektura tychże utworów przyczynić się może do lepszego
poznania dziecięcego świata.
Słowa kluczowe: samotność, dziecko, autobiografia, literatura
Summary:
Literary portraits of a lonely child
Loneliness is usually seen as an unpleasant state. As well as
the adults, children also experience loneliness, but for them this state
can have even more negative impact. Recognizing the causes of
child’s loneliness and understanding the mechanisms governing the
world of a lonely child constitute a challenge for pedagogues and
caregivers. Autobiographical literature, not only shows different
portraits of lonely children, but also enable the reader to go inside the
world of such children. The authors describe not only external factors, but also emotions of lonely, rejected children and reveal different ways of experiencing loneliness. Reading these works may contribute to better understanding of the children's world.
Key words: loneliness, child, autobiography, literature
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Kinga Napora

Rozwód przyczyną samotności i zagubienia na rynku pracy
Wprowadzenie
Z biologicznej natury człowiek jest istotą społeczną, która dąży do przebywania i obcowania między innymi ludźmi, nawiązywania kontaktów oraz podtrzymywanie relacji między sobą. Tworzy
tym samym różnego rodzaju społeczności rodzinne, wiekowe jak i
również zawodowe. Relacje każdej ze społeczności mają odmienny
charakter, gdyż kierowane są one innymi celami. Jedną z najsilniejszych emocjonalnie więzi są relacje rodzinne, które dają poczucie
bezpieczeństwa, ale i użyteczności. Człowiek staje się w nich zarówno biorcą jak i dawcą ponieważ społeczności kształtują i jest się
przez nie kształtowany. Zaburzenie takiej relacji wiąże się z negatywnymi skutkami, a jedną z nich jest samotność wynikająca z zerwania więzi rodzinnej.
Czym jest samotność?
Warto na początku wyjaśnić słowo ,,singiel’’, który dostatecznie różni się od osoby samotnej mimo, że pojęcia te na pozór wydają
się być tożsame. Jednak tak nie jest. Jako kategoria publicystyczna
singiel to osoba ok. 20 – 35 lat, stanu wolnego, mieszkający w mieście, stabilny finansowo, robiący karierę zawodową, z ściśle wyznaczonymi wartościami i celem życia. Single ukierunkowani są na
rozwój osobisty, w którym małżeństwo stanowiłoby pewną przeszkodę w rozwoju zawodowym oraz korzystaniu uroków życia w
społeczeństwie, w którym wartości indywidualistyczne są ważniejsze
niż te z mające charakter kolektywistyczny. Co więcej próba zdefiniowania singla pojawiła się dość niedawno. Do niedawna osoby
prowadzące taki tryb życia, nie mające swojego współmałżonka
określani byli jako: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoby stanu
wolnego czy osoby samotne. Terminy te miały i mają swój zakres
pojęciowy, który przejawiany jest w statucie społeczno – prawnym1.
1

A. Żurek, Single. Między samotnością, a współczesnością, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013, s. 49.
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Natomiast samotne osoby, to te które odczuwają potrzebę komunikacji i tworzenia związku od znajomości i przyjaźni do trwałej
miłości. Przeżycia związane ze stanem samotności w każdym przypadku są bardzo zróżnicowane i wielorakie. Uwarunkowane jest to
wieloma różnymi czynnikami natury społeczno – demograficznej i
psychologicznej. Ponadto jest ona niepowtarzalna, gdyż każdy człowiek jest wyjątkowy, zatem są one zawsze subiektywne, gdyż różnią
się od siebie charakterem, głębokością i zakresem2.
Samotność to uczucie bardzo silne przenikające całą psychikę
ludzką wpływających na wiele sfer życia. Sens życia w części przypadków zostaje zatracony. Jak wiadomo do rozwoju i samorealizacji
sens życia odgrywa bardzo ważną role, gdyż dzięki temu porządkujemy co jest najważniejsze, co mniej ważne w życiu. Potrafimy ocenić życie, wyznaczać normy postępowania lecz gdy doznamy brak
sensu życia odczuwamy znudzenie i monotonnie egzystencji. Uczucie samotności nasila się, nie możemy sobie z nią poradzić. Widok,
że życie innych ludzi jest lepsze czy chociażby doznajemy cierpienia
związku ze śmiercią bliskiej nam osoby lub inne ważne dla człowieka wydarzenia związane z silnymi negatywnymi emocjami pogłębiają samotność. Brak poczucia sensu życia jest jedna z najbardziej
przykrych rzeczy, które spotyka człowieka. Najczęściej spowodowany jest brakiem bliskiej osoby3.
Osoby bliskie wywołują pragnienie bycia razem, realizowania
pewnych określonych potrzeb, zaspokajania ich w kontakcie z innymi. Potrzeby aktywności oraz relacje nawiązywane z kolegami, przyjaciółmi czy chociażby z bliska rodziną są specyficzne i unikatowe
dające wiele przeżyć niedającym się skopiować i zastąpić. Podobnie
jest z więzią między partnerami, których wiąże miłość. W tym przypadku więź jest przeżywana silnie, głęboko i trwale. Miłość zaspokaja potrzebę afiliacji (przynależności), syntonii (współbrzmienia emocjonalnego), akceptacji i oparcia, a także potrzeba bliskości fizycznej

2

D. Ruszkiewicz, Singiel, czy modna maska samotności, Singlizm Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Trio, Warszawa
2013, s. 147.
3
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i psychicznej4. Zaburzenie tak silnego uczucia może wywołać negatywne skutki, w którym to pełne rodziny składające się z obojga
rodziców i dzieci rozpada się. Rozwinięcie tematu jakim jest rozwód
zostanie zawarte w dalszej części artykułu.
Rozwód i jego przyczyny
W dzisiejszych czasach ludzie są coraz bardziej świadomi
swoich potrzeb pragnień czy wartości. Są w stanie określić czego
chcą od życia, co są w stanie tolerować. Szybki rozwój i zwiększona
możliwość samorealizacji, powoduje, że młodzi ludzie są coraz bardziej niezależni finansowo. Skutkiem takiego podejścia małżeństwa
nie są zawierane na zasadzie transakcji wiązanej, a raczej mają charakter partnerski, a w rozwód traktuje się jako nowy etap życia,
zmianę, nadzieję na lepsze życie. Istnieje wiele przyczyn, które decydują o rozpadzie małżeństwa5. W tym miejscu wato wyjaśnić słowo co to jest małżeństwo. Tak więc małżeństwo to świadomy konsekwencji decyzji związek dwojga ludzi zawarty zgodnie z obowiązującym w danej społeczności zwyczajem dobrowolny, trwały, intymny. Dzięki publicznemu ogłoszeniu podjęcia przez dwie osoby dorosłe wzajemnych zobowiązań dokonuje się uznanie związku przez
społeczność, zgodnie z obyczajem, nakazami religii lub prawa. Owe
dwie osoby przez całą historię gatunku ludzkiego były osobami odmiennej płci, jednak ostatnie lata przynoszą pod tym względem
zmiany, sankcjonowane przepisami prawnymi, w mniejszym stopniu
zmieniającym się obyczajem, sprzeczne zaś z regułami zdecydowanej większości wyznań6.
Poniżej zaprezentowano liczbę zawartych małżeństw oraz
współczynnik małżeństw.

4

Tamże, s. 148.
A. Marek, Życie po rozwodzie, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Wrocław, s. 1.
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E. Napora, Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego
funkcjonowania dziecka, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie, Częstochowa 2006, z. XIII, s. 1.
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Wykres 1. Małżeństwa zawarte oraz współczynnik małżeństw
(na 1000 ludności) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000-2013

Źródło: Główny Urząd Statystyczny departament badań demograficznych i rynku pracy, Warszawa, styczeń 2016 r.

Na przełomie lat 80. i 90. Ilość zawieranych małżeństw kształtowała się na poziomie ok. 250 tys. nowych związków małżeńskich,
gdzie kolejnych latach obserwowaliśmy tendencje malejącą, która
wyniosła w 2002 r. 192 tys., następnie wzrosła do prawie 258 tys. w
2008 r. i ponownie zacząć maleć (Wykres 1). W 2013 r. powstało
nieco ponad 180 tys. nowych związków małżeńskich (tj. o ponad 23
tys. mniej niż rok wcześniej). Współczynnik wyniósł 4,7‰, natomiast w latach 2006-2010 kształtował się na poziomie 6-7‰. Niekorzystna tendencja dotycząca liczby zawieranych małżeństw może się
odbić na zmniejszenie liczby ludności w kolejnych latach.
W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się coraz więcej rozpadów małżeństw, gdzie w przeciągu kilku lat liczba ta wynosiła
średnio ok. 65 tys. Poniżej przedstawiono liczbę rozwodów oraz ich
współczynnik.
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Wykres 2. Liczba rozwodów oraz współczynnik rozwodów
(na 1000 ludności) w Polsce w latach 1990, 1995, 2000-2013

Źródło: Główny Urząd Statystyczny departament badań demograficznych i rynku pracy, Warszawa, styczeń 2016 r.

Jak wynika z wykresu 2 największą liczbę rozwodów zanotowano w 2005 oraz 2007 roku i kształtowała się na poziomie ok. 70
tys. W 2013 r. orzeczono ich około 66 tys. (tj. o 24 tys. więcej niż w
1990 roku); współczynnik rozwodów wyniósł 1,7‰ (w 1990 r. wynosił 1,1‰). W 2013 r. na każde 10 tys. istniejących małżeństw 73
zostały rozwiązane orzeczeniem sądu, podczas gdy na początku lat
90-tych było ich niespełna 50. Niezmiennie w ponad 2/3 przypadków
powództwo o rozwód wnosi kobieta. Natomiast orzeczenie rozwodu
z winy żony następuje w ponad 3% przypadków (wina męża orzekana jest w 18% rozwodów), ale przeważnie sąd nie orzeka winy (ok.
74% rozwodów).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najczęstszą
przyczyną orzekania rozwodów jest7:
- niezgodność charakteru małżonków - 35%; 22,7 tys. przypadków,
- niedochowanie wierności małżeńskiej - 24%; 15,7 tys. przypadków,
- nadużywanie alkoholu - 20%; 13,0 tys. przypadków,

7

Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań Opinii Publicznej, 2013;
za: Rocznik demograficzny 2012.
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- rzadziej orzekano rozpad małżeństwa z powodu nieporozumień finansowych między małżonkami - 4,7 tys. przypadków,
- długiej nieobecności małżonka - 1,8 tys. przypadków,
- różnic światopoglądowych - 338 przypadków,
- niedopasowania seksualnego - 268 przypadków.
Życie po rozwodzie
Niezależnie od tego jaki był powód podjęcia decyzji o rozwodzie zawsze będą istnieli zwycięscy i przegrani. Na jakim poziomie
klasuje się jakość życia po rozwodzie zależy od tego kto o nim zadecydował. Najczęściej jeden z małżonków wnosi pozew o rozwód z
nadzieją, iż ta decyzja zmieni jego życie na lepsze. „Ludzie decydują
się na rozwód z wielu powodów. Mogą chcieć uciec ze związku,
który staje się stresujący, poniżający czy nie do zniesienia. Mogą w
małżeństwie czuć się niemal przez wszystko osaczeni – przez prawo,
potrzeby ekonomiczne, miłość, winę, współczucie, nienawiść, troskę
o wpływ rozwodu na dzieci i mnóstwo innych spraw, które wikłają
ludzi w niedobre relacje. Wtedy dochodzą do wniosku, że jedynym
lekarstwem na ich nieszczęście jest rozwód”8 (Wallerstein i Blakeslee, 2006, s. 23). Czasem zaczyna się od samotności, gdzie wkrada
się poczucie bycia niekochanym w konsekwencji niemożności kochania. Skutkiem takiego stanu mogą być problemy psychiczne,
które z czasem mogą przerodzić się w 2 chroniczne zaburzenia. Powody przytoczone przez Wallerstein i Blakeslee sprawiają, że człowiek będąc w związku nie odczuwa spełnienia, staje się człowiekiem
samotnym, próbującym poprzez wniesienie rozwodu polepszyć swoje życie i samopoczucie. Często dla jednego z partnerów życie po
rozwodzie staje się uboższe i czuje się bardziej samotny niż przed
rozwodem. To właśnie kobiety są bardziej podatne na samotność,
gdyż cechuje je głębsza wrażliwość oraz zdolności empatyczne.
W swoich badaniach dotyczących jakości życia kobiet po
rozwodzie Judith S. Wallerstein udowodniła, że kobiety silnie przeżywają rozwód. Swoje badania poświęciła kobietom będących 10 lat
po rozwodzie. Badanie polegało na zebraniu informacji przez prze8

J. S. Wallerstein, S. Blakeslee, Druga szansa. Mężczyźni, kobiety i dzieci
dziesięć lat po rozwodzie. Kielce 2006: Wydawnictwo „Charaktery”, s.23.
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prowadzenie licznych rozmów z kobietami i uzyskaniu niezbędnych
danych. Z przeprowadzonych badań wynikło, że tylko 1/3 rozwiedzionych kobiet potraktowało rozwód jako drugą szansę i poprawiło
swoja jakość życia. Natomiast druga część 2/3 kobiet traktowała
rozwód jako największą porażkę w życiu. Takie przeżycia spowodowały pogłębienie się poczucia samotności i odrzucenia, a nawet
pogorszenia się życia pod względem interpersonalnym, ekonomicznym i emocjonalnym. Skumulowanie się tylu negatywnych emocji
sprawiło, że kobiety te nawet po 10 latach nie potrafiły poradzić
sobie z gniewem do byłego partnera, przyczyn takiego stanu można
dopatrywać się w wieku badanych kobiet. Kobiety należące do grupy
1/3 stanowiły 20-30-latki, natomiast pozostałą część 2/3 kobiety w
wieku 40 i powyżej lat9.
Warto w tym miejscu podkreślić, że do ofiar rozwodu zalicza
się wrażliwe emocjonalnie dzieci poczęte dzięki kobiecie i mężczyźnie, którzy podjęli decyzje o wspólnym życiu. Rodzicielstwo jest
odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Oprócz wychowania
rodzice są odpowiedzialni za wiele funkcji, które pozwalają na prawidłowy rozwój emocjonalny jak i społeczny. Ważnym zadaniem
rodziców jest wychowanie dziecka w poczuciu obowiązków i umiejętności niezbędnych do pełnienia w dorosłości ról społecznych.
Obok wartości i norm uniwersalnych rodzice powinni wskazywać
dziecku wzory zachowań związane z pełnieniem ról zawodowych.
Kolejnym, bardzo istotnym zadaniem rodziców jest zapewnienie
dziecku godnego bytu. W przypadku utrzymywania dzieci wiąże się
to z finansowaniem wyżywienia i ubioru, edukacji czy dostępu do
kultury. Rodzice również odpowiadają za odpowiedni rozwój emocjonalny dziecka, do których zalicza się odpowiednia samoocena czy
poczucie bycia kochanym. Każdy rodzic, chcąc dla swoich dzieci jak
najlepszego życia, stara się stworzyć im warunki sprzyjające rozwojowi rodzinnemu i społecznemu. W momencie rozwodu rodziców
dziecko traci poczucie stabilności, które zostało budowane przez
rodziców od dłuższego czasu. W dziecku wzrasta poczucie samotności i odrzucenia. Często dzieci czują się odpowiedzialne za rozwód

9

J. S. Wallerstein, Woman after divorce: Preliminary report from a tenyear follow-up,
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rodziców co prowadzi do pogorszenia się poczucia samotności i
niezrozumienia10.
Gwałtowność i powszechność zachodzących współcześnie
zjawisk społecznych, niestabilność środowisk, w których rozwija się
jednostka, w tym przede wszystkim rodziny, powodują problemy w
budowaniu tożsamości rodzinnej i osobowej. Trudności te, na tle
szerszej charakterystyki współczesnego przybierają szerszy wymiar,
a kontakty międzyludzkie przekształcają się na serię spotkań i interakcji, tożsamość na kolekcję przywdziewanych na przemian masek,
dzieje życia na zbiór wydarzeń.
Samotne macierzyństwo i rynek pracy w liczbach
Przeprowadzone badania przez A. Zaborowską opisują sytuację samotnych matek na rynku pracy oraz wyjaśnia jakie czynniki
wpływają na aktywność zawodową samotnych matek. Badania zostały przeprowadzone na podstawie sondażu diagnostycznego w postaci
ankiety – kwestionariusz ankiety. Docelową grupą były samotne
matki z powiatu radomskiego (130 kobiet) oraz osoby zarządzające
różnymi firmami odpowiadający za rekrutację pracowników w firmach powiatu radomskiego (120 osób).
W grupie samotnych matek najwięcej kobiet było w wieku 2030 lat (35,4%) oraz 31-40 lat (37,7%). Pozostałe kobiety mieściły się
w przedziałach wiekowych do 20 roku życia i powyżej 41 lat.
Wszystkie badane kobiety znajdowały się w wieku produkcyjnym
oraz były zdolne do podjęcia zatrudnienia. Najwięcej kobiet miało
wykształcenie zawodowe (35,4%) i średnie (37,7%), następna w
kolejności grupa to kobiety z wykształceniem wyższym (22,3%),
natomiast najmniej kobiet miało wykształcenie podstawowe (3,1) i
gimnazjalne (1,5)11.
W ankiecie zadano pytanie o główne przyczyny uniemożliwiające aktywność zawodową wg samotnych matek oraz o bariery, które
10

M. Beisert, Przemiany współczesnej rodziny polskiej, Rocznik Lubuski, Tom 32, Zielona Góra 2006, s.22
11
A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby,
oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 59.
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mają wpływ na dezaktywację zawodową. Wyniki badań przedstawiono na poniższych wykresach:
Wykres 3. Główne przyczyny uniemożliwiające aktywność
zawodową (wg samotnych matek)

Źródło: A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 59

Jak wynika z wykresu najczęstszą przyczyną uniemożliwiającą aktywność zawodową przez samotne matki jest brak opieki nad
dziećmi. Takiej odpowiedzi udzieliło, aż 57 % badanych. Drugim
powodem, który znacznym stopniu utrudnia aktywność zawodową
samotnych matek jest nieadekwatne wykształcenie, które wskazało
33% badanych. Innymi przyczynami są również między innymi liczba dzieci 17%, wiek dzieci 15% oraz inne 2%.
W kolejna część badań dotyczył identyfikacji potrzeb i oczekiwań samotnych matek w stosunku do reguł obowiązujących na
rynku pracy oraz wobec polityki państwa.
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Wykres 4. Oczekiwania samotnych matek wobec instytucji
rynku pracy

Źródło: A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 62

Odpowiedzi na to pytanie nie były zróżnicowane. Najważniejsze dla samotnych matek jest wsparcie ze strony pracodawców w
chwili próby podjęcia pracy, natomiast postulaty organizowania
wspólnych spotkań z pracodawcami i promowanie wśród nich elastycznych form zatrudnienia dla matek uważano przez samotne matki za dość kluczowy problem. Ponadto kobiety zwróciły uwagę na
możliwość indywidualnego wsparcia ze strony doradczy zawodowego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi podczas organizowania
szkoleń i kursów12.
Inne pytanie, wskazujące na potrzeby samotnych matek, dotyczyło oczekiwań wobec polityki państwa.

12

A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby,
oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 61-62.
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Wykres 5. Oczekiwania samotnych matek wobec instytucji
rynku pracy

Źródło: A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 62

Największe oczekiwania skierowane są pomoc materialną w
formie zasiłku na dziecko bez względu na uzyskiwane dochody oraz
dostępu do bezpłatnych żłobków i przedszkoli. Pojawił się również
wątek dotyczący finansowania pracodawców zatrudniających samotne matki oraz płatne urlopy wychowawcze.
Kolejnym elementem było ustalenie czy samotne macierzyństwo wpływa na wydajność pracy. Wyniki są dość ciekawe ponieważ
zdecydowana większość pytanych pracowników stwierdziła pogorszenie wydajności pracy i klasowała się na najniższym poziomie
względem reszty. Wyniki zostały przedstawione na wykresie 6:
Wykres 6. Kobiety, które są najwydajniejsze w pracy wg pracodawców (i które najchętniej zatrudniają)

Źródło: A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 62
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O wpływie pracodawców na aktywność zawodową samotnych
matek ma wpływ również fakt, iż samotne matki, biorące udział w
różnych rekrutacjach, bardzo często były pytane o sytuację rodzinną13. Najczęściej zadawane pytania przez pracodawców zamieszczono w tabeli 1:
Tabela 1. Sytuacje, z jakimi najczęściej spotykały się samotne
matki w procesie rekrutacji

Źródło: A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 65

Jak wynika z tabeli, pracodawcy obawiają się zatrudniania matek samotnie wychowujących dzieci. Pracodawcy nie szukają kompromisu, którym obie strony odniosłyby korzyści. Świadczy o tym
bardzo niski procent pracodawców proponujących elastyczny system
pracy. Jedynie 3% procent kobiet spotkało się z sytuacja, w której
zaproponowano elastyczny system pracy, w którym byłaby możliwość zorganizowania pracy z wychowywaniem dziecka.
Podsumowując swoje badania, które w części zostały przytoczone w powyższym artykule A. Zaborowska sformułowała następujące wnioski14:
• pracodawcy niechętnie zatrudniają matki samotnie wychowujące dzieci, gdyż panuje przekonanie, w którym są one mniej wydajne niż inne kobiety;

13

A. Zaborowska, Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby,
oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 65.
14
Tamże, s. 65.
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• zaspokojenie potrzeb opiekuńczo wychowawczych jest kluczowym elementem aktywności zawodowej samotnych matek;
• brak wykształcenia oraz brak kwalifikacji adekwatnych do
podjęcia pracy jest dużym problemem w znalezieniu pracy;
• brak systemu wsparcia dla samotnych matek;
• polityka społeczna wobec rodzin jest zbyt ogólna – brakuje
lokalnych rozwiązań uwzględniających szczególną sytuację rodzin
niepełnych.
Podsumowanie
Każdy człowiek w swoim życiu odczuwa czasami samotność.
Jak wynika z różnych badań połowa populacji osób dorosłych stanu
wolnego oraz osoby żyjące w związkach to ludzie, którzy w pewnym
stopniu czują się samotni. Część społeczeństwa odczuwa ten stan od
tak dawna, jak tylko sięgają pamięci, inni doświadczyli samotności,
w krótkim okresie czasu swojego życia. Do tych grupy zalicza się
najczęściej nastolatki, dzieci, mężczyzn i kobiety w związkach jak i
po rozwodzie, które zostały poddane badaniom. Jak wynika z badań
kobiety będące po rozwodzie, próbujące odnaleźć się od nowa na
rynku pracy po rozwodzie jest bardzo trudne. Przyczyną takiego
stanu jest posiadanie dziecka, które wymaga opieki, odpowiedniej
ilości czasu oraz braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych
przez kobiety.
Streszczenie:
Celem artykułu jest opisanie problemu jakim jest samotność w
związku dwojga ludzi, którego skutkiem jest rozwód. W pierwszej
części skupiono się na wyjaśnieniu definicji samotności oraz zjawiskowi singlizmu. Następnie przedstawiono sytuacje kobiet po rozwodzie oraz ich samotności w próbach podjęcia pracy, gdzie często
spotykają bariery wejścia na rynek co poparto licznymi badaniami
przedstawionymi na wykresach. Wszystkie zawarte dane oparte są o
badania przeprowadzone przez naukowców.
Summary:
The Main target of the articule is presenting a problem which
is loneliness into a relantoship of two People which effect a divorce.
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At first part of the articule author Focus on a definition of loneliness
and peromenon of singlilizm. In the next part it is presenting a situation of women after divorce their loneliness and problems in talking
part a job where they often me some problems which is backed by
many research presented on chart. All information are based on a
research made by scientist.
Bibliografia:
1. Marek A., Życie po rozwodzie, Uniwersytet Wrocławski, Instytut
Psychologii, Wrocław.
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6. Wallerstein J. S., S. Blakeslee, Druga szansa. Mężczyźni, kobiety
i dzieci dziesięć lat po rozwodzie. Kielce 2006: Wydawnictwo „Charaktery”
7. Wallerstein J. S., Woman after divorce: Preliminary report from
a ten-year follow-up
8. Beisert M., Przemiany współczesnej rodziny polskiej, Rocznik
Lubuski, Tom 32, Zielona Góra 2006.
9. Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań Opinii Publicznej,
2013; za: Rocznik demograficzny 2012.
.

137

Marta Pietrycha

Samotne macierzyństwo
Wstęp
Obecnie o samotności mówi się jako epidemii. Nie jest ona
więc tematem nowym, wręcz przeciwnie patrzy się na nią ze zdziwieniem oraz obawą. Bowiem jak twierdzi P. Domaradzki:
,,socjologowie, psycholodzy, pedagodzy, kulturoznawcy i wielu innych antropologów bije dziś na alarm. Powodem tego jest samotność a
raczej jej epidemia, ze zdziwieniem i obawą witana we współczesnym
świecie”1. Stąd też wiek XXI nazywamy erą samotności. Żyjemy w
świecie globalizacji gdzie często doświadczamy nie tyle dobrodziejstw
co trudności oraz niepokojów. Jej destrukcyjne efekty są powodem
powstawania samotności człowieka. Należy bowiem do nich:
,,nierówny podział dóbr materialnych, wzrost agresji i przestępczości,
wzrost fanatyzmów, fundamentalizmów, umacniania się kultu pieniądza, obojętność, brak miłości, zaangażowania, dewaluację ludzkiego
życia, zaburzenia więzi emocjonalnej, międzyludzkiej i życia duchowego, zagubienie, niekorzystne warunki dotyczące sensu życia,
kształcenia dzieci, chaos aksjologiczny”2. Problem ten dotyczy coraz
większej grupy osób, dotyczy również młodych kobiet, matek, które
same opiekują się swoimi dziećmi. Rola ojca zostaje wówczas zagubiona. Matka staje się jedynym rodzicem dziecka.
Według literatury przedmiotu to ,,kobieta szybciej dojrzewa
do roli matki niż mężczyzna do roli ojca”3. Potwierdzeniem tego jest
fakt, iż rozwój dziecka rozpoczyna się w łonie matki, nie narusza on
równowagi biologicznej organizmu męża. Taka relacja wpływa korzystnie na podejmowaną przez kobietę rolę, z kolei u mężczyzny
może spowodować opóźnienie podjęcia nowej roli.

1

M. Kierzkowska, o samotności dziecka we współczesnym świecie,
,,Kultura i Wychowanie” 2012, nr 3 (1), s. 129.
2
Tamże.
3
K. Walęcka – Matyja, o samotnym macierzyństwie i odpowiedzialności
z perspektywy psychologicznej, ,,Fides et ratio „, 2014, nr 4(20), s. 258.
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1. Termin samotność
Współcześnie przez termin samotność rozumie się nieprzerwalny brak więzi emocjonalnej z drugą osobą. Według A. Fidelus to
,,brak przynależności do kogoś, kogoś dobrego, kochanego, komu
można wierzyć, ufać, kogoś, kto pocieszy, przytuli, opatrzy rozbite
kolano czy łokieć, kogoś, kto pospieszy z pomocą, kogoś, kto zawsze
będzie obok, kto wysłucha, zrozumie”4. Cechą charakterystyczną
samotności jest brak obecności kogoś kto może poprowadzić nas
przez całe życie. Brak kogoś, kto pozwoli nam odejść, gdy będziemy
już na to gotowi. Jak również brak kogoś, kto uwierzy w nas, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z naszymi trudności, a gdy jednak
zbłądzimy, wskaże nam właściwą drogę5.
Samotność to stan psychiczny. Oddziałuje on na wszystkie
sfery ludzkiej egzystencji. Do sfer tych należy sens życia oraz moralny wymiar naszej osobowości. To one modyfikują aspiracje jak
również plany życiowe. w sposób istotny zmieniają kryteria oceny
oraz system kontrolny. Mogą one zarówno zmniejszać, jak i zwiększać siłę woli, stanowczość w podejmowanych przez nas decyzji
oraz realizacji podjętych wcześniej postanowień. Czynniki te przyczyniają się do kształtowania systemu oceny zjawisk społecznych i
pojedynczych ich osób. Decydują w dużym stopniu o zakresie, jak i
sile wykorzystywania zasobów energetyczno – motywacyjnych i
właściwości instrumentalno – sprawnościowych6.
Podobną definicję podaje T. E. Olearczyk – samotność to nic
innego jak pewien stan wynikający ,,z izolacji społecznej, lub zakłóconych relacji międzyludzkich”7. Wobec tego tradycyjnie przyjmuje
się, iż samotność to ,,problem o charakterze społecznym”8 dotyczący
dorosłych i dzieci. Powszechnie często określa się ją jako
,,nieprzyjemny stan psychiczny, będący wynikiem niezadowolenia z
4

L. Pawelec, Eurosieroctwo współczesnym problemem społecznym,
,,Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2011, nr 1(1), s.127.
5
Tamże.
6
Tamże.
7
T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy
kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2008, s. 93.
8
Tamże.
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ilości i jakości społecznych i emocjonalnych związków jednostki z
innymi”9.
Inną definicję podaje R. Guardini. Według autora samotność
nie jest rozumiane w sposób identyczny. To nie tylko stan obiektywny lecz również subiektywny. zdaniem R. Guardini samotność to
przejaw wolności. Bowiem idąc za autorem – każdy z nas potrzebuje
pewnej dozy samotności. Samotność ta prowadzi nas do samodzielności, pozwala również odnaleźć samego siebie10. Za koncepcją R.
Guardini stoi także T. Gadacz. zdaniem niego ,,właściwie przeżyta
samotność staje się osobistym wyzwoleniem człowieka, jego wolnością”11. Powyższy typ samotności, a więc refleksyjnej, twórczej potrzebny jest ,,od czasu do czasu każdemu człowiekowi dorosłemu”12.
Kolejna autorka – M. Szyszkowska uważa, że samotność jest
to świadomy stan. Osobę samotną charakteryzuje następująco – osoba samotna jest ,,uważniejszym i wnikliwszym obserwatorem życia
innych, dostrzega zdarzenia i problemy umykające uwadze osób
zajętych swoim światem codziennym”13.
Niemniej jednak gdy samotność nie jest już naszym świadomym wyborem, staje się wówczas ,,trudnym do zniesienia bagażem,
rodzącym poczucie bóli, odrzucenia”14. Towarzyszy jej tęsknota za
domem, bliskimi. G. J. McGraw utożsamia samotność z tęsknotą.
Twierdzi, iż samotność ,,stanowi najbardziej nieprzyjemne odczuwaną formę tęsknoty”15.
W literaturze przedmiotu samotność rozumiana jest dwojako:
,,jako ten, kto jest pozbawiony bezpośredniego kontaktu z ludźmi (samotny żeglarz) lub jako ten, kto nie ma żadnej bliskiej mu uczuciowo
osoby”16. Pierwsza definicja odnosi się do fizycznego braku, oddalenia
9

Tamże.
Tamże, s. 94.
11
T. Gadacz, o miłości – o nienawiści, Wypisy z ksiąg filozoficznych,
Kraków 1995, s. 78 – 79.
12
Tamże, s. 79.
13
M. Szyszkowska, Samotność i osamotnienie, Warszawa 1988, s. 4.
14
T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy
kryzysu współczesnej rodziny, Kraków 2008, s. 94.
15
G. J. McGraw, Samotność. Stadium psychologiczne i fizjologiczne,
tłum. A. Hankała, Warszawa 2000, s. 15.
16
M. Łopatkowa, Samotność dziecka, Warszawa 1989, s. 3.
10
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się od ludzi, z kolei drugie rozumienie dotyczy psychicznego oddalenia
się człowieka, mówi o braku emocjonalnej łączności17.
2. Pojęcie samotnej matki
W literaturze pedagogicznej samotna matka to kobieta, która
sama wychowuje dziecko, oraz opiekuje się im. Jej sytuacja uwarunkowana jest takimi zdarzeniami jak rozwód, separacja, śmierć
współmałżonka, czy też samotność z wyboru18.
Zdaniem K. Pospiszyla rodzina samotnej matki jest niekompletna. w takiej rodzinie dzieci pozbawione są bezpośredniego kontaktu z ojcem, dodatkowo tracą potrzebę bezpieczeństwa, nie potrafią
nakreślić odpowiedniego „wzoru” ojca, co jest konsekwencją późniejszych trudności w ich funkcjonowaniu. Według autora „ kobieta
samotna, zdana najczęściej na kontakt wyłącznie z dzieckiem, staje
się bardziej podatna na załamania psychiczne, depresje”19.
Samotne macierzyństwo wpisuje się w rodzaj rodziny niepełnej i zdaniem M. Trawińskiej definiujemy je jako „co najmniej dwupokoleniowe niepełne struktury rodzinne (o charakterze biologicznym, biologiczno – prawnym lub prawnym – w przypadku adopcji),
które cechuje długotrwała lub trwała deformacja struktury partnerskiej i pokoleniowej, generująca osamotnienie matki w podejmowaniu większych decyzji, o różnej ważności życiowej, w stosunku do
siebie i dzieci oraz wymóg wyłącznej odpowiedzialności za losy
młodszego pokolenia”20.
3. Macierzyństwo
Macierzyństwo jest posłannictwem każdej kobiety. To ona
przekazuje dziecku swą miłość. Jest ona najtrwalsza i najdłuższa
spośród wszystkich więzi występujących w rodzinie21. A. Maciarz
17

Tamże.
A. Maciarz, Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Warszawa 2004, s. 28.
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K. Pospiszyl, o miłości ojcowskiej, Warszawa 1986, s. 11-18.
20
M. Trawińska, Rodziny niepełne i wielodzietne, Warszawa 1996, s. 10.
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2012, nr 1, s. 42.
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mówi o trzech wymiarach więzi macierzyńskiej, jest nim wymiar
biologiczny, psychiczny i społeczny22. Pierwszy wymiar związany
jest z poczęciem i rozwojem dziecka w łonie matki. Matka czuje jego
obecność, troszczy się o nie, więź ta wyprzedza wieź ojca z dzieckiem. Kolejny wymiar – psychiczny związany jest z wymiarem biologicznym. Bowiem więź ta kształtuje się w czasie ciąży. Niemniej
jednak czasami tworzy się dużo wcześniej, gdy wówczas u kobiety
pojawia się silne pragnienie dziecka. Ostatni trzeci wymiar – wymiar
społeczny związany jest ze społeczną rolą matki, jaką spełnia kobieta
wobec dziecka.
Mówiąc o miłości macierzyńskiej należy omówić jej główne
cechy. Należy do nich: bezwarunkowość, wszechobecność, stałość23.
Pierwsza z nich – bezwarunkowość mówi o braku wymogów. Bowiem matka kocha dziecko takie jakie ono jest, nie musi wobec tego
spełniać określonych wymogów. Kolejna to wszechobecność. Matka
zawsze i wszędzie kocha swoje dziecko. Trzecia cecha to stałość –
miłość ta nigdy nie ustanie. Powyższe cechy warunkują prawidłowy
rozwój dziecka. Sprawiają, że dziecko czuje się bezpiecznie. Brak
któregoś czynników prowadzić może do sierocej choroby, powodować regres w rozwoju dziecka, a także zaburzać kontakty24.
W społeczeństwie utwierdziło się przekonanie, że
,,macierzyństwo jest powołaniem każdej kobiety – jest jej podstawową rolą biologiczną i społeczną”25. Wobec tego od wszystkich
kobiet oczekuje się by w sposób aktywny uczestniczyły w
,,reprodukowaniu gatunku ludzkiego, gdyż do tej roli wyznacza je
sama natura”26. Każdy z rodziców posiada własną misję, w swoich
zadaniach uzupełniają się. Niemniej jednak ta szczególna rolę w
wychowaniu dziecka pełni matka. w dobie ostatnich przemian należy
wspomóc kobietę, by ,,sprostała swojej wielkości i pozostała tą, którą jest, oraz taką, jaką ma być”27.
22
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Mówiąc o macierzyństwie mamy na uwadze jej najważniejszą
wartość – miłość. To właśnie ona wraz z potrzebą bezpieczeństwa
stanowi nieodzowny element życia dziecka. Ważne jest wypełnianie
przez kobietę roli matki. To ona formuje zdolność miłości w dziecku.
w pierwszym jego okresie reprezentuje cały jego świat. Relacja
dziecka z matką jest prototypem kolejnych kontaktów. w omawianej
pierwszej relacji, relacji z osobami bliskimi, zwłaszcza z matką,
dziecko tworzy obraz samego siebie28.
4. Rodzaje samotnego macierzyństwa
Współcześnie mówimy o kilku ujęciach samotnego macierzyństwa:
1. Samotne macierzyństwo „z wyboru”
2. Samotne macierzyństwo „z przypadku”
3. „Nieposzukiwane” samotne macierzyństwo
4. „Nie całkiem samotne” macierzyństwo
Samotne macierzyństwo „z wyboru” dotyczy kobiet, które osobiście podjęły decyzje o wychowaniu dziecka. Ich wybór jest w pełni
świadomy i niewymuszony. Kobiety te prowadzą bardzo aktywny tryb
życia. Ten rodzinno – przyjacielski styl życia oparty jest na bezpośrednich kontaktach interpersonalnych, nastawiona na realizację wielu zadań, skora do zmian i wszelkich innowacji. Samotne matki ,,z wyboru”
to głównie kobiety w wieku średnim, o wyższym bądź średnim wykształceniu. To kobiety aktywne na rynku pracy z dużym bagażem doświadczeń. w zdecydowanej większości są to kobiety rozwiedzione,
niezależne finansowo i zawodowo. Czują się wartościowo, są w stanie
zapewnić dziecku niezbędne warunki do ich rozwoju29. Zdaniem M.
Maruszczak grupa samotnych matek „z wyboru” ciągle wzrasta. Autorka mówi tu o dwóch typach matek, a więc o kobietach sukcesu (kobietach niezależnych) i o kobietach, które mimo zajścia w ciąże nie widzą
przyszłości z kandydatem na męża – ojca dziecka. Kobiety te są odważne, nie są uzależnione od roli męża, same decydują o sobie i swoim
życiu. w opinii wielu osób ten typ matek oceniany jest negatywnie.
28

E. Ozorowski, Słownik małżeństwa i rodziny, Łomianki 1999, s. 252.
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Bowiem kobiety nastawione są na realizacje własnych celi, pragną mieć
dziecko i od początku przygotowują swoje dziecko na dorastanie oraz
funkcjonowanie bez ojca30.
Drugi typ samotnego macierzyństwa to macierzyństwo „z
przypadku”. Powstaje ono przez zawieranie krótkich, bądź przypadkowych związków. Od początku nie dają jakiejkolwiek nadziei na
powodzenie31. Kobiety, które zachodzą w ciąże przez przypadek to
przeważnie młode dziewczyny, o wykształceniu zawodowym, bądź
są to kobiety bezrobotne lub też wykonujące sezonowo prace dorywcze. Często kobiety te pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych. Samotne rodzicielstwo nie gwarantuje kobiecie ochrony
przed nowymi związkami. Kobiety, które nie posiadają stałego dochodu, czy też odpowiednich kwalifikacji, a wychowują samotnie
dziecko, częściej korzystają z pomocy opieki społecznej. w porównaniu do pierwszej grupy samotnych matek, kobiety te charakteryzuje się biernym stylem życia. Są niesamodzielne, nie potrafią podjąć
decyzji, ich postawa jest roszczeniowa – nie podejmując aktywności
zawodowej, z opieki społecznej przyjmują pomoc oraz środki finansowe. Według M. Racław-Markowskej, M. Środoń i M. Rymsza
kobiety te mogą prowadzić zarówno przyjacielsko – rodzinny styl
życia, jak i jednostkowy zorientowany ściśle na własne potrzeby i
przetrwanie. Niemniej jednak jest to kwestia indywidualna i zdaniem
autorów nie powinniśmy jej uogólniać32.
Kolejny typ macierzyństwa to nieposzukiwane samotne macierzyństwo. Ten rodzaj matek wpisuje się między dwoma powyższymi ujęciami. Są to kobiety w wieku średnim, posiadają one minimalne kwalifikacje zawodowe, są bezrobotne bądź pracują za najniższe wynagrodzenie, wychowują one jedno lub więcej dzieci, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe. Niemniej jednak w porównaniu do macierzyństwa z wyboru, matki korzystają z form pomocy
opieki społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej, a wiec z racji
30

M. Maruszczak, Problemy samotnej matki i jej dziecka, [w:] M.
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utraty pracy, śmierci męża bądź narodzin niepełnosprawnego, upośledzonego dziecka. Otrzymane środki przeznaczane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb, tych bytowych i egzystencjalnych, nie
dążą one jednak do usamodzielnienia się kobiety. Ten typ samotnych
matek cechuje harmonijny tryb życia, kobiety nie nawiązują przypadkowych kontaktów seksualnych, skupiają się na dzieciach i ich
rozwoju, są aktywne zawodowo. Pomoc z opieki społecznej kobiety
te traktują jako coś nienaturalnego, coś sprzecznego z ich zasadami33.
Prowadzą one „rodzinno – przyjacielski oraz konserwatywny styl
życia, często otrzymują wsparcie od znajomych i rodziny, pragną
zapewnić swym dzieciom godne życie34.
Ostatni rodzaj samotnych matek to nie całkiem samotne macierzyństwo. Kobiety te wraz z osobami trzecimi prowadzą gospodarstwo, mieszkają i korzystają z wspólnych dochodów. Do tej grupy
należą kobiety bardzo młode ale także dojrzałe panny i wdowy, posiadające jedno lub kilka dzieci. Dzięki temu, że mieszkają z innymi
osobami, ich poczucie osamotnienia znacznie się zmniejsza. Dużym
ułatwieniem jest wspólny budżet, który ich świadomości zmniejsza
lęk i obawę o zaspokojenie niezbędnych potrzeb35. Zdaniem S. Kawuli w literaturze przedmiotu mówimy również o czterech innych
typach samotnego macierzyństwa. Ten podział z kolei zwraca uwagę
na przyczyny powstania omawianego zjawiska36.
Pierwszą kategorią są rodziny osierocone. Do tej grupy matek
należą kobiety (wdowy) samotnie wychowujące dzieci. Druga grupa
to rodziny rozbite na skutek separacji bądź rozwodu rodziców. Kolejna to rodziny niepełne biologicznie. Mowa jest tu o ciąży pozamałżeńskiej. i ostatnia grupa to rodziny kobiet – mężatek. Kobiety te
są w stanie samotnie funkcjonować jedynie przez określony czas, a
więc powyżej 2 miesięcy lub też długotrwale. Jak słusznie zauważa
K. Slany– termin samotne macierzyństwo jest powoli zastępowany
pojęciem rodziny monoparentalnej37. Powstanie rodziny tej zależy od
33
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takich czynników jak: separacja, rozwód rodziców, ciąża pozamałżeńska bądź śmierć współmałżonka38.
5. Problemy samotnej matki
Samotna matka boryka się z wieloma trudnościami wychowawczymi, opiekuńczymi, materialnymi i psychicznymi. Ilość oraz ich zakres wzrasta zwłaszcza u tych kobiet, które są zdane na siebie. Które nie
mogą liczyć na żadne wsparcie, pomoc najbliższych osób. Matki pracujące zawodowo mają ograniczony czas wolny. To do nich należą
wszystkie obowiązki – dziecko, dom. Częściejskłonne są do perfekcjonizmu. Radzą sobie w obowiązkach domowych niemniej jednak ich
postawa zaniedbuje potrzeby dziecka39. zdaniem J. Pielkowej jakość
kontaktów pomiędzy matką a dzieckiem jest o wiele ważniejsza niż
ilość czasu jemu poświęcona. Bowiem nawet ta dłuższa nieobecność
matki spowodowana chociażby wyjazdem służbowym, nie zaburza
rozwoju dziecka jeśli tylko pomiędzy nimi występuje emocjonalna
więź. Więź oparta na cieple, miłości i przywiązaniu40.
A. Maciarz problemy samotnej matki dzieli na cztery grupy41:
1. Trudności materialne. Problemy natury finansowej wynikają głównie z powodu, że braku przy sobie ojca dziecka, na którego
mogłaby liczyć. Kobieta skazana jest wyłącznie na siebie, musi
dźwigać ciężar utrzymania rodziny. Czasami drogą sądową przyznawane są dzieciom alimenty. Ich wielkość jednak nie jest w stanie
zaspokoić potrzeb rozwojowych dziecka. Sytuacja komplikuj się
dodatkowo, gdy ojciec przestaje płacić bądź zalega z wypłatą. Wówczas narasta frustracja oraz poczucie bezradności. Kobiet posiadające
kilkoro dzieci borykają się z większymi problemami natury finansowej, bowiem ich pensja nie zaspakaja podstawowych potrzeb dziecka. zmuszone są więc do poszukiwania dodatkowej pracy. z kolei te
matki, które nie podejmują pracy zawodowej korzystają z wsparcie u
38
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rodziny i znajomych, często również poszukują pomocy z opieki
społecznej42.
2. Trudności psychiczne. Kobieta, która nie ma przy swoim
boku męża skarży się na problemy psychiczne. Od męża nie otrzymuje emocjonalnego wsparcia. Matki, które zostały opuszczone
przez mężów, partnerów problemy te przeżywają z podwójną siłą.
Mówimy wobec tego o depresji, izolacji społecznej. Bez dodatkowego wsparcia trudno samotnej matce poradzić sobie z narastającymi
problemami. Problemy te przysłaniają jej codzienne życie, zaburzają
jej prawidłowe funkcjonowanie. Samotna kobieta popada częściej we
frustracje, zamyka się na nowe znajomości, niechętnie nawiązuje
kontakt. Inne z kolei ciągle poszukują nowego partnera by wypełnić
lukę po wcześniejszym mężczyźnie. w takiej sytuacji zaniedbaniu
ulega nie tylko kobieta ale i dzieci. Jej wolny czas zostaje przeznaczony na nowe znajomości, dziecko poznaje coraz to nowe twarze
przez co ma przysłowiowy zamęt w głowie. Nie czuje się ono bezpieczne i pewne. Kobieta z kolei wpada w skrajność, jej problemy
narastają, czuje się mało wartościowa. Niemniej jednak taki problem
nie dotyczy matek wychowujących dzieci z wyboru. Kobiety te realizują się zawodowo, emocjonalnie i seksualnie, nie tracąc przy tym
przypisanej jej roli matki43.
3. Trudności opiekuńcze. Trudności te u kobiet wynikają
głównie z braku wolnego czasu. Matki pochłonięte pracą zawodową,
zapominają o dzieciach, ich potrzebach. Wracając późno z pracy nie
są w stanie przygotować obiad, pobawić się z dziećmi. Są zmęczone,
nie pamiętają o sprawdzeniu pracy domowej. Dzieci wobec tego
radzą sobie same. Coraz szersza grupa matek samotnie wychowujących dzieci inwestuje we własne umiejętności i samodoskonalenie.
Mając nadzieję, że poprawie ulegną ekonomiczne warunki rodziny.
Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem czasu na opiekę dziecka44.
4. Trudności wychowawcze. Ta grupa trudności wiąże się z
trudnościami opiekuńczymi i psychicznymi – brak wsparcia osoby
42
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bliskiej. Ojciec w rodzinie to osoba stanowcza, bardziej konsekwentna. Dlatego też w rodzinie samotnej matki wychowanie i rozwój
(psychiczny, społeczny, emocjonalny i fizyczny) jest znacznie uboższy niż w rodzinie pełnej. Wynika to bowiem z braku ojca. To od
niego dziecko przyjmuje wartości, normy społeczne, określone zachowania, formy postępowania. Ojciec dla dziecka jest autorytetem
takim samym stopniu jak matka ale dodatkowo przekazuje mu inny
system wartości. Dziecko poprzez obserwacje uczy się zachowań
przypisanych jedynie mężczyźnie – ojcu45. Jak słusznie zauważa A.
Maciarz dzieci wychowywane w rodzinach niepełnych (rozbitych na
skutek rozwodu) sprawiają więcej kłopotów wychowawczych niż
dzieci z rodzin pełnych. w głównej mierze związane jest to z niezaspokojeniem potrzeb rozwojowych, czy też zakłóceniem tożsamości.
Dzieci te częściej stają się nerwowe, są agresywne i uparte46. Dziecko wychowywane bez ojca izoluje się od swoich rówieśników, jest
samotne, w rodzinie tej nie czuje się w pełni bezpiecznie, jest wyobcowane47.
W obecnych czasach samotne macierzyństwo nie budzi wielu
kontrowersji jak to miało miejsce kilkanaście lat temu. Macierzyństwo to nie wpływa na trwałość oraz wartość małżeństwa, niemniej
jednak nie spełnia podstawowych wymogów kompletnej rodziny. w
wychowaniu swoich dzieci matki te starają się zaspokoić potrzeby
rozwojowe i psychiczne, zapewnić im najlepsze warunki materialne.
Jednak mimo ogromnych wysiłków, nie są w stanie wypełnić jednocześnie roli zarówno ojca, jak i matki. Bowiem jak słusznie zauważa
S. Kawula – każda rola przypisana jest odpowiedniej płci oraz osobowości. Dlatego też nie jesteśmy w stanie pełnić dwóch ról jednocześnie – roli matki i ojca48.
Wnioski
Do głównych przyczyn powstania rodzin samotnych matek zalicza się: separację, rozwód, pozamałżeńskie urodzenie dziecka. Rodziny
45
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niepełne tworzą w większości kobiety młode (do 30 lat), posiadające
zazwyczaj jedno dziecko. ze względu na swoją sytuację życiową i brak
kwalifikacji zawodowych są nieaktywne na rynku pracy.
Z pedagogicznego punktu widzenia istotną kwestią jest przygotowanie matek do prawidłowego pełnienia roli rodzica, rozwijania
u nich umiejętności niezbędnych do pokonania swoich słabości, bezradności w sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Warto podkreślić, iż ,,macierzyństwo realizowane samotnie, będące bardzo
trudną formą macierzyństwa, nie musi być jednak macierzyństwem
osamotnionym”49. Jest to duże wyzwanie dla osób społecznie zajmujących się pomocą takiej rodzinie. Ich działalność powinna więc
dotyczyć dwóch aspektów – ,,zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w rodzinie oraz wspieranie i wspomaganie rodziny w sytuacji
dla niej trudnej”50. Duży nacisk warto nałożyć na współpracę instytucji, które działają na rzecz osób potrzebujących. Dodatkowo należy
zwrócić uwagę na interpersonalne kontakty z dzieckiem i stworzenie
u dziecka przeświadczenia, że ,,pomimo braku ojca jest ono wartością samą w sobie. Należy dołożyć wszelkich starań, aby samotne
wychowywanie stało się wychowywaniem samodzielnym”51.
Streszczenie:
Współcześnie o samotności mówi się jako epidemii. Dotyczy
coraz większej grupy osób, również młodych kobiet, matek. To one
stają się dla dziecka jedynym rodzicem. zajmują się opieką i wychowaniem. Na nich spoczywają wszystkie obowiązki domowe. Mimo
ogromnych wysiłków, nie są jednak w stanie wypełnić roli ojca i
matki. Zatem czym jest samotne macierzyństwo? Z jakimi problemami borykają się samotne matki?
Niniejszy artykuł porusza
kwestie samotnej matki. Wyjaśnia jej pojęcie. Definiuje termin samotność. Mówi o macierzyństwie. Przedstawia rodzaje samotnego
macierzyństwa. Omawia problemy samotnej matki.
Słowa kluczowe: samotność, macierzyństwo, dziecko, opieka,
wychowanie.
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Summary:
Lonely motherhood
Nows days, loneliness is said to be an epidemic. It concernsan
increasing number of people, including young women, mothers.
They become the only parent for the child. They take care and upbringing. They are responsible for all household duties. Despite their
tremendous efforts, they are not able to fulfill the role of father and
mother. So what is lonely motherhood? What are the problems with
lonely mothers? This article addresses the issues of a lonely mother.
It explains her concept. Defines the term of loneliness. It speaks of
motherhood. It presents the types of lonely motherhood. It discusses
the problems of a lonely mother.
Keywords: loneliness, motherhood, child, care, upbringing.
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Samotność człowieka w obliczu śmierci – „Śmierć Iwana Iljicza”
Lwa Tołstoja
1. Samotność - wprowadzenie
Artykuł, zatytułowany Samotność człowieka w obliczu śmierci
– „Śmierć Iwana Iljicza” Lwa Tołstoja chciałabym poświęcić zagadnieniu samotności, w tak trudnych momentach jak choroba i śmierć.
Śmierć jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, ale ważne
jest, aby w tych ostatnich chwilach egzystencji, przebywać z jakąś
bliską osobą, czy to z kimś z rodziny, czy przyjaciół. Niestety, nie
zawsze jest to możliwe, czego przykładem jest utwór Lwa Tołstoja
pt. „Śmierć Iwana Iljicza” W tekście przedstawię losy głównego
bohatera, i przyczyny, dla których odchodził z ziemskiego świata w
poczuciu samotności i niespełnienia.
Bogusław Dunaj podaje, że samotność to:
Odczuwany stan braku towarzystwa bliskiej osoby, opuszczenia przez innych; bycie samotnym; też: życie, przebywanie w odosobnieniu bez rodziny, przyjaciół1.
Samotność to stan, który dokucza naprawdę wielu ludziom z
różnych powodów. Osamotnienie jest następstwem przypadkowego
zrządzenia losu. Przychodzi ono bowiem nagle, albo stopniowo.
Dzieje się to, gdy tracimy bliską osobę lub systematycznie i powoli
zanika bliskość między poszczególnymi ludźmi. Osamotnienie w
wyniku doświadczania braku serdecznych więzi z innymi ludźmi,
wpływa destrukcyjnie na człowieka. Mariola Żuk pisze, że taki stan
przynosi:
Cierpienie, poczucie zagrożenia. Łączy się z przeżywaniem lęku, beznadziejności, apatii, obniżonym samopoczuciem i obniżoną
samooceną. Skutkiem osamotnienia jest też negatywne nastawienie
wobec innych ludzi, krytycyzm, nieufność, a także agresja. Te cechy

1
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Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 622.

wynikają osamotnienia i są również jego przyczyną, typową odpowiedzią bowiem na wrogość jest wrogość, nie sympatia2.
Według autorki tekstu Oblicza samotności3, zdarza się też, że
sam człowiek skazuje się na osamotnienie, np. poprzez zbytnią
ucieczkę w prywatność, „zamknięcie się” na innych ludzi. Osamotnieni ludzie bardzo często żyją z rodziną pod jednym dachem, ale
żyją osobno. Przestają być wspólnotami bliskich sobie osób, stając
się jedynie wspólnotami formalnymi.
Bardzo często samotność jest następstwem niespełnienia wymagań społeczności, bowiem:
W różnych społecznościach istnieją określone obyczaje, wzory
funkcjonowania. Kto się im nie podporządkuje, podlega wykluczeniu
(…). Im więcej inności w człowieku, tym bardziej bywa on separowany i osamotniony. Stąd bierze się osamotnienie chorych, niepełnosprawnych, starych, biednych, kobiet niezamężnych, niepopularnych
socjometrycznie uczniów w klasie. Lista cech, za których posiadanie
można podpaść społeczności i zostać skazanym na społeczną banicję,
jest bardzo długa4.
Osamotnienie to doświadczenie bardzo bolesne, ale dzięki
niemu można nauczyć się cenić związki z ludźmi, bo jak pisał Słowacki: „kto przeżył taką noc, ten wie, co znaczy świt”5. Jednak nie
zawsze jest dane człowiekowi, aby móc powrócić do owego „świtu”.
Czasem przychodzi do człowieka śmierć, w chwili gdy jest bardzo
samotny. Śmierć jest nieodzowną częścią ludzkiego życia. Śmierć
według Nowego słownika języka polskiego to „ostateczne ustanie
czynności życiowych organizmu; (…) koniec życia, zgon”6. Nikt nie
jest w stanie jej uniknąć. Dotyka zarówno biednych, jak i bogatych,
dobrych i złych. Jednych wcześniej, innych później. Dla śmierci
każdy człowiek jest równy i nic nie jest w stanie tego zmienić. W
2

M. Żuk, Oblicza samotności,[w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin
2005, s. 513.
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Tamże, s. 514.
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Ibidem.
5
Ibidem.
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takiej to sytuacji człowiekbardzo często odchodzi z tego świata nie
zdążywszy zmienić swego życia i umiera w całkowitym osamotnieniu, bez bliskich mu osób. Bardzo często też dopiero w ostatnich
momentach życia, człowiek dostrzega, że żył niewłaściwie i chciałby
to zmienić, jednak jest już za późno.
Zagadnienie samotności jest tematem wielu utworów literackich oraz dzieł sztuki.Jednym z przykładów jest opowiadanie Lwa
Tołstoja pt. Śmierć Iwana Iljicza. Lew Tołstoj to jeden z najwybitniejszych rosyjskich pisarzy, który podejmuje przeróżne tematy,
także i te związane z samotnością i ze śmiercią.
2. Lew Tołstoj sumieniem swojej epoki
Lew Tołstoj urodził się 9 września 1828 rokuw Jasnej Polanie,
miejscowości oddalonej 160 km od Moskwy, w wielkim magnackim
pałacu. Był synem hrabiego Mikołaja Tołstoja i Marii, która pochodziła z rodu książąt Wołkońskich7. Dzieciństwo spędził w Jasnej
Polanie. Już w wieku 12 lat ujawniły się jego skłonności pisarskie.
Zaczął prowadzić dziennik, co czynił do końca życia. W 1844–47
studiował orientalistykę i prawo na Uniwersytecie Kazańskim8. Jednak nauka Tołstojowi szła opornie. Był młodzieńcem, który lubił:
Szokować swych kolegów zaskakującymi sądami, posiadał
trzeźwy i samodzielny umysł i interesował się problemami absorbującymi zwykle ludzi grubo „po dwudziestce”. To mogło być również
przyczyną zaległości w studiach i źródłem „niepewności” w ludnych
i rzęsiście oświetlonych salonach9.
Lew Tołstoj, w końcu zrezygnował ze studiów, wrócił do Jasnej Polany i oddał się samodzielnemu studiowaniu. W 1853–56 brał
udział w wojnie krymskiej i obronie Sewastopola. W latach służby
wojskowej opublikował swoje pierwsze utwory literackie: pierwszą
część trylogii autobiograficznej Dzieciństwo oraz Opowiadania sewastopolskie. Po wojnie, w 1856 roku, uznawany już za przedstawiciela nowego pokolenia literackiego Rosji, zrezygnował z kariery
wojskowej. W 1859 roku otworzył w Jasnej Polanie szkołę dla dzieci
7

A. Semczuk, Lew Tołstoj, Warszawa 1963, s. 7.
Słownik języka polskiego PWN, (online), www:
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3987877/tolstoj-lew-n.html (dostęp 15.06.2017).
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chłopskich, a w1862 ożenił się z Sofią Bers. W tym czasie poświęcił
się rodzinie, gospodarstwu wiejskiemu oraz swej twórczości10.
Najsłynniejsze dzieła Lwa Tołstoja to: Wojna i pokój, Anna
Karenina, Zmartwychwstanie. Ważne jest to w twórczości pisarza, że
każdy jego większy utwór zawiera wyraźne aluzje do epoki, której
dotyczy lub, w której powstał. W Zmartwychwstaniu mamy informacje o ruchach studenckich i strajkach, a np. w Annie Kareninie
Wroński udał się na wojnę z Turcją11.
Pisarz w latach 80-tych pisał opowiadania dydaktyczne i opowieści o życiu rodzinnym. W takich utworach jak: Śmierć Iwana
Ilicza (1884–86), Diabeł (1889–90), Sonata Kreutzerowska (1891)
podejmował tematy zazdrości, niewierności małżeńskiej, braku zrozumienia w rodzinie, demaskował moralną hipokryzję swoich czasów, a także dotykał takich trudnych problemów, jak np. choroba i
śmierć12.
Lew Tołstoj nominowany był do Literackiej Nagrody Nobla,
jednak ostatecznie nie otrzymał jej. Pod koniec życia popadł w konflikt z rodziną z powodów majątkowych (chciał rozdzielić swój majątek pomiędzy chłopów). Wyjechał, chcąc żyć według własnych
zasad. Pozostawił żonie list pożegnalny, w którym podziękował za
wspólne życie i nakazał jej nie szukanie go. Krótko po wyjeździe
zachorował i zmarł. Było to 10 listopada 1910 roku na stacji kolejowej Astapowo13.
Śmierć tak wielkiego pisarza odbiła się szerokim echem, nie tylko w samej Rosji, ale i całej Europie. Było to ważne i niezwykle smutne
wydarzenie, „które uczciły parlamenty”14. Nekrolog Tołstoja pióra
Włodzimierza Korolenki, zatytułowany Umarł, brzmi następująco:
Dzisiaj, w pochmurny dzień, na zabłoconej ulicy prowincjonalnego miasta podano mi telegram. Listonosz wypowiedział tylko
jedno zdanie: umarł. Dwaj przechodnie zatrzymali się, popatrzyli na
nas. Czterej nie znani sobie ludzie wiedzieli, o kim można powiedzieć
10

Słownik., jw.
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Ibidem, s. 408.

11

155

to fatalne słowo bez dodania, kto umarł. Zmarł człowiek, który przyciągał uczucia całego świata.
Jeśli w ogóle był pisarz, o którym można powiedzieć, że znali
go wszyscy – to był nim Tołstoj, tytan współczesnej ludzkości. Legendarni tytani przenosili góry. Tołstoj w rzeczywistości dźwigał takie
góry uczucia ludzkiego, jakich nie są w stanie unieść cesarze i zdobywcy. Łzy mimo woli cisną się do oczu. Jest coś dziecinnego, wzruszającego w ufnej niefrasobliwości, z jaką ten słaby starzec poszedł
na spotkanie śmierci. Lecz wszystkie osobiste uczucia milkną wobec
uroczystej wielkości tej minuty.Stałem z kartką w ręce i dziwne uczucia ogarniały moją duszę: wyobrażałem sobie mimo woli, jak biegnie
dalej iskra elektryczna, opasując ziemię, i wszędzie wystukuje dwa
słowa: zmarł Tołstoj. I wydawało się, że w ślad za nią podąża prawdziwy cyklon drgań dusz ludzkich i brzmi w nim żal z powodu straty,
(…). Biedna jest nasza ojczyzna i pełno w niej bezprawia, lecz dała
ona światu Tołstoja, którego śmierć tak wyraźnie mówi o wiecznym,
nieśmiertelnym życiu15.
Lew Tołstoj był sumieniem swojej epoki, wywarł wielki
wpływ na literaturę światową. Jako pisarz, myśliciel i moralista cieszył się ogromnym autorytetem w Rosji i poza jej granicami, m.in. w
Polsce. Jego dzieła tłumaczyli na język polski m. in: G. Doliński, K.
Iłłakowiczówna, J. Iwaszkiewicz, Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, J. Jędrzejewicz, T. Łopalewski, M. Piechal, J. Pomianowski, W. Rogowicz, A. Stawar, G. Timofiejew, A. Wat, K. Truchanowski16.
Utwory tego wielkiego rosyjskiego pisarza cieszyły się dużym
uznaniem za jego życia, i cieszą się nadal. Z całą pewnością będą
robiły to nadal, jednocześnie ucząc, wzruszając i dostarczając wartości estetycznych czytelnikowi.
3. Historia Iwana Iljicza jako studium ludzkiej słabości
wobec śmierci
Utwór Śmierć Iwana Iljicza był w karierze Lwa Tołstoja znaczącym dziełem, ponieważ po przerwie w twórczości artystycznej,
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wraca on w wielkim stylu. Opowieść ta, jest największym utworem
pisarza lat osiemdziesiątych17.
W opowiadaniu Śmierć Iwana Iljicza pisarz przedstawił problematykę egzystencjalną – ukazał postawę bohatera wobec groźby
śmierci. Głównym bohaterem utworu jest 45-letni sędzia Iwan Iljicz
Gołowin, który u szczytu swojej kariery dowiedział się, że jest chory. Na samym początku bohater ignoruje objawy choroby, bo:
Nie można przecież było nazwać chorobą tego, że Iwan Iljicz
powiadał czasami, że czuje okropny niesmak w ustach i że coś mu
zawadza z lewej strony brzucha18.
Jednak z czasem pojął, że musi iść do lekarza, ponieważ coraz
gorzej się czuje. Najgorsze było to, że lekarze sami nie wiedzieli, co
mu właściwie dolega - błędna nerka, chroniczny katar, czy może
jakaś choroba ślepej kiszki. Zarówno diagnozy, jak i metody leczenia
stosowane przez kolejnych lekarzy były różne, co dwoiło wątpliwości bohatera, a z czasem pogrążało w coraz większej rozpaczy. Iwan
Iljicz udał się nawet do homeopaty, próbując i jego kuracji, jednak
również ten sposób leczenia nie przyniósł zadowalających efektów.
Z czasem przestał wierzyć w jakąkolwiek poprawę swego zdrowia i
zaczął coraz częściej myśleć o zbliżającej się śmierci. Iwan Iljicz
popadł w przygnębienie, nie mógł bowiem zrozumieć, czemu to
właśnie jego spotkało, i czym sobie zawinił, że spotkał go taki los. W
tym czasie zaczął odczuwać coraz większą samotność i niezrozumienie wśród bliskich mu osób, które jego zdaniem zachowywały się w
niewłaściwy sposób. Dodatkowo, wszelkie niepowodzenia tylko
pogarszały jego już i tak zły stan:
Gdy tylko żona robiła mu jakąś przykrość czy nie udawało mu
się coś w urzędzie lub przyszły złe karty w wincie, natychmiast odczuwał całą siłę swej choroby; dawniej znosił takie niepowodzenia,
czekając, aż lada chwila naprawi te niedobre rzeczy, zmoże je, doczeka się powodzenia, wielkiego szlema. Teraz zaś każde niepowodzenie podcinało mu nogi i wprawiało w rozpacz. Powiadał sobie:
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„Ledwie zaczęło mi się robić lepiej, lekarstwo zaczęło działać, a tu
to przeklęte niepowodzenie czy też przykrość…”19.
Sędzia Iwan Iljicz czuł, że w obliczu choroby staje się bezsilny
i nic nie może już zrobić. Chwilami pojawiał się jeszcze cień nadziei
na wyzdrowienie, np. gdy zasięgnął porady u nowego lekarza, lub
gdy lepiej się poczuł. Niestety rozczarowanie przychodziło bardzo
szybko.
Iwan Iljicz chce uciec przed śmiercią, boi się jej, nie może
zrozumieć, że choroba wkradła się w jego życie od zwykłego uderzenia podczas urządzania nowego domu i teraz sieje coraz większe
spustoszenie w jego organizmie. Sędzia czuje również, że jest ciężarem dla swej rodziny i znajomych. Jest osamotniony w swym cierpieniu. Pragnie współczucia bliskich, niestety nikt się nad nim nie
lituje. Koledzy grają w wista, najbliżsi są zajęci swoimi sprawami,
żona go nie rozumie, tak jakby tego chciał. To wszystko ogromnie
złości bohatera.
Jedyną osobą, z którą sędzia lubił przebywać i rozmawiać w
ostatnich miesiącach życia był Gierasim – chłopiec kredensowy. On
jako jedyny nie denerwuje bohatera, ponieważ nie kłamie, jak pozostali. Nazywa „rzeczy po imieniu”, otwarcie mówi o śmierci i umieraniu. Pewnego dnia Gierasim pomagając choremu, przyznaje, że nie
męczy go to zajęcie, ponieważ służy on umierającemu. Mówi wtedy:
Wszyscy będziemy umierać. Jakże mam się nie potrudzić? –
rzekł wyrażając przez to, że jego starania mu nie ciążą, właśnie dlatego że poświęca je umierającemu człowiekowi i ma nadzieję, że i o
niego w swoim czasie ktoś tak będzie dbał20.
Gierasim jest autentyczny, nie kłamie, przez co jest tolerowany przez Iwana Iljicza. Jest on wyjątkiem spośród pozostałych bohaterów utworu, i dlatego też towarzyszy mu do ostatnich chwil życia.
Pozostaje przy nim pielęgnując go i usługując z całym niezafałszowanym oddaniem. Dla prostego chłopca śmierć pana jest czymś
oczywistym i naturalnym, z tego powodu pomaga mu jak tylko może: trzyma mu nogi w górze, wynosi jego stolec, lub po prostu siedzi

19
20
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w „nogach łóżka” Iwana Iljicza21. Sędzia Gołowin przyznaje, że
oprócz Girasima, być może jeszcze tylko syn Wasia go rozumiał i
żałował. Jakby nie oni to Iwan byłby sam na świecie, jak palec.
Opowieść Śmierć Iwana Iljicza zbudowana jest w taki sposób,
aby pokazać, jakie kolejne etapy przechodzi bohater w obliczu zbliżającej się śmierci. W ostatnich trzech miesiącach życia Iwan Iljicz
doświadcza różnych uczuć, które są wywoływane świadomością, iż
niedługo umrze. Jest to opowieść o rosnącej rozpaczy, bólu, niezrozumieniu drugiego człowieka, żalu za zmarnowanym życiem i
ogromnym poczuciu osamotnienia. Śmierć Iwana Iljicza to przejmujące studium ludzkiej słabości, bezsilności wobec nieprzejednanej
kostuchy. Historia Iwana Iljicza to również studium wahań między
niepewnością a nadzieją. Utwór zawiera także krytykę życiowego
konformizmu, i ukazuje możliwości duchowego odrodzenia sędziego
Gołowina22. Oczywiście już na samym początku wiadomo, jak skończy się ta smutna opowieść, ponieważ utwór rozpoczyna się od opisu
nabożeństwa pogrzebowego bohatera, oraz opisu zachowań i odczuć
znajomych, oraz rodziny zmarłego. Koledzy z pracy czytając nekrolog, tak naprawdę cieszą się, że to jeszcze nie oni zmarli, tylko ktoś
inny, a że jest nim sędzia Gołowin, to trudno. Otoczenie Iwana Iljicza nie traktuje jego śmierci, jako jakiejś straty, przechodzą oni zaraz
do innych spraw i rozmów, odchodząc całkowicie od tematu śmierci
kolegi. Dla znajomych bohatera, jego śmierć nie mieści się w sferze
sacrum. Nie interesuje ich „tamten świat”, ciekawi są tylko tego, co
stanie się tutaj, w ich życiu, w pracy. Z ulgą przyjmują śmierć Iwana
Iljicza, oddychając z zadowoleniem, że oni mogą się jeszcze cieszyć
życiem na ziemi. Nawet najbliżsi, tak zwani przyjaciele przychodzą
na nabożeństwo pogrzebowe z poczucia obowiązku, a następnie
udają się na partyjkę winta. Uczestnicy panichidy odczuwają jedynie
nudę, zamiast np. szacunku do osoby zmarłej. „Ta śmierć” całkowicie uległa uprzedmiotowieniu23.
21

A. Wiśniak, Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja „Śmierć Iwana
Ilijcza”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura – kultura – język, red.
B. Kodzis, Opole 2000, s. 21.
22
A. Semczuk, Lew Tołstoj, op. cit., s. 282.
23
A.Wiśniak, Obraz śmierci, op. cit., s. 21.
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Fragment opisu ciała zmarłego wskazuje na całkowite odarcie
śmierci ze sfery sacrum. Wskazuje on również na stosunek kolegów i
rodziny do zmarłego, bowiem słowa „trup” nie stosujemy do bliskich
nam osób zmarłych. Ponadto określenie to stwarza dystans pomiędzy
zmarłym, a osobami z jej otoczenia. Piotr Iwanowicz, który należał
do najbliższych sędziego Gołowina wchodzi do pokoju z trumną,
gdzie:
Trup leżał, jak zwykle leżą trupy, jakoś specjalnie ciężko, po
trupiemu, zatopiwszy zdrewniałe ręce i nogi w pościółce trumny, z na
zawsze załamaną na poduszce głową, wystawiając, jak zawsze wystawiają trupy, swoje żółte woskowe czoło z przerzedzonymi włosami
na zapadłych skroniach i sterczący nos jakby najeżdżał na górną
wargę24.
Przedmiotowe podejście bliskich do śmierci Iwana Iljicza jest
pojmowane jedynie w kategoriach materialnych. Koledzy z urzędu
zastanawiają się, kto teraz obejmie stanowisko po zmarłym, a żona
Praskowia Fiodorowna zastanawia się i wypytuje, ile może otrzymać
pieniędzy w wyniku śmierci męża. Jego miejsce na cmentarzu również jest zależne od ceny, co chłodno kalkuluje wdowa. W zachowaniu bohaterów opowieści i ich stosunku do śmierci nie odnajdziemy
sfery sacrum, jak dowodzi Agnieszka Wiśniak25.
4. Żal sędziego Gołowina za zmarnowanym życiem
Lew Tołstoj zastosował w utworze retrospekcję. Konstrukcja
fabuły jest tak ułożona, że czytelnik wie o śmierci bohatera już na
samym początku, kiedy to koledzy z pracy Iwana o tym rozmawiają,
a także mamy opis nabożeństwa pogrzebowego. Dopiero wtedy odbiorca cofa się w przeszłość by się dowiedzieć o powodzeniach,
sukcesach bohatera, oraz jego troskach i zabiegach we wspinaniu się
po szczeblach kariery. Głównym celem w życiu Gołowina było bowiem życie według zasady „łatwo, przyjemnie i przyzwoicie”, gdzie
walczy się o swoją karierę, zapominając o rodzinie. Czytelnik dowiaduje się także, iż szczytem marzeń Iwana Iljicza był kolejny
awans i praca, gdzie miałby 5 tysięcy poborów, oraz nowe mieszkanie, które mógłby sobie urządzić. Jednak wszystko się zmienia od
24
25
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czasu, gdy bohater uderza się w bok i zaczyna się jego trzymiesięczna walka z chorobą. Wtedy to, Iwan Iljicz zaczyna rozpamiętywać
swoje życie, wspomina dzieciństwo, okres studiów, oraz lata wczesnej młodości, dochodząc do czasów teraźniejszych. Uświadamia
sobie, że obrał złą drogę i nic już nie jest w stanie z tym zrobić.
Stwierdzenie, że jego życie to „nie to”, czym chciał by było wprawia
go w jeszcze większą rozpacz. Można nawet powiedzieć, iż cierpienie moralne stało się jeszcze gorsze od cierpień fizycznych, które
strasznie mu dokuczały26.
Iwan Iljicz zaglądając w głąb swej duszy dostrzega, że jedynie
okres dzieciństwa był czasem, kiedy żyło mu się dobrze i przyjemnie:
Tam, w dzieciństwie, było coś rzeczywiście przyjemnego, z czym
można byłoby żyć, jeżeliby powróciło. Ale człowiek, który doznawał tych
przyjemności, już nie istniał. (…) Jak tylko zaczynało się to, czego rezultatem był teraźniejszy on, Iwan Iljicz, wszystkie pozorne owoczesne radości życia topniały w jego oczach i zmieniały się w nicość czy nawet
obrzydliwość. I im dalej było od dzieciństwa, im bliżej do dzisiejszego
dnia, tym bardziej nikłe i wątpliwe były radości27.
„Głos duszy” mówi bohaterowi, że „jego życie stało się nikomu niepotrzebne”28, co jest szokiem dla człowieka, który w obliczu
śmierci dopiero się dowiaduje, że żył niewłaściwie. Skupił się tylko
na karierze i dążeniu w uzyskiwaniu, coraz to wyższych wynagrodzeń, zamiast skupić się na czymś innym, ważniejszym.
W czasie, gdy bohater dochodzi do takich wniosków jest już
tak słaby, że nie wstaje z kanapy, a ulgę w cierpieniu fizycznym
przynosi jedynie opium i morfina. Zadaje sobie pytanie „za co ta cała
okropność?”29, „po co to?”30, „dlaczego?”31 go to spotkało. Jan Or-
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J. Orłowski, Śmierć i choroba jako kara i katharsis w twórczości Lwa
Tołstoja, [w:] Między literaturą i medycyną. Literackie i pozaliterackie
działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i
XX wieku, red. E. Łoch i G. Wallner, Lublin 2005, s. 183-184.
27
L. Tołstoj, Śmierć Iwana, op. cit., s. 311.
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Ibidem.
31
Ibidem.

161

łowski32 dowodzi, że choroba Gołowina, jego osamotnienie i wyrzuty sumienia, które go dręczą są karą za urzędniczą pychę, egoizm,
chęć używania życia, oraz brak oddania bliskim. W zamian za brak
poświęcania żonie i dzieciom czasu, teraz, w chwili śmierci chciał,
by wszyscy mu współczuli i cierpieli razem z nim. Dlatego jego choroba, zachowanie i cała jego osoba była prawdziwą udręką rodziny.
Denerwowało go wszystko, przede wszystkim zdrowie i młodość
bliskich mu osób, zamiast się z tego cieszyć.
Przyjęcie ostatnich sakramentów trochę uspokoiło Iwana, jednak dopiero w ostatnich momentach życia sędzia doznaje wewnętrznego oczyszczenia. Pisarz przedstawia to tak:
Zamiast śmierci jaśniało światło. – A więc to tak! – nagle powiedział głośno. – Jakaż radość!33.
Choroba i cierpienie bohatera spełniło tu rolę katharsis. Bohater
poprzez przemyślenia i dokonanie obrachunku swojego życia doznał
swoistego oczyszczenia sumienia. Sędzia Gołowin dorasta w porządku
moralnym i duchowym równocześnie obumierając fizycznie34.
Przeciętny, zwyczajny człowiek, jakim był Iwan Iljicz, który
niczym się nie wyróżniał został postawiony przez pisarza w sytuacji
niezwykłej, dramatycznej, bo w obliczu zbliżającej się śmierci.
Śmierć Iwana Iljicza jest wiwisekcją psychiki człowieka chorego,
który za sprawą śmierci wyzwala się z przerażającego, amoralnego
życia. Dramat bohatera polegał na próbie ukojenia swojego sumienia. Jego odrodzenie duchowe, podobnie jak i u innych bohaterów
Tołstoja dokonuje się nagle. Pod wpływem choroby dotychczasowe
ideały i zasady Iwana Iljicza tracą wartość. Zdaniem Antoniego
Sewczuka wyzwolenie bohatera przybiera tutaj charakter krytyki
etyczno-społecznej35.
Sędzia Gołowin dopiero w obliczu śmierci dostrzega błędy,
jakie popełnił i dostrzegł, że jego życie nie wygląda tak jakby tego
chciał. Zawsze liczyła się dla niego tylko kariera i kolejne awanse w
pracy, zamiast życie rodzinne. Żona i dzieci schodziły na dalszy
plan, czując się odtrąconymi. Z tego też powodu nie wywiązały się
32
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bliskie więzy rodzinne między członkami rodziny, a Iwanem Iljiczem. Dlatego też, w chwili choroby sędzia Gołowin czuje się samotny, pomimo iż ma żonę, córkę i syna. Bohater utworu ma rodzinę, jednak żyje tak jakby obok niej. Podobnie wygląda sprawa z
„przyjaciółmi”. W czasie choroby Iwan Iljicz pozostaje sam, bez
„przyjaciół”, bez rodziny, Wtedy to zdaje sobie sprawę, że jest samotny przez swoje złe wybory życiowe. Wie, że gdyby inaczej żył,
inaczej postępował, teraz nie byłby taki osamotniony. Jednak teraz
jest już zbyt późno na zmianę życia, teraz bohatera czeka tylko
śmierć.
Opowiadanie Lwa Tołstoja Śmierć Iwana Iljicza podejmuje
ważne problemy, zwraca uwagę na bezmiar samotności człowieka,
który pozostaje sam w ostatnich momentach życia, oraz przedstawia
jego ogromne cierpienie psychiczne spowodowane właśnie samotnością.I co najsmutniejsze, samotność, z którą nie da się już nic zrobić,
ponieważ jest za późno.
Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Samotność człowieka w obliczu śmierci
– „Śmierć Iwana Iljicza” Lwa Tołstojapoświęciłam zagadnieniu
samotności, w tak trudnych momentach jak choroba i śmierć. Śmierć
jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, ale ważne jest, aby w
tych ostatnich chwilach egzystencji, przebywać z jakąś bliską osobą,
czy to z kimś z rodziny, czy przyjaciół. Niestety, nie zawsze jest to
możliwe, czego przykładem jest utwór Lwa Tołstoja pt. Śmierć Iwana Iljicza. W tekście przedstawiłam losy głównego bohatera, i przyczyny, dla których odchodził z ziemskiego świata w poczuciu samotności i niespełnienia.
Słowa kluczowe: samotność, choroba, śmierć, Lew Tołstoj
Summary:

The loneliness of a human in the face of death – “Death
of Ivan Iljicz” written by Leo Tolstoy
The article, entitled The loneliness of a human in the face of
death – “Death of Ivan Iljicz” written by Leo Tolstoy, I devoted to
the issue of the loneliness on such difficult moments as the illness
and the death. The death is an inseparable element of human life, but
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it is important to be with someone close to you, someone from your
family of friends in these last whiles of existance. Unfortunately, this
is not always possible, as exemplified by the work of Leo Tolstoy
entitled Death of Ivan Iljicz. In the text I presents the fate of main
character, and the reasons why he left the world with a sense of loneliness and failure.

Key words: loneliness, illness, death, Leo Tolstoy
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Wacław Rosa

Zjawiska patologiczne w rodzinie, przykładem samotności ofiary
przestępstwa, z XVII-wiecznych akt miasta Muszyny
Wstęp
Niniejszy artykuł powstał na skutek połączenia wiedzy historycznej oraz prawniczej. Badaniom interpretacyjnym poddane zostały źródła dawnego prawa polskiego, jak i akta sądowe z epoki, które
obrazują praktykę prawniczą. Uzupełnieniem warsztatu badawczego
były opracowania naukowe, tworzone przez historyków prawa, badaczy historii powszechnej oraz współczesnych reportażystów.
W Województwie małopolskim na południowym krańcu Sądecczyzny leży małe górskie miasteczko Muszyna. W swojej bogatej historii kryje ono wiele zagadek, zwłaszcza powiązanych z historią przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Jednak nie są to tylko i wyłącznie
sprawy związane ze zjawiskiem zbójnictwa, które było poważnym problemem tych terenów, aż do XIX wieku. Miasto wraz z przyległymi
terenami, już od drugiej połowy XIII wieku należało do biskupów krakowskich, zaś około połowy XIV wieku Muszyna posiadała już prawo
niemieckie. W XV stuleciu wraz z okolicznymi wioskami tworzyła już
tzw. “klucz muszyński”, czyli państwo muszyńskie, zwane też kresem
muszyńskim. W drugiej połowie XVII stulecia klucz ten obejmował 35
wsi i dwa miasteczka: Muszynę i Tylicz. Kolonizacja na omawianym
obszarze przebiegała w dwóch etapach. W XIV w. przeprowadzono
kolonizację niemiecko-polską, zaś w wieku XVI i XVII wołosko-ruską.
Ziemie te obejmowały całą południowo-wschodnią część powiatu sądeckiego. Na południu graniczyły z Węgrami, stąd też wzięła się nazwa
kres. Na zachodzie sięgały do rzeki Poprad i Piwnicznej, stykając się z
królewszczyznami znajdującymi się w starostwie sądeckim. Dalej granica biegła w kierunku północnym w kierunku Kamianny i Florynki,
gdzie opierała się o tenutę grybowską, następnie przekraczała rzekę
Białą i dochodziła do wschodniej granicy powiatu, poniżej miasteczka
Grybów1.
1

S. Płaza, Doraźny sąd kryminalny klucza muszyńskiego XVII - XVIII
w., “Czasopismo prawno-historyczne” t. Xl, 1988, z. 2, s. 200.
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Akta miasteczka i sąd kryminalny
Do naszych czasów zachowały się akta kryminalne niniejszego klucza. Jest to zbiór bardzo specyficzny, z uwagi na szczególny i
zapewne jedyny w swoim rodzaju skład sądu karnego. W pełnym
swym składzie obejmował on reprezentantów trzech Praw: Prawa
miejskiego muszyńskiego, Prawa miejskiego tylickiego i Prawa kresowego. Skład orzekający stanowiła więc bardzo duża grupa osób.
Byli to:
A. z Muszyny: wójt z ławnikami, rezydent i burmistrz z rajcami, czyli przedstawiciele sądu ławniczego i radzieckiego. Dodatkowo skład sądu rozszerzony był o cechmistrzów, czyli starszych
miejskich cechów, z reguły szewskiego, kowalskiego, płóciennego i
krawieckiego;2
B. z Tylicza: wójt z ławnikami, rezydent i burmistrz z rajcami;
C. z Kresu: wójt kreski z przysiężnikami czyli dziedzicznymi
sołtysami z okolicznych wiosek.
Prawo kreskie, reprezentowali najczęściej wójt oraz podwójci.
Muszyński sąd kryminalny, nie był typowym Sądem Prawa miejskiego muszyńskiego, gdyż jego właściwość rozszerzona była także i
na cały klucz muszyński, taką właściwość mógł mieć tylko i wyłącznie Sąd dworski biskupa krakowskiego, który był panem niniejszego
klucza. Dodatkowo posiedzenia sądowe były gajone, czyli rozpoczynane z rozkazu starosty muszyńskiego, który musiał być uznawany
za biskupiego namiestnika3. Najwłaściwszą więc nazwą muszyńskiego sądu kryminalnego jest sąd prawa gajnego wielkiego. Dodatkowo starosta ingerował w orzecznictwo niniejszego sądu, będąc w
praktyce instancją odwoławczą, gdyż przysługiwało mu prawo zatwierdzania, bądź zmieniania poszczególnych części orzeczenia. Fakt
ten potwierdza więc tezę o dworskim charakterze sądu prawa kreskiego w Muszynie. Sąd ten, nie zbierał się w określonym terminie,
lecz na polecenie starosty, w celu osądzenia określonej, przeważnie
pojedynczej sprawy, obejmującej jednak kilku przestępców. Obecność starosty na posiedzeniach sądowych nie była wymagana. Ciężko jest ustalić czas rozpoczęcia działalności niniejszego sądu. Za2

ibidem, s. 201.
Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647—1765, wydał f.
Piekosiński, Kraków, 1889, s. 5-7.
3

166

chowane zapiski rozpoczynają się dopiero w 1647 r., lecz sąd działał
z pewnością już wcześniej, gdyż charakter zapisek, przypomina kontynuacje jakichś wcześniejszych zbiorów akt, które jednak nie zostały zachowane do czasów współczesnych. Olbrzymią rolę w postępowaniu przed sądem kryminalnym odgrywał instygator, czyli
oskarżyciel. Bez jego udziału, nie można było wszcząć postępowania. W wielu przypadkach oskarżyciel wywierał znaczny wpływ na
wymiar kary, bądź metody jej wykonania. W praktyce, jeśli przeciwko podejrzanemu nie wystąpił instygator, sprawca był automatycznie
zwalniany z aresztu z rozkazu starosty muszyńskiego. Sąd kreski, nie
występował więc w charakterze oskarżyciela publicznego, zaś postępowanie nie nosiło cech inkwizycyjnych4.
Orzekane kary
Sposób penalizacji przestępstwa miał charakter typowej prewencji generalnej, zaś surowość kary miała odstraszać potencjalnego
sprawcę. Istniała możliwość zmiany orzeczonej kary. Najczęściej
zmianę takową mógł przeprowadzić starosta muszyński. W efekcie
zdarzało się, że kwalifikowany rodzaj kary śmierci np. spalenie żywcem na stosie, albo łamanie kości i wplecenie w koło, stosowano
zwyczajną formę kary, czyli ścięcie mieczem. W wyjątkowych przypadkach, kara śmierci mogła być zmieniona na inny rodzaj sankcji,
przeważnie wymierzano karę chłosty. Zmiana taka możliwa była po
zbadaniu okoliczności przestępstwa. Najczęściej przesłanką przemawiającą za tak istotnym złagodzeniem kary, był młody wiek
sprawcy, czy wcześniejszy brak karalności. Miało to olbrzymie znaczenie w przypadku ciężkich przestępstw obyczajowych. Kara wykonywana była na rynku miasteczka, zaraz po wydaniu przez sąd
wyroku skazującego. W wypadku cudzołóstwa żony, karę wykonywał zdradzony mąż.
Ściganie sprawcy i postępowanie przed sądem
Władze kresu dążyły do tego, by ściganie przestępstw odbywało się sprawnie i szybko, zaś przestępcę ująć mieli miejscowi
funkcjonariusze (sołtysi i wójtowie), których zadaniem było także i
4

S. Płaza, op. cit. s. 202.
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uzyskanie informacji na temat okoliczności popełnienia czynu przestępnego. Przed sądem sprawa rozpoczynała się od wniesienia przez
instygatora skargi kryminalnej. Na posiedzenia sądowe wzywano
świadków i strony specjalnym ordynansem zamkowym. Jeśli oskarżonego udało się ująć, doprowadzano go z więzienia muszyńskiego
na posiedzenie sądowe, składając jednocześnie skargę. Proces w
niektórych przypadkach mógł trwać dosyć długo. Elementy śledztwa
przeplatane były inkwizycjami, czyli przesłuchaniami oskarżonego,
których było od jednego do czterech. W celu uwiarygodnienia zeznań i uzyskania rzeczywistej wiedzy o okolicznościach popełnienia
przestępstwa, decydowano o zastosowaniu tortur wobec oskarżonego5. Były to jednak ściśle określone procedurą karną czynności, w
których nie było miejsca na dowolne okrucieństwo, czy różnorakie
wymyślne męki. Tortury w procesie karnym w Polsce polegały na
rozciąganiu sprawcy sznurem przy pomocy kołowrotu oraz przypiekaniu świecami. Zabiegi te stosowano przemiennie. Dopuszczano
trzykrotne rozciąganie i trzykrotne pieczenie ogniem. Sąd mógł też
zadecydować o zastosowaniu tylko jednego rodzaju mąk, albo określić ich niższą częstotliwość6. Po każdej takiej próbie, przeprowadzano przesłuchanie oskarżonego7. Tortury w omawianej epoce były
podstawowym środkiem dowodowym. Po zakończeniu postępowania, sąd przystępował do sformułowania wyroku końcowego. Naradzano się w miejscu posiedzenia sądowego. Sędziowie w przeciwieństwie do czasów obecnych, nie udawali się na naradę do innego
pomieszczenia. Swoje decyzje podejmowali większością głosów.
Orzekano zaś wdg. przepisów prawa magdeburskiego, zebranego w
dziełach prawniczych Bartłomieja Groickiego8.

5

ibidem, s. 208.
M. Kamler, Złoczyńcy : przestępczość w koronie w drugiej połowie xvi
i w pierwszej połowie xvii wieku w świetle ksiąg sądowych miejskich, Warszawa 2010, s. 328.
7
Płaza, op. cit. s. 209.
8
zob. B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w koronie polskiej, Warszawa 1953; B. Groicki, Artykuły prawa
majdeburskiego; postępek sądów około karania na gardle; ustawa płacej u
sądów, Warszawa 1954.
6
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Bulwersująca sprawa
Przed tymże sądem kryminalnym, rozegrała się jedna z bardziej
tragicznych i dramatycznych spraw, z jakimi można się zetknąć badając dawne księgi smolne, czyli księgi złoczyńców. W aktach sądu
kryminalnego kresu muszyńskiego z lat 1647—1765, pod nr 19, dnia
22 lutego 1679 roku, odnotowano sprawę Mikołaja Dudzika i Pelagii
Marczyszakowej o poróbstwo, czyli rozwiązłość seksualną, cudzołóstwo i podpalenie9. Sprawa wzburzyła ówczesną społeczność miasteczka, gdyż w domowym zaciszu doszło do przestępstwa wielokrotnego zgwałcenia, którego dopuszczał się ojczym, wobec swojej pasierbicy. W postępowaniu sądowym orzekali: z miasta Muszyny: wójt
Mikołaj Pieckowski, podwójci Lan Panek, ławnicy: Walenty Bemowicz, Stanisław Homiak, Ferens Nowak, Stanisław Malski, Lan
Krzysztoffik; burmistrz Stanisław Łyskowicz, rajcy: Szymon Pobręcki, Michał Kroczałowski i Andrzej Pawłowski oraz Prawo kreskie,
czyli sołtysi okolicznych wsi, których liczby, ani nazwisk nie znamy.
Początkiem sprawy okazała się skarga kryminalna, którą jako instygator, do muszyńskiego sądu wniósł Lacko Markowicz, mąż Pelagii
Marczyszak. Skarżył się o to, iż ojczym jego żony Mikołaj Dudzik, w
porozumieniu ze swoją pasierbicą i jednocześnie żoną instygatora
Markowicza, dopuścili się spalenia jego domu. Szybko okazało się, że
pożar był skutkiem szeregu patologicznych zjawisk, które miały miejsce w tejże rodzinie.
Składająca zeznania Pelagia Marczyszak wyznała muszyńskiemu wymiarowi sprawiedliwości rzeczy, które zmieniły całkowicie
obraz wydarzeń, które rozegrały się w domu we wsi Szczawnica,
gdzie wszyscy zamieszani w sprawę zamieszkiwali. Podczas dobrowolnych zeznań Pelagia opowiedziała sądowi, że jej ojczym Mikołaj
Dudzik gwałcił ją wielokrotnie. Zaczęło się to, gdy nie była jeszcze
żoną wnoszącego skargę o pożogę Markowicza. Ojczym podczas stosunków seksualnych, zatykał jej usta, gdy wołała o pomoc i groził że
zabije albo podpali swoją ofiarę. Matka zdaniem Pelagii, wiedziała o
postępowaniu swojego męża, jednakże była przez niego zastraszona i
nie śmiała stanąć w obronie córki, gdyż jej także groził śmiercią. W
9

Akta sądu kryminalnego kresu muszyńskiego 1647—1765, op. cit. s.
42-43.
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dalszych zeznaniach dowiadujemy się, że dramat dziewczyny trwał
nadal, mimo poślubienia Markowicza. Nadal była gwałcona przez
ojczyma, zaś matka o tym wiedziała. Mikołaj Dudzik najwidoczniej
nie mógł pogodzić się z tym, że jego ofiara jest zamężna. Znowu Pod
groźbą zabójstwa, nakazał pasierbicy podpalić dom męża. żądał od
niej także, aby odeszła od Markowicza. Pelagia kierowana strachem
umyślnie podłożyła ogień w przydomowej stajni. Pasierbica wobec
sądu, obwiniła swojego ojczyma, iż przez niego nie układa jej się dobrze w małżeństwie z Markowiczem. Dodała, że Dudzik często bił jej
matkę, gdy próbowała się mu sprzeciwić. Jeden z braci męża pokrzywdzonej Hryć Markowicz zeznał, iż widział ją idącą do stajni
zapewne z płonącą pochodnią, o przemocy seksualnej nie wspomniał
w swoich zeznaniach.
Następnie z więzienia przyprowadzono Mikołaja Dudzika,
który zeznał, iż nigdy przed zawarciem małżeństwa nie gwałcił pasierbicy, dopiero dopuścił się takiego czynu, gdy wyszła za mąż.
Został także przyłapany na gorącym uczynku przez męża ofiary.
Zaprzeczył też, iż nakazywał pasierbicy podpalenie, dodał, iż matka
Pelagii nic nie wiedziała o gwałtach, on zaś nigdy nikomu nie groził
podpaleniem, czy też śmiercią. Matka ofiary zeznała, że nic nie wiedziała o postępowaniu swojego męża. Następnie sąd przeprowadził
konfrontację, między Pelagią i jej matką. Pelagia zeznała, iż mówiła
matce, iż była gwałcona przez ojczyma, a matka dokładnie wiedziała, kiedy czyny te miały miejsce. Matka stwierdziła, że faktycznie
słyszała o tych rzeczach od córki, lecz nie wierzyła jej, a ponadto
bała się swojego męża i dlatego milczała, kryjąc występek. Mąż pelagii zeznał natomiast, iż dowiedział się od niej, że jest gwałcona
przez ojczyma. Pewnego razu ujrzał co Dudzik robi jego żonie. Powiadomił więc od razu o sprawie odpowiedzialnego za wymiar
sprawiedliwości sołtysa sczawnickiego. Funkcjonariusz ten nie podjął wszakże interwencji, gdyż Dudzik także i jemu groził śmiercią.
Mąż Pelagii i jednocześnie instygator prosił więc muszyńskich sędziów o wymierzenie sprawiedliwości przeciwko cudzołożnikom i
podpalaczom. Należy zauważyć, że ofiara Dudzika Pelagia Marczyszak, była również obwinioną w sprawie, gdyż nie poinformowała
wymiaru sprawiedliwości o przestępstwie.
Sąd mając na względzie rozbieżności zeznań, a mianowicie, iż
Mikołaj Dudzik nie przyznał się do tego, iż za zgodą Pelagii, lub
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przez zastosowanie przymusu, dopuszczał się stosunków seksualnych z pasierbicą, zaś Pelagia Marczyszak obwiniała ojczyma o wielokrotne zgwałcenie. W kwestii pożaru zaś Dudzik miał nakazać
podpalenie domu Markowicza, zaś Pelagia miała dopuścić się tego
czynu za namową ojczyma. Sąd więc zastosował podstawowy środek
dowodowy, jakim było w omawianej epoce, wydanie obojga na tzw.
kwestię, czyli tortury. Wobec Dudzika Nakazano przeprowadzić
trzykrotne palenie, zaś Marczyszakowa także miała być wydana mistrzowi sprawiedliwości, czyli katu. Decyzję tę zatwierdził Zygmunt
Przyborowski, starosta muszyński.
Zgodnie z procedurą karną, przed pierwszym paleniem sąd
ponownie przesłuchał podejrzanego Dudzika. Ten zaś jeszcze nie
męczony zeznał, że pasierbica oddawała mu się dobrowolnie 4 razy
będąc panną i 4 razy już po wyjściu za mąż. Dodał też, że Pelagia
obiecywała mu, że odejdzie od swojego męża, on zaś kazał podpalić
dom Markowicza, gdyż ten podejrzewając go o przemoc seksualną
wobec swej żony, groził, że go zabije. Dudzik wyznał, iż miał o to
do Markowicza “rankor”10. Po zastosowaniu dwukrotnego przypalania, oskarżony Przyznał również, że żona jego, a matka Pelagii wiedziała o przemocy wobec swojej córki.
Sąd więc, zważywszy przyznanie się Mikołaja Dudzika do
rozwiązłości seksualnej wobec swojej pasierbicy, wydał następujące
orzeczenie.
Nakazał najpierw spalić dobra Marczyszaków, aby grzech takowy się więcej w tych zabudowaniach nie odbywał. Mikołaj Dudzik zaś, “za takowe porubstwo, żeby sie takowy grzech nie mnożył
na świecie, ma bydz ogniem żywo upalony, Połacha zaś iako młoda,
w rozumie nie doskonała, za yczynek popełniony porubstwa, yż namowę oyczyma swego popełnieła, ogniem spaliła dobra tak mężowe
iako y bratow iego, miałaby bydz także ogniem spalona, iednak bacząc Prawo młodość iey, także niedostoyność rozumu, ma bydz mieczem skarana11. Orzeczenie zapadło na podstawie prawa magdeburskiego, którego przepisy mówiły, iż “Cudzołóstwa jawne, te mają
być zawsze karane, tak mężczyzna, jako białegłowy; nie ma tego
10
11

ibidem, s. 42.
ibidem, s. 43.
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urząd nigdziej dopuścić, i owszem, gardłem o to wedle prawa zawsze
karano”. Pożoga zaś, iż “to jest zły a okrutny uczynek, tedy tę sprawę
obwiniony o pożogę ma czynić: Iż gdy go obwinią przed prawem, iż
spalił dom, gumno, tedy ten obwiniony tamże przed prawem ogniem
ma być spalon: czym zgrzeszył, tym ma pokutować”12. Jednak Starosta muszyński nie zatwierdził wyroku zapadłego w takim kształcie.
Okazał obojgu podsądnym “łaskę i miłosierdzie”. Ostatecznie rozkazał ściąć mieczem na rynku miasteczka Mikołaja Dudzika, zaś Pelagia z racji młodego wieku, miała zostać ukarana chłostą. Wyrok
szybko wykonano. Dudzika faktycznie ścięto, zaś Pelagia otrzymała
publicznie także na rynku 50 plag z ręki swojego męża Lacka Markowicza. Na koniec w orzeczeniu zaznaczono, iż jeśli w przyszłości
Pelagia Marczyszak dopuści się podobnego przestępstwa, będzie
podlegała dekretowi o karze śmierci.
Samotność podwójnej ofiary:
Z akt niniejszej sprawy wyłania się obraz samotnej młodej
dziewczyny, która nie mogła spodziewać się znikąd pomocy. W
środowisku wiejskim w którym żyła, jej dramat traktowany był zapewne z obojętnością. Należy mieć też wątpliwości, czy podzieliła
się swoimi problemami z kimś innym oprócz matki. Ta jednak, mimo, że wiedziała o dramacie, nie reagowała. Było to spowodowane
życiem w ciągłym strachu przed tyranizującym obydwie kobiety
zwyrodnialcem. Mimo, że w tamtych czasach kwestie seksualne były
traktowane w środowisku wiejskim bardzo luźno13. Zwłaszcza młodzieży obca była charakterystyczna dla XIX stulecia pruderyjność14.
Dla nikogo w tamtych czasach nie było dziwne, gdy do karczmy
samotnie wybierała się panna. Dozwolone tam były bliskie kontakty
między kobietami i mężczyznami. Nikogo nie gorszyły rozmowy,
zaloty, czy też wspólne picie alkoholu. W karczmie chętnie wspólnie
tańczono. Umożliwiało to w pełni akceptowany przez społeczeństwo
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B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego, op. cit. s. 48.
T. Wiślicz, Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w Polsce
XVI-XVIII wieku, „Lud”, 2004 t. 88, s. 44.
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zob. T. Wiślicz, Wiejskie zaloty w Polsce XVII XVIII wieku, “Studia
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13

172

bliski kontakt cielesny obojga płci15. Jednak dopuszczanie się gwałtów na pasierbicy przez ojczyma, musiałoby wywołać reperkusje w
stosunku do obwinionego. Prawo stało na stanowisku, że uwiedzenie
przemocą traktowane powinno być bardzo surowo. Nie wykluczano
wykonania kwalifikowanej kary nawet i wobec gwałciciela prostytutki. Schwytanego zaś na gorącym uczynku, można było sądzić w
trybie doraźnym, nie było też możliwości odwołania się do sądu
wyższej instancji oraz zastosowania prawa azylu16.
Mikołaj Dudzik musiał więc we wsi czuć się bardzo pewnie.
Można domniemywać, że terroryzował nie tylko kobiety w domu,
który zamieszkiwał, lecz potrafił również skutecznie zniechęcić do
interwencji sołtysa wsi, który był przecież przedstawicielem służb
porządkowych. Oprawca wobec funkcjonariusza posunął się do
groźby wyjątkowo strasznej i zuchwałej w tamtych czasach. Zastraszył go mianowicie chęcią wywołania pożaru. Było to przestępstwo,
przed którym ludzie odczuwali wyjątkową trwogę, spowodowaną
specyfiką zabudowy ówczesnych miejscowości i trudnymi do opanowania skutkami ewentualnego zaprószenia ognia. Dudzika nie
odstraszały także represje karne. Musiał przecież zdawać sobie
sprawę, że pożoga była zbrodnią penalizowaną przez sądy, niezwykle okrutnymi karami, zwykle spaleniem żywcem na stosie. Jak więc
młoda dziewczyna mogła skutecznie przeciwstawić się wykorzystującemu ją seksualnie ojczymowi, skoro nie potrafił zrobić tego sołtys, za którym przecież stał cały represyjny aparat wymiaru sprawiedliwości, czyli miejskie milicje, starościńscy harnicy, czy dragonia
biskupia. Poprawą losu dziewczyny okazało się małżeństwo z Lacko
Markowiczem, jednakże z zeznań ofiary wynika, że mimo ślubu
nadal dochodziło do gwałtów. Dziwnym wydaje się fakt, iż mąż
Pelagii dowiedziawszy się o problemie, nie podjął skutecznej interwencji, jednak mógł zwlekać z zawiadomieniem władz, obawiając
się, by żona także nie została oskarżona o rozwiązłość. Przecież
zgodnie z przepisami ówczesnego prawa, także dopuszczała się cudzołóstwa. Nie było więc pewności, jak mające miejsce w rodzinie
15

ibidem, s. 43.
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XVII wieku, Warszawa 1995, s. 40.
16

173

Markowicza czyny, zakwalifikują sędziowie. Dodatkowo ojczym
zapewne starał się skłócić małżonków, by Pelagia nie znalazła oparcia w swoim mężu. stąd słowa dziewczyny zaprotokołowane w księdze sądowej, iż gdyby nie ojczym to zapewne żyłaby z mężem w
przykładny sposób.
Pelagia Marczyszak tkwiła więc w roli podwójnej ofiary. Zarówno ze strony ojczyma, jak i wymiaru sprawiedliwości groziło jej niebezpieczeństwo. Gdyby żyła ona w czasach nam współczesnych, zapewne
po ujawnieniu sprawy, konieczne byłoby długotrwałe leczenie psychiatryczne oraz przewlekła terapia psychologiczna. Niestety nie dysponujemy wiedzą, jak po wymierzeniu kary chłosty i zakończeniu sprawy
przed muszyńskim wymiarem sprawiedliwości, potoczyło się dalsze
życie obojga małżonków. Można jedynie domniemywać, że z pewnością przez jakiś czas, rodzina poddana była swoistemu ostracyzmowi
społecznemu. Z zeznań wynika, iż dopiero posunięcie się przez Mikołaja Dudzika do podżegania dziewczyny do wywołania pożaru, a w efekcie doprowadzenie do niego, skłoniło męża ofiary do złożenia skargi
kryminalnej w muszyńskim sądzie. Zapewne zaprószenie ognia było
zdaniem ówczesnego społeczeństwa, czynem o dużo donioślejszym
ciężarze gatunkowym, gdyż wywołało natychmiastowy skutek w lokalnej społeczności. Sądowi kryminalnemu, mimo wdg. współczesnej nam
wiedzy niedostatecznego przygotowania psychologicznego, udało się w
skuteczny sposób wyświetlić dramatyczne wydarzenia, które rozgrywały się w rodzinie Marczyszaków i Markowiczów. Na szczególną uwagę
zasługuje delikatność sędziów, podczas badania niniejszej sprawy. Mimo, iż w ostateczności zastosowali tortury wobec obojga obwinionych,
to wobec Pelagii musiały mieć one łagodniejszy przebieg. Księga kryminalna mówi bowiem, iż Mikołaja Dudzika pieczono, zaś o czynnościach kata wobec Pelagii protokoły zeznań nie wspominają. Można się
domyślać, że zgodnie ze staropolską procedurą karną, zastosowano
rozciąganie stawów, które miało dużo mniej inwazyjny charakter. Wydając wyrok sędziowie musieli kierować się surowymi przepisami prawa magdeburskiego, jednak w wypadku Pelagii Marczyszak zastosowali łagodniejszy wymiar kary. Uwzględnili mianowicie podstawową okoliczność łagodzącą, czyli młody wiek dziewczyny. Wydaje się też, iż
orzeczona kara penalizowała nie tyle cudzołóstwo, lecz podpalenie,
którego za namową ojczyma usiłowała dokonać. Dowodzi tego najpierw orzeczenie kary stosu, charakterystycznej dla przestępstwa podpa-
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lenia. Przecież Za niniejszy postępek Zwierciadło Saskie przewidywało
karę ścięcia. Jeśli zaś w pożodze ktoś zginął, kwalifikowaną karę łamania kołem. Praktyka sądów miejskich stosowała jednak rozwiązania
prawa rzymskiego. Sędziowie chętnie stosowali odzwierciedlającą czyn
karę stosu17.
Następnie orzeczoną sankcję złagodzono, poprzez orzeczenie
zwyczajnej kary miecza. Kolejnym aktem wyrozumiałości wobec
obwinionej jest decyzja starosty muszyńskiego, który po raz kolejny
zastosował tę samą przesłankę i orzekł sankcję najłagodniejszą jaką
mógł, czyli karę publicznej chłosty, którą w dodatku miał wykonać
instygator, a jednocześnie przecież mąż Pelagii. Mogło to być kolejną formą łagodzenia sankcji karnej. Mąż mógł przecież chłostać żonę
w dość delikatny sposób.
Podsumowanie
W niniejszej sprawie widać wyraźnie duże doświadczenie życiowe ówczesnych sędziów. Ich postępowanie jest zaprzeczeniem
wcześniej forsowanych mitów o okrucieństwie dawnego systemu
wymiaru sprawiedliwości.18 Mimo surowych przepisów starali się
oni zrozumieć ofiarę i jej sytuację życiową oraz motywy, którymi się
kierowała. W efekcie ich postępowania surową karę poniósł dręczyciel Pelagii Marczyszak, Mikołaj Dudzik. Jego zaś faktyczna ofiara
w praktyce ucierpiała w znikomy sposób. Nie należy też zapominać,
że mentalność ówczesnych ludzi i rozumienie surowości kar było
diametralnie różne od naszego pojmowania sankcji karnych, przesiąkniętego często nadmiernym humanitaryzmem. Nie może więc
dziwić kara chłosty, którą zastosowano wobec dziewczyny.
Ten XVII-wieczny rodzinny dramat powinien nas uczyć, że w
każdych czasach, od społeczeństwa wymaga się stosownej reakcji w
celu ochrony jednostki narażonej na działania przestępne. Największym jednak dramatem, który przeżywa ofiara dotknięta opisywanym powyżej typem przestępstwa nie jest sam akt zgwałcenia, lecz
17

W. Maisel, Dawne polskie prawo karne miejskie od połowy XV do połowy XVIII wieku, Warszawa - Toruń, 1966, s. 355.
18
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa
polskiego, Warszawa 1979, s. 314.
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bezdenna samotność, która pogłębia przeżywaną tragedię. Tezę tę
potwierdza już współczesna, mocno nagłośniona w mediach sprawa
gwałciciela Josefa Fritzla, który przez 24 lata przetrzymywał własną
córkę w piwnicy swojego domu w Amstetten w dolnej Austrii.19 Na
jej przykładzie widać, że zadziałały tam dokładnie takie same mechanizmy, jak w XVII-wiecznym małym polskim miasteczku. Znowu najważniejszą rolę odegrała społeczna obojętność, przemoc fizyczna i bezgraniczny strach ofiar, wobec swojego oprawcy. Należy
więc zawsze pamiętać, że największym wrogiem społecznym nie jest
zdemoralizowany sprawca, lecz obojętność na los samotnych ofiar
czynu przestępnego, zarówno najbliższej rodziny, jak i sąsiadów, czy
też często spotykana bierność organów wymiaru sprawiedliwości.
Przedstawiona w niniejszym artykule sprawa z XVII-wiecznych akt
sądowych ukazuje także niezmienność i ponadczasowość mechanizmów oraz ludzkich zachowań, które prowadzą do coraz większej
zuchwałości i wynaturzeń potencjalnych przestępców. Jedyną szansą
pomocy ofierze, która znalazła się w takiej sytuacji, jest przezwyciężenie jej samotności, a dopiero później represja karna.
Streszczenie:
Wbrew niektórym przekonaniom, także i w dawnych czasach
występowały zjawiska patologiczne w polskich rodzinach. Przykładem jest opisana w niniejszej pracy sprawa Mikołaja Dudzika i Pelagii Marczyszak z 1679 r. o rozwiązłość seksualną, cudzołóstwo i
podpalenie. Ten rodzinny dramat, chociaż rozegrał się kilka stuleci
temu w małym górskim miasteczku, doskonale odzwierciedla społeczne zachowania zarówno ofiar, jak i sprawców tego typu przestępstw. Analizując akta sądowe, widać analogię z głośną współczesną sprawą Josefa Fritzla, zaś sprawcę śmiało możemy określić mianem XVII-wiecznego polskiego Fritzla. Artykuł opisuje los molestowanej i gwałconej dziewczyny, którą dopiero ówczesny wymiar
sprawiedliwości, szafujący zdaniem współczesnych odbiorców brutalnymi sankcjami karnymi, uratował z koszmaru w którym przyszło
jej żyć. Praca ukazuje poszczególne mechanizmy, jakie zawiodły w
niniejszym przypadku. rodzina, społeczeństwo małego miasteczka,
czy też brak poszanowania zasad moralnych. U podstawy całego
19
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długiego łańcucha zdarzeń, leżeć musiała niewątpliwie olbrzymia
samotność ofiary przestępstwa, która była faktyczną przesłanką zaistniałego czynu.
Słowa kluczowe: historia prawa, przestępczość, samotność,
ofiara, wymiar sprawiedliwości.
Summary:
Pathological phenomena in the family, the identity of the loneliness of crime, from the 17th-century acts of the city of Muszyna
Contrary to some beliefs, also in the old days there were pathological phenomena in Polish families. An example is the case of
Mikołaja Dudzika and nurse Marczyszak in 1679 about sexual promiscuity, adultery and arson. This family drama, although played a few
centuries ago in a small mountain town, perfectly reflects the social
behavior of both victims and perpetrators of this type of crime. While
analyzing the court records, we can see analogy with Josef Fritzl's
famous contemporary case, and the perpetrator can be confidently
described as the seventeenth-century Polish Fritzl. The article describes the fate of the harassed and raped girl, who, until then, of
justice at the time, who cared in the opinion of modern recipients of
brutal penalties, saved from the nightmare in which she lived. The
paper shows the various mechanisms that have failed in this case.
family, small town society, or lack of respect for moral principles. At
the base of the entire long chain of events, there must have been undoubtedly the enormous loneliness of the crime victim, which was
the actual premise of the act.
Keywords: history of law, crime, loneliness, victim, justice.
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Jowita Berdzik

Sieroctwo społeczne i jego formy kompensacji
Wstęp
Sieroctwo społeczne stanowi fundamentalny element opieki
społecznej. Wokół niego skupiają się głównie działania opiekuńcze.
W szerszym znaczeniu opieka ta definiowana jest jako działalność
zmierzająca do zapewnienia dzieciom i młodzieży korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi i wychowaniu. Tak więc zasadniczą rola placówek opiekuńczo – wychowawczych jest określenie i
zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych dzieci. Kompensacja celowa jest stosowana świadomie przez człowieka, zarówno w
sferze jego życia psychicznego, jak i w różnych dziedzinach jego
aktywności. Ponadto stanowi najbardziej istotny w życiu psychicznym mechanizm obronny, który umożliwia jednostce wychodzenie z
sytuacji kryzysowych oraz ponowne odzyskanie psychicznych sił
niezbędnych w samorealizacji. Owa kompensacja potrzebna jest
dziecku osieroconemu, gdyż sieroctwo wiąże się z ryzykiem utraty
przez dziecko bezpośredniej opieki rodziców i drastyczną deprywacją jego potrzeb psychoemocjonalnych1.
Pojęcie sieroctwa i eurosieroctwa
Pojęcie sieroctwa jest niejednoznaczne i charakteryzuje się
rozbudowanym zakresem znaczeniowym. W związku z tym zostało
podzielone na sieroctwo naturalne i sieroctwo społeczne. Sieroctwo
naturalne jest skutkiem śmierci rodziców, zaś w przypadku sieroctwa
społecznego dziecko zostaje pozbawione normalnego środowiska
rodzinnego. Definiowane jest ono jako brak opieki rodzicielskiej,
który uwarunkowany jest różnymi czynnikami. Wśród nich wymienia się: uzależnienia, ubóstwo czy przewlekłe choroby. Współcze1

S. Badora, Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji [w:] System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie pod. red.
Sylwii Badory i Danuty Marzec, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls",
2002, s. 55-56
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śnie główną drogą prowadzącą do sieroctwa społecznego dzieci są
migracje rodziców. Taki stan określany jest mianem eurosieroctwa2.
Umiejscowienie eurosieroctwa w praktyce wychowawczej wydaje
się nie sprawiać problemów. Jednakże głębsza analiza tematu ukazuje trudności i niejasności. Pierwszą z nich jest zdefiniowanie samotności i osamotnienia jako zjawisk współwystępujących zarówno z
sieroctwem dzieci, w tym i eurosieroctwem. Jak podaje Rembowski
(za: Olearczyk, 2008) samotność jest problemem o charakterze społecznym. Jest stanem złożonym i trudnym do jednoznacznej interpretacji. Wynika z izolacji społecznej lub zaburzonych relacji międzyludzkich. Definiuje się ją jako negatywny stan psychiczny, będący
efektem braku zadowolenia z ilości i jakości kontaktów społecznych
jednostki z pozostałymi członkami społeczeństwa. Samotność jest
ściśle związana ze stanem ducha człowieka. Jak podaje T.E. Olearczyk można dokonać podziału samotności na: fizyczną, psychiczną i
moralną. Samotność fizyczna – społeczna pojmowana jest jako odosobnienie, będące skutkiem izolacji od najbliższych lub społeczności lokalnej. Objawia się jako brak zainteresowania zarówno problemami, sukcesami, jak i życiem codziennym danej jednostki. Owa
samotność dotyka przede wszystkim dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wszędzie tam,
gdzie rozpoczął się proces sieroctwa społecznego. Współcześnie
jednym z ważniejszych czynników wpływających na poczucie osamotnienia dziecka jest migracja zagraniczna rodzica. Brak obecności
najbliższej osoby, jej praca poza domem, a tym samym niemożność
codziennego kontaktu powoduje, iż młody człowiek staje się samotny. Niejednokrotnie izoluje się, czując wstyd z powodu wyjazdu
rodzica. Zazwyczaj samotność fizyczna współwystępuje z samotnością psychiczną, czyli osamotnieniem. Dotyczy ona indywidualnych
odczuć jednostki, jej wrażliwości, potrzeb. Jest to niewystarczający
kontakt z drugim człowiekiem, który wpływa na zachwianie równowagi wewnętrznej, dyskomfort psychiczny i poczucie powstania
bariery między samotnym dzieckiem, a rodziną i społeczeństwem.
Jak pisze T.E. Olearczyk specyficzny rodzaj samotności stanowi
samotność moralna. Charakteryzuje się ona upadkiem wartości,
2

S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 36
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norm i autorytetów w opinii dziecka. Jest zjawiskiem coraz bardziej
powszechnym w ponowoczesnym świecie. Stanowi skutek chaotycznie przekazywanych wzorców kulturowych, sposobów postępowania czy umiejętnego wypełniania ról społecznych. W znacznym
stopniu wpływa na nieprawidłowe kształtowanie osobowości3.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, iż eurosieroctwo
stanowi: „sytuację, w której emigracja zarobkowa rodziców/rodzica
powoduje burzenie podstawowych funkcji rodziny, takich jak zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji, wsparcia emocjonalnego
dziecka i transmisji kulturowej. Takie rozumienie eurosieroctwa
oznacza, że nie każde dziecko, którego rodzice lub rodzic wyjechał
do pracy za granicą, powinno być traktowane jako eurosierota"4.
Podział sieroctwa społecznego
A Tynelski opracował następujący podział sieroctwa społecznego, w którym kryterium wyróżniającym są przyczyny, czyli źródła
sieroctwa:
• sieroctwo społeczne prawne: występuje na mocy orzeczenia
sądu ograniczającego lub pozbawiającego rodziców władzy rodzicielskiej w przypadku niezaspokajania potrzeb dziecka lub jego demoralizacji;
• sieroctwo społeczne losowe: wynika z przejściowej i krótkotrwałej sytuacji, której przyczyną może być choroba, pobyt rodziców
w szpitalu;
• sieroctwo społeczne będące efektem dezorganizacji rodziny,
jej nieprawidłowego funkcjonowania, mającego związek z zaniedbywaniem lub brakiem świadomości rodziców o potrzebach opiekuńczych dziecka;
• sieroctwo społeczne , które wynika z odrzucenia dziecka,
niekoniecznie mającego związek z jego porzuceniem. Występuje
wówczas, gdy rodzice nie zaspokajają potrzeb emocjonalnych dziec-

3

T. E. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy
kryzysu współczesnej rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
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ka. Odrzuceniu dziecka przez rodziców często towarzyszy maltretowanie go lub znęcanie się psychiczne5.
Zjawisko kompensacji
Kompensacja jest zjawiskiem, które występuje w świecie
przyrody, cywilizacji i społeczeństwa. Definiowana jest jako "wyrównywanie", "równoważenie", "zastępowanie" i znajduje szczególne zastosowanie w życiu osobistym człowieka, w sferze jego funkcjonowania biologicznego i psychicznego. Jako powszechna zasada
stosowana jest w szczególności w dziedzinach i sytuacjach, w których występuje: brak, niedobór, szkoda, deprywacja, strata, niepowodzenie czy porażka. Kompensacja występuje w dwóch postaciach:
• niezamierzonej, naturalnej, gdyż pojawia się bez udziału
człowieka;
• celowej, gdy człowiek lub grupa społeczna podejmuje celowe czynności i działania kompensacyjne.
Sieroctwo zazwyczaj ma ścisły związek z przykrymi przeżyciami doznanymi przez dziecko w jego środowisku rodzinnym oraz z
opóźnieniami i zaburzeniami jego rozwoju. Niezbędna jest więc
osieroconemu dziecku zarówno kompensacja psychiczna jak i opiekuńczo – wychowawcza6.
Podział placówek opieki całkowitej nad dzieckiem
Filipczuk dokonała podziału placówek opieki całkowitej na
trzy kategorie:
• domy dziecka: w wielu przypadkach biorą na siebie pełną
opiekę nad dzieckiem i pełną odpowiedzialność. Zajmują się w
szczególności sprawami dziecka aż do osiągnięcia pełnoletniości, a
konkretnie – do momentu, w którym wychowanek zostanie usamodzielniony. Domy Dziecka można określić jako placówki działające
w ruchu ciągłym, ponieważ funkcjonują w dzień i w nocy, w dni
powszednie i świąteczne, podczas roku szkolnego i wakacji;
5

A. Tynelski, Problemy sieroctwa naturalnego i społecznego, „Biuletyn
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6
J. Lipińska, Kompensacja poczucia sieroctwa w szkole, "Problemy
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• drugą kategorię tworzą placówki, określane mianem "wyspecjalizowanch". Otaczają one opieką, zajmują się kształceniem i
wychowaniem dzieci z odchyleniami od normy i zaburzeniami w
rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym. Placówki tworzą
specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze dla dzieci upośledzonych
i niedowidzących oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze mające
charakter resocjalizacyjny;
• placówki diagnostyczne, w szczególności pogotowia opiekuńcze.
Domy Dziecka stanowią najpowszechniejszą współcześnie
formę opieki całkowitej nad dzieckiem. Zdaniem Jolanty Lipińskiej
wychowankowie domu dziecka dotknięci sieroctwem społecznym
narażeni są na ciągłe zmaganie się z różnorodnym brakiem i niedostatkami związanymi zarówno z zaspokojeniem potrzeb, jak i funkcjonowaniem w środowisku życia. Bardzo silnie odczuwają brak
indywidualnego podejścia, brak przynależności, która dawałaby im
poczucie, że są dla kogoś osobą najbliższą, potrzebną, kochaną. Z
tego względu istotną rolę przypisuje się wychowawcy, dzięki któremu wychowanek nie czuje się pozostawiony sam ze swoimi kłopotami. Istotne jest, aby każdy wychowawca:
• odpowiednio poznał wychowanków, ich sytuację oraz przeżycia emocjonalne;
• zaspokajał nie tylko podstawowe, ale również emocjonalne
potrzeby wychowanków – przyjaźni, przynależności do grupy, bezpieczeństwa (zapewniając stabilizację sytuacji życiowej);
• tworzył życzliwą atmosferę w domu dziecka, która jest oparta na właściwych relacjach: szacunku, przyjaźni, zrozumienia i zaufaniu. Ponadto ważne jest, aby rozumnie stosował nagrody i kary
oraz eliminował kompleks niższości wychowanków7.

SOS wioski dzieciece jako forma kompensacji sieroctwa
społęcznego
Po I wojnie światowej, w czasie występowania wzmożonego
zjawiska osierocenia wśród dzieci, Kazimierz Jeżewski stworzył
7
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koncepcję formy opieki obejmującej swym zakresem dużą liczbę
sierot pozbawionych domu rodzinnego. W takich okolicznościach
została stworzona idea wiosek sierocych. Powstanie fundamentów
pierwszej wioski datuje się na 1926 rok, w wiosce Rogóźno- Zamek.
Zorganizowanie owej wioski wiązało się z wieloma przeciwnościami
i trudami. W Rogóźnie powstały trzy gniazda, które miały stanowić
podstawę dla przyszłej, pełnej wioski dla dzieci osieroconych, jednakże nigdy do końca nie udało się dopełnić wszystkich założeń
projektu. Główną przeszkodę stanowił brak środków materialnych
oraz kłopoty w dobraniu właściwych kandydatów do pełnienia roli
rodziców zastępczych. Z podobnych pobudek nie została zorganizowana wioska ogrodniczo-sadownicza w Zaleszycach na Śląsku8. Po
II wojnie światowej twórcą pomysłu zorganizowania zastępczej formy opieki o charakterze rodzinnym był pochodzący z Austrii Herman Gmeiner. W ten sposób stworzyła się idea utworzenia Wiosek
Dziecięcych. Warto zaznaczyć, iż prekursorem jego idei był Johann
Heinrich Witchern, twórca pierwszej takiej wioski - Wioski Ratunku.
W jednym domostwie zamieszkiwało 12 -14 chłopców , nad którymi
opiekę sprawował starszy brat, pracując wspólnie na rzecz domu i
rodziny. Z biegiem lat, po utworzeniu Towarzystwa Społecznego –
Dzieło Pomocy dla Osieroconych Dzieci (SOS), Hermann Gmeiner
założył wraz z przyjaciółmi pierwszą wioskę dziecięcą w miejscowości Imst w Austrii. Głównym założeniem Hermanowskiej koncepcji jest ułatwienie osieroconemu dziecku powrotu do normalnego
życia, zastępując utraconą rodzinę biologiczną powołaną do tego
celu inną rodziną.
Zdaniem Hermanna Gmeinera niemożliwe jest przywrócenie
dzieciom wszystkich utraconych wartości. Uważał również, że należy dążyć do tego, by stworzyć dzieciom dom rodzinny, prowadzony
przez oddaną matkę. Jednakże nie negował wychowania dziecka w
rodzinie tworzonej przez matkę i ojca, a wręcz uznawał taki model
za najkorzystniejszy. Zdawał sobie również sprawę z trudności znalezienie tak wielu małżeństw gotowych do poświecenia się wyłącznie opiece nad dziećmi. Na podstawie posiadanych doświadczeń
8

S. Badora, Główne formy opieki kompensacyjnej w Polsce, [w:] Badora
S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków 2001, s.100.
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dowodził, iż wiele samotnych kobiet jest w stanie poświęcić swoje
prywatne życie w imię opieki nad dziećmi. W ten sposób owe kobiety zyskują możliwość realizacji niespełnionych potrzeb macierzyństwa i opiekuńczości. W nawiązaniu do przyjętych założeń dom rodzinny miała tworzyć matka oraz około ośmioro dzieci oddanych
pod jej opiekę. Dzieci miały być różnej płci i w różnorodnym wieku,
by dom jak najbardziej odzwierciedlał obraz prawdziwej rodziny.
Według założeń wioska dziecięca miała składać się z zespołu 14
takich domów, jednego wspólnego domu dla wszystkich mieszkańców oraz przedszkola9. Założycielem funkcjonującego obecnie na
całym świecie Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS był Hermann
Gmeiner, który założył wraz z przyjaciółmi Towarzystwo Społeczne
pod nazwą Dzieło Pomocy dla Osieroconych Dzieci. Łacińska nazwa
owego towarzyszenia Societos Socialis zapoczątkowała nazwę SOS.
Zarejestrowanie Stowarzyszenia datuje się na 13 czerwca 1949 rok.
Stowarzyszenie skupiało lekarzy, pielęgniarki, opiekunki oraz pracowników socjalnych pracujących wspólnie nad końcową koncepcją
SOS. Zgodnie z postanowieniami statutowymi SOS miało być zlokalizowane w Innsbrucku i przyjmować formę prywatnego przedsiębiorstwa z instytucjami socjalnymi. Istotną kwestią pojawiająca się
na początku działalności Stowarzyszenia było pozyskanie środków
finansowych na jej prowadzenie. Rozpropagowano akcję mająca na
celu pozyskanie darczyńców, chcących każdego miesiąca przekazać
na rzecz Stowarzyszenia jednego szylinga. W ten sposób wprowadzono zasadę samofinansowania. Znaczące zasługi w zakresie rozwoju Stowarzyszenia SOS miało wielu współpracowników Hermanna Gmeinera.
Po kilku latach działalności Stowarzyszenia, dla prawidłowego
funkcjonowania, stworzono zarząd i sprawnie działającą administrację, umacniając w ten sposób wewnętrzne struktury SOS. Wykształciły się więc trzy płaszczyzny pracy Stowarzyszenia wiosek Dziecięcych SOS, a mianowicie: wioska, kierownictwo oraz administracja.
W dalszym ciągu poszukiwano darczyńców chcących wspierać rozwój idei zakładania Wiosek Dziecięcych SOS. Obecnie Stowarzy9

J., Brągiel, Wioski dziecięce, [w:] J. Brągiel, S. Badora (red.) Formy
pracy opiekuńczo-wychowawczej, Częstochowa 1997, s. 185-186.
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szenie Wioski Dziecięce SOS prowadzi na całym świecie wiele instytucji. Mowa tu o Wioskach Dziecięcych, przedszkolach, szkołach,
domach młodzieży, centrach szkoleniowych, ośrodkach socjalnych i
medycznych oraz ośrodkach interwencyjnych10.
Wioski dziecięce SOS W Polsce
SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju usytuowana jest na obszarze 3,6 ha i składa się z 15 domów jednorodzinnych usytuowanych w
trzech grupach oraz budynku administracyjno-pedagogicznego. Wioska znajduje się przy ulicy Zielonej 132. Na mieszkania dla rodzin
wioskowych przeznaczono 12 domów jednorodzinnych o powierzchni 25 m2 każdy. Pozostałe domki to dom dyrektora, gdzie
znajdują się również pokoje gościnne oraz hotel przeznaczony dla
cioć. Ostatni dom to Rodzinny Dom Puchatek, w którym przebywają
dzieci o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Każdy domek należący
do wspólnoty wioskowej mieści w sobie pokoje dla dzieci, pokój dla
matki oraz pokój dzienny przeznaczony dla całej rodziny, przyjmowania gości, organizowanie domowych uroczystości. Ponadto w
każdym domu znajduje się kuchnia, jadalnia, łazienki, magazyny
żywnościowe oraz pomieszczenia gospodarcze. W otoczeniu domów
zakładane są ogródki warzywne i kwiatowe uprawiane dla potrzeb
rodziny. Budynek administracyjno-pedagogiczny mieści w sobie salę
sportową, salę spotkań, salę terapii, gabinety pedagogów i psychologa, pracownię techniczną, gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość,
gabinet lekarski oraz mieszkanie służbowe dla psychologa. Na terenie wioski urządzono także place zabaw, place do gier, dwa boiska
do piłki nożnej, boisko do koszykówki, siatkówki, boisko do piłki
ręcznej i kort tenisowy.
SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku zajmuje obszar 5 ha i usytuowana jest w południowo-zachodniej części Kraśnika Fabrycznego
przy ulicy Hermanna Gmeinera 8. Placówka stanowi duży kompleks
, w skład którego wchodzi kilkanaście budynków rozmieszczonych
na terenach pokrytych zielenią. Domy mieszkalne (14) zajmują największa część wioski. W każdym domku o powierzchni 135 m2
10
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mieszka jedna rodzina. Domy przystosowane są do zamieszkania
przez matkę i szóstkę powierzonych pod jej opiekę dzieci. W domach znajdują się sypialnie dziecięce, pokój dla matki, salon, łazienka, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze. Każdy domek wyposażony jest w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt radiowy oraz telewizyjny. Niektóre domy wyposażone są także w
komputery zakupione z zaoszczędzonych przez matkę pieniędzy lub
otrzymane od sponsorów. Na terenie wioski usytuowany są także
dom dyrektora oraz budynek administracyjny, w którym mieszczą
się pomieszczenie dla księgowej, sekretariat, gabinet dyrektora, dwa
pokoje dla pedagogów, pokój psychologa, gabinet stomatologiczny
oraz sala konferencyjna. Ostatnim, dużym budynkiem usytuowanym
na terenie wioski jest domek dla cioć. Każda z nich ma swoje własne
mieszkanie o powierzchni 23 m kw. W budynku mieści się również
mieszkanie przeznaczone dla pedagoga oraz jego rodziny. Cała wioska wyposażona jest w sieć telefoniczno, ponadto każde mieszkanie
posiada prywatny telefon. Placówką współpracującą z Sos Wioską
Dziecięcą w Kraśniku jest Wspólnota Mieszkaniowa zlokalizowana
również na terenie miasta. To właśnie tam przechodzi młodzież
opuszczająca wioskę.
SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach. Wioska zajmuje obszar
około 3,9 ha i składa się z 12 domów jednorodzinnych o powierzchni
180 m2 każdy, domu dyrektora oraz dwóch budynków administracyjno-socjalnych. Pierwszy z budynków mieści w sobie pomieszczenia biurowe, księgowość, gabinet psychologiczny i pedagogiczny,
garaże, warsztaty oraz pokoje dla cioć. W drugim znajduje się pracownia plastyczna, rodzinne mieszkanie pedagoga mieszkanie konserwatora i jego rodziny oraz pokoiki gościnne przeznaczone dla
cioć. Ponadto infrastrukturę wioski tworzą dwa place zabaw, amfiteatr, górka do sportów zimowych oraz duże boisko sportowe. Cały
teren SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach jest ogrodzony, ponieważ
w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ruchliwa obwodnica oraz
niezagospodarowane stawy i tereny bagienne.
SOS Wioska Dziecięca w Karlinie mieści się na terenie około
3 ha i składa się z 14 piętrowych domków rodzinnych o powierzchni
150 m2 każdy, domu dyrekcji oraz pawilonu administracyjnego ,
hotelowego i pawilonu konserwatora. Pawilon administracyjny mie-
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ści w sobie pomieszczenia biurowe, a więc: gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość, archiwum, gabinety psycholog, pedagoga i pracownika socjalnego, aulę, kuchnię i pomieszczenia socjalne. Pawilon
hotelowy mieści 8 pokoi dla cioć, które wyrażają chęć zamieszkania
w wiosce oraz pokoje gościnne. Dom konserwatora składa się na
warsztat i mieszkanie. Ponadto w Karlinie (podobnie jak w innych
wioskach) zostały zorganizowane place rekreacyjno – sportowe.
Innym elementem tworzącym system opiekuńczo – wychowawczy Stowarzyszenia SOS jest również Dom młodzieży SOS w
Lublinie. Założony został 1 września 1992 roku i przeznaczony jest
dla młodzieży opuszczającej wioski w Biłgoraju i Krasniku. Dom
dysponuje trzema budynkami. Dwa z nich stanowią budynki mieszkalne, a więc 12 mieszkań mogących pomieścić ok 40 wychowanków. W budynkach umieszczone są także dwa pokoje dla wychowawców, bibliotekę oraz pomieszczenie administracyjne. Trzeci
budynek stanowi miejsce spotkań mieszkańców z członkami lokalnej
społeczności. Przy Domu Młodzieży znajduje się także plac do zajęć
rekreacyjnych i sportowych11.
Tradycja
Szczególnie ważnym aspektem wychowawczym, zajmującym
priorytetowe miejsce w życiu rodziny SOS jest tradycja. Charakterystycznym okresem, sprzyjających kształtowaniu u podopiecznych
pozytywnych postaw jest okres świąteczny: wyjątkowo wzruszającym, a zarazem trudnym dla dzieci jest czas Świąt Bożego Narodzenia. Atmosfera, panująca podczas świąt jest w wielu przypadkach
nieznana dzieciom z ich domów rodzinnych. Matki zapoznając dzieci z tradycjami świątecznymi, charakterystycznymi dla regionów
Polski, z których one pochodzą starają się także zapoznawać podopiecznych z tradycjami regionów, w których one kiedyś mieszkały.
Do zadań dzieci wioskowych należą w tym okresie w szczególności:
wykonywanie wraz z matką przedświątecznych porządków, robienie
zakupów, ubieranie choinki, wspólne przygotowanie wieczerzy wigilijnej. Ponadto dzieci dzielą się opłatkiem i wręczają prezenty. Dzie11

A. Róg, Funkcjonowanie Wiosek Dziecięcych SOS w lokalnych społecznościach, [w:] Jaremczuk K. (red.), Przesłanki aktywności ludzkiej.
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ci, które pamiętają swój dom rodzinny, przeżywają w tym okresie
niezwykle trudne chwile. Zdarzają się sytuacje, iż święta potęgują w
nich tęsknotę za domem rodzinnym, pomimo iż najczęściej dom ten
był źródłem tragicznych i smutnych przeżyć. Poniżej cytuję dwie
przykładowe wypowiedzi wioskowych matek, opisujące zachowanie
podopiecznych podczas okresu świątecznego:
„Szczególnym momentem w życiu naszej rodziny są przygotowania do Świąt. Rozpoczynamy je zazwyczaj już kilkanaście ni
wcześniej. Dzieci bardzo chętnie pomagają mi w tych pracach.
Dziewczynki najchętniej nie wychodziłyby z kuchni. Pamiętam jak
kiedyś jedna z córek, która obecnie ma już prawie 16 lat, przeżywała
pierwsze prawdziwe święta w swoim życiu. Największe zdumienie
budził w niej fakt, że z różnych składników, takich jak mąka, jajka,
cukier, bakalie itp. Powstaje ciasto! Zawsze myślała, ze ciasto po
prostu kupuje się gotowe w sklepie i nie miała pojęcia o tym, że
wcześniej musi być ono przecież przez kogoś upieczone. Córka miała wtedy 6 lat. Przez prawie półtorej godziny nie odchodziła od piekarnika i cały czas wpatrywała się w piekące ciasto.”
„Dzieci szczególnie mocno przeżywają Święta Bożego Narodzenia. Widzę, że podczas kolacji wigilijnej są bardzo wzruszone.
Zdarza się, że nie wiedzą, jak ukryć to wzruszenie i wtedy zamykają
się w sobie, nie chcą rozmawiać. Napięcie mija zazwyczaj podczas
rozpakowywania prezentów, czemu towarzyszy ogromna radość.
Kiedyś jeden z synów, który kilka miesięcy wcześniej zamieszkał z
nami, zamknął się o kolacji w pokoju i tam płakał w samotności.
Początkowo nie chciał powiedzieć, dlaczego. Jednak później sam
przyszedł, by ze mną porozmawiać. Powiedział wówczas: «tutaj jest
mi bardzo dobrze i kocham Cię, ale chciałbym, żeby tu tez była tamta moja mama i tamten tata. Tak tylko na chwilę… Ale nie gniewasz
się o to?». Przytuliłam synka do siebie i wytłumaczyłam, że absolutnie się nie gniewam. Pamiętam, że wtedy zasnął spokojnie…”12

12
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Zakończenie
Podsumowując, należy podkreślić iż, placówki podejmując
opiekuńcze czynności kompensacyjne wobec osieroconego dziecka
wyrównują zaniedbania, jakich dziecko doznało w rodzinnym środowisku. Czynności mają na celu zniwelowanie zaniedbań zdrowotnych, socjalizacyjnych, moralnych, zaburzeń występujących w sferze
postaw i społecznego zachowania się dziecka. Ponadto kompensują
jego braki kulturowe i edukacyjne. Głownym celem jest stworzenie
dziecku odpowiedniego środowiska opiekuńczo – wychowawczego,
skupionego na wspomaganiu jego rozwoju oraz kompensacji opóźnień i zaburzeń. Stwarza to ogromną szansę na wyrównanie skutków
jego zaniedbań doznanych w rodzinie.
Streszczenie:
Pojęcie sieroctwa jest niejednoznaczne i charakteryzuje się
rozbudowanym zakresem znaczeniowym. W związku z tym zostało
podzielone na sieroctwo naturalne i sieroctwo społeczne. Sieroctwo
naturalne jest skutkiem śmierci rodziców, zaś w przypadku sieroctwa
społecznego dziecko zostaje pozbawione normalnego środowiska
rodzinnego. Definiowane jest ono jako brak opieki rodzicielskiej,
który uwarunkowany jest różnymi czynnikami. Wśród nich wymienia się: uzależnienia, ubóstwo czy przewlekłe choroby. Sieroctwo
zwykle łączy się także z przykrymi przeżyciami doznanymi przez
dziecko w jego środowisku rodzinnym oraz z opóźnieniami i zaburzeniami jego rozwoju. Niezbędna jest więc osieroconemu dziecku
zarówno kompensacja psychiczna jak i opiekuńczo – wychowawcza.
Słowa kluczowe: sieroctwo, eurosieroctwo, kompensacja,
dziecko, wioski
Summary:
Social orphanage and its forms of compensation
The concept of orphanhood is ambiguous and characterized by
an extensive semantic range. Consequently, it was divided into natural orphan or social orphanhood. Orphanage is the result of the death
of parents, and in the case of a social orphanage, a child is deprived
of a normal family environment. It is defined as the lack of parental
care, which is conditioned by various factors. These include: addic-
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tions, poverty or chronic diseases. Orphanage is usually also associated with unpleasant experiences experienced by a child in his family environment and with delays and disturbances in his development. Therefore, it is indispensable for the orphaned child to be
compensated both mentally and caring - educational.
Keywords: orphanage, orphanhood, compensation, child, villages
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Wiesław Setlak

Osamotnienie a depersonalizacja. Próba analizy personalistycznej
Wprowadzenie
Z obserwacji mowy potocznej wynika, że słowo „osamotnienie”
jest używane znacznie rzadziej aniżeli określenie „samotność”. Z kolei
w komunikacji bardziej kwalifikowanej, właściwej ludziom o większych kompetencjach kulturowych, słowom tym przypisuje się niekiedy treść identyczną. Tymczasem nie są one synonimami. Dopiero na
poziomie dyskursu naukowego zaznacza się dbałość o granice znaczeniowe, a potencjał semantyczny owych słów sprawia, że niejako
awansują one w języku stając się pojęciami kategorialnymi. Samotność oznacza stan osiągany nieraz w następstwie jakiegoś doniosłego
wyboru, np. kapłaństwa, albo decyzji o permanentnym poświęceniu
się jakieś idei, której zadowalająca realizacja wyłącza możliwość porównywalnego zaangażowania chociażby w życie rodzinne. Natomiast
osamotnienie to stan dezorientacji objawiający się poczuciem niespełnienia, nadmiernym napięciem egzystencjalnym, powierzchownością
zachowań społecznych, nieprawidłową samooceną etc. Poczucie osamotnienia znajduje wiele jeszcze różnych reprezentacji i, co istotne,
nie jest konsekwencją wyboru do końca uświadomionego. Człowiek
osamotniony doświadcza cierpień nie dlatego, że nie wybrał, ale dlatego, że dokonał wyboru nietrafnego, a ten okazał się być wyborem
jednoznacznie złym. Tymczasem człowiek samotny może być takim
wyłącznie w rezultacie wyboru w pełni świadomego, związanego
nieraz z organiczną potrzebą wykonania jakiegoś ważnego zadania, co
więcej – myśląc z perspektywy chrześcijańskiej – wybór taki jest
zbieżny z wolą Bożą (voluntas Dei).
Cyprian Kamil Norwid, o którym można mówić: największy poeta wśród polskich filozofów i największy filozof wśród poetów, był
przeświadczony, że każdy człowiek jest beneficjentem woli Bożej. Bóg
nakazuje mu odkryć, co jest jego zadaniem, a następnie je wykonywać,
niezależnie od tego, z jak wielkimi ofiarami będzie się to łączyć. Jeśli
człowiek nie uzyska świadomości owego celu, można mu współczuć i
starać się pomóc, czemu służy chociażby ewangelizacji.
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Gorzej, gdy istota Boża wie, co ma począć ze swoim życiem,
ale tę wiedzę ignoruje, bo obawia się życia zbytnio trudnego. Wówczas to wszelaka pomoc jest już mniej prawdopodobna, aż do chwili,
gdy – posłużę się przykładem – człowiek poczuje się wypalony (np.
zawodowo), męża opuści porzuci żona czy od kobiety odejdzie mąż,
utraci zdrowie, a jego umysł stępieje. Dopiero wówczas dowiaduje
się, że w życiu na pozór skutecznym, pełnym wrażeń i podziwianych
osiągnięć, był w istocie osamotniony, bo wszystko co czynił służyło
tylko jemu. Wielu z nas odczuwając osamotnienie wie, że oddala się
od substancji życia, ale tłumaczy ten fakt życiową koniecznością
(„przecież robię to dla rodziny”; „nie chcę tak żyć, ale muszę”;
„mnie tam dobrze nie jest, ale moim dzieciom będzie lepiej, bo
wszystko dla nich robię” etc.). Mechanizm degradacji emocjonalnej
kończącej się zazwyczaj co najmniej ciężką melancholią jest, jak
zakładam, związany z negatywnym wpływem wielu czynników endo- i egzogennych, czyli mających swe źródło w sferze immanentnej
i behawioralnej. Proporcje pomiędzy nimi są różne, wszelako w każdym wypadku można tutaj mówić o redukcji substancjalnej prowadzącej do jednowymiarowości człowieka, który z osoby ludzkiej
staje się jednostką.
W filozofii katolickiego personalizmu owa redukcja ma jeszcze głębszy wymiar, bo informuje o degradacji warstwy duchowej
„zaprojektowanej” przez samego Boga, a nie bliżej nieokreśloną siłę
czy energię metafizyczną, której działanie można rozważać np. w
horyzoncie oznaczonym przez tzw. naturalny humanizm Ludwiga
Feuerbacha. Niemiecki filozof sytuuje Boga poza światem, czyli de
factoStwórcę poza swoim dziełem. Wątpliwa logika niemieckiego
filozofa jest ewidentnie obca personalistycznej koncepcji osoby
ludzkiej, rozwijanej przez wieki głównie w kręgu chrześcijańskiej
filozofii i do dzisiaj wpływowej. Wywiedziona z personalizmu antropologa jest koncepcją o interesujących implikacjach aksjologicznych (i w tym zakresie ma nielicznych krytyków), ale też epistemologicznych. Tutaj dosyć często pojawiają się głosy niezgody i pytania o to, w jaki sposób człowiek może poznać Boże zamiary wobec
siebie, odczytać hipotetyczne w końcu zadanie i „zdiagnozować”
swoje siły kierowane przez niepoznawalny Absolut. Krytycy formułują pogląd bliski tezy o „ubezwłasnowolnieniu” człowieka przez
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voluntas Dei czy – w łagodniejszej wersji – determinacji prowidencjalistycznej. Stanowisko takie z punktu widzenia personalizmu jest
nie do przyjęcia. Przede wszystkim – człowiek egzystuje bez Boga,
ale żyje, gdy wybiera Przymierze z Nim. Możliwość wyboru przesądza o wolności człowieka, zaś nieskorzystanie z niej skutkuje zniewoleniem przez rozliczne symptomy życia pozornego, jałowego, w
którym nie dochodzi do interioryzacji wartości dla kondycji ludzkiej
podstawowych. Wartości, których tak naprawdę jedynym „źródłem
niewysychającym” jest Bóg – Stworzyciel Wszechrzeczy.
W niniejszym artykule postaram się wykazać ścisłość związku
pomiędzy rezygnacją człowieka z zadania powierzonego mu przez
Boga, będącą przejawem zerwania Przymierza z Nim oraz zaniechaniem wolności osoby na rzecz „wolności jednostki” (kwintesencja
liberalizmu) a osamotnieniem, postępującym w miarę oddalania się
od miejsca, w którym zgoda na status dziecka Bożego daje wolność
prawdziwą i pełną.
Katolicki personalizm w zarysie
W ujęciu aleksykalizm termin „personalizm” (od łac. personalis = osobisty) definiujemy jako „kierunek we współczesnej filozofii
katolickiej, oparty na założeniu, że najwyższą wartością świata stworzonego przez Boga jest osoba, pojęta jako byt natury duchowej,
obdarzony samoświadomością i wolą”1. Od połowy dwudziestego
wieku personalizm jest łączony głównie z myślą filozoficzną Emmanuela Mouniera, uważanego za spiritus movens stałej obecności tego
prądu filozoficznego we współczesnej humanistyce.
Największym źródłem inspiracji była dla Mouniera tradycja
chrześcijańska. Filozof czerpał obficie z przekazów Ewangelii, pochylał z namysłem nad dziełami św. Augustyna i Blaise’a Pascala.
Natchnieniem był dlań platonizm i myśl Nikołaja Bierdiajewa2, nie1

J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1980, s. 565.
2
Filozofia Bierdiajewa mocno akcentowała rudymentarne wątki personalistyczne. Rosyjski filozof bardzo konsekwentnie dowodził prymatu ducha we wszechświecie, podkreślał niezależną godność osoby ludzkiej, orędował za bezwarunkową wolnością, albowiem był przekonany, że tylko
dzięki takiej wolności człowiek jest zdolny do twórczej transgresji (prze-
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obojętną – myśl MaxaSchelera, zwłaszcza jego teoria wartości. Personalizm Mouniera był suigeneris bliski egzystencjalizmowi, ponieważ filozof „oprotestowywał” z godnym podziwu uporem tzw. „krystaliczne” systemy filozoficzne w rodzaju systemu Hegla czy Spinozy. Nie akceptował również takich systemów, jak materializm, pozytywizm, behawioryzm. Należy zauważyć, że „powinowactwo z egzystencjalizmem nie oznaczało przyjęcia wszystkich jego tez; Mounier jako chrześcijanin upatrywał zagrożenia w egzystencjalizmie,
zagrożonym pesymizmem i solipsyzmem”3. Zawierzenie Bogu, będące wszak rudymentarną treścią wiary wyklucza pesymizm u filozofów potrafiących odczytać przekaz o Hiobie jako dyrektywę do
ufności wbrew wszelkim opresjom życia i nadziei na nieustającą
Bożą prowidencję.
W pobliżu myśli Mouniera sytuuje się refleksja Gabriela Marcela, chociaż w dyskusji obu filozofów dają się zauważyć tony polemiczne. Marcel był katolickim konwertytą (przyjął chrzest w roku
1929, gdy miał już czterdzieści lat). Jego filozofia to chrześcijańska
odpowiedź na problemy podnoszone przez egzystencjalizm (notabene Marcel kojarzony powszechnie z tzw. chrześcijańskim egzystencjalizmem stanowczo przeciwstawiał się temu przypisaniu). W rozprawie Być i mieć (1935) Marcel stawia granicę między „życiem” a
„byciem”, twierdząc, że „jestem” egzystencjalnie wyprzedza „żyję”
(co znaczy mniej więcej tyle, że bycie jest warunkiem koniecznym
kraczania samego siebie). W Goerdt, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. J.
Antkowiak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 567. Według Bierdiajewa, „człowiek jest osobą tylko w tej mierze, w jakiej realizuje swoją
twórczą naturę, co możliwe jest w prawdziwie wspólnotowej społeczności,
która gotowa jest urzeczywistniać Boże cele”. D. Bakhurst, Bierdiajew
Nikołaj Aleksandrowicz, [w:] Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, t. 1,
tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 75.
3
D. K. Sikorski, Emmanuel Mounier, [w:] Słownik myśli filozoficznej,
red. M. Siwiec, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko Biała
2008, s. 432-433. Solipsyzm to pogląd, według którego istnieje tylko ta
osoba, która go wypowiada, gdyż własne doświadczenie ma przymiot realności fundamentalnej i uzasadniającej samą siebie. R. Squires, Solipsyzm,
[w:] Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, t. 2, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 862.
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życiu, ale nie odwrotnie). To odróżnienie staje się z kolei dla Marcela podstawą przeświadczenia, że życie „zostało mi dane”, a fakt ten
niedwuznacznie wskazuje na istnienie Boga. W duchu analogicznym
do słynnego „bycia-ku-śmierci” Heideggera Marcel zauważa, że
nasze bycie jest nieustannie zagrożone, i powiada, że jedyną możliwością sprostania próbie, którą jest życie, jest wiara w bycie „poza”
życiem, a więc trwanie po śmierci4.
Marcelowska epistemologia nadziei, którą tak przekonująco
wyłożył w dziele Homo viator wynika z głębokiej wiary w to, że
gwarantem trwania po śmierci jest Bóg, do którego człowiek zdąża
przez całe swoje życie i całym swoim życiem. Więź człowieka i jego
Stwórcy jest bezdyskusyjna, a z tej relacji wynika status osoby ludzkiej – coś w rodzaju, rzec można, refleksu, odbicia Bożego majestatu. Niebędący personalistą sensu stricto i łączony raczej z egzystencjalizmem chrześcijańskim wniósł Marcel do personalizmu przede
wszystkim metafizykę ufundowaną na rewitalizacji aksjologicznej
triady: wiara – nadzieja – miłość.
Niezależnie od cech delimitujących poszczególne koncepcje
personalizmu kategorią organizującą cały sens tej formacji jest pojęcie „osoby”.
I tak np. w ujęciu Mouniera osoba nie jest bytem (można tu zastanawiać się nad znaczeniem określenia „byt osobowy”), ale i nie jest
przedmiotem – co więcej – osoba to wszystko to w człowieku, co nie
może rozumiane jako przedmiot. Osoba to nie wyłącznie duch, dlatego
też personalizm w wydaniu Mouniera nie jest spirytualizmem, nie sposób jej też traktować jako cielesności człowieka. Osoba to jedyna rzeczywistość poznawalna i taka, którą możemy tworzyć „od zewnątrz”.
Zatem: „nigdy nie jest dana, a zawsze obecna”5.
4

S. Priest, Marcel Gabriel, [w:] Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, t. 2, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 536.
5
T. Płużański, Emmanuel Mounier – twórca personalizmu, [w:] Filozofia
XX wieku, red. Z. Kuderowicz, t. 1, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2002, s, 268. Według Mouniera osoba ludzka nie jest
redukowalna, „ani do zespołu cech dających się nazwać i określić, ani też do
pewnej szczególnej kombinacji ról społecznych. Jest ona niepowtarzalna.
przypisana tylko temu człowiekowi, dla którego stanowi >przeżywaną działalność autokreacji, komunikacji i przynależności, która daje się uchwycić i
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Ważnym przedstawicielem katolickiego personalizmu jest
Pierre Teilhard de Chardin, jezuita, przyrodoznawca, filozof. Dla
Teilharda człowiek to „fenomen ludzki”, podmiot i zarazem przedmiot poznania. Filozof dążył do syntezy opisującej całość świata.
Syntezę tę postrzega jako jednię nauki, filozofii oraz religii. Według
Teilharda człowiek powinien coraz lepiej poznawać świat, ale nie
może to wynikać li tylko z ciekawości, lecz z poczucia, iż jest to
życiowa konieczność. W jego teorii widzieć, poznawać albo zginąć –
oto alternatywa, od której człowiek nie jest w stanie się uchylić. Poznanie okazuje się też warunkiem rozwoju kosmosu, albowiem
człowiek właśnie stanowi także w dziedzinie poznania centrum
wszechświata. Sytuacja człowieka jako poznającego podmiotu jest
złożona, gdyż stanowi on jednocześnie dla siebie samego centrum
obserwacji. Podmiot i przedmiot poznania łączą się przeto i wzajemnie przetwarzają w akcie poznawczym. Człowiek widzi i odnajduje
siebie we wszystkim, co jest przedmiotem jego poznania6.
W obszarze filozofii można wyodrębnić wiele odmian personalizmu; są one różnie klasyfikowane. Mówi się np. o personalizmie
tomistycznym, egzystencjalno – fenomenologicznym, aksjologicznym, społecznym etc. Funkcjonuje również podział na:
• personalizm metaliczny (William Stern),
• personalizm etyczny (Nicolai Hartmann, Immanuel Kant),
• personalizm społeczno – moralny (Emmanuel Mounier),
• personalizmreligijny (Max Scheler, Karl Barth, Romano
Guardini, Dietrich Bonhoeffer),
• personalizmfilozoficzny (William Stern, Martin Buber, Gabriel Marcel),

poznać w swoim akcie jako ruch ku personalizacji<.Ów ruch ku personalizacji wskazuje na dynamiczny charakter osoby, którą człowiek nie jest, lecz ma
się stać, realizując powołanie i własne dążenie”. Ibidem, s. 268-269. Por.
także E. Mounier, Personalizm, [w:] idem, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964, s. 10
6
T. Płużański, Pierre Teilhard de Chardin – chrześcijański ewolucjonista, [w:] Filozofia XX wieku, red. Z. Kuderowicz, t. 1, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2002, s. 283-284.
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• personalizmteologiczny (Edward Schillebeeckx, Carlos
Cirné-Lima, Jacques Mouroux, Oscar S. Roth, Karl Rahner)7.
Ewolucja kierunków myślenia filozoficznego sprawiła ponadto, że zaistniały:
• personalizmfenomenologiczny i historyczny (Max Scheler,
Roman Ingarden, Edith Stein, Romano Guardini),
• personalizm egzystencjalistyczny (Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Alois Brunner, Nikołaj Bierdiajew, Lew Szestow, Paul Tillich,
Jan Tarnowski),
• personalizm neotomistyczny (Jean Mantain, Paul Wust,
Etienne Gilson, Franciszek Sawicki, Wincenty Granat, Mieczysław
Gogacz, Mieczysław Albert Krąpiec),
• personalizm filozoficzno – religijny (Martin Buber, Pierre Teilhard de Chardin – przedstawiciele tzw. personalizmu korelacyjnego),
• personalizm systemowy ( Czesław Stanisław Bartnik),
• personalizm spirytualistyczny, augustyński oraz inne8.
Personalizm jest współcześnie „najbardziej popularnym kierunkiem refleksji nad człowiekiem i światem”9. Kategoria Osoby
7

M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004, s. 237.
8
Ibidem, s. 237-238.
9
K. Guzowski, ks. G. Barth, Wprowadzenie, [w:] Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika, red. K. Guzowski, G. Barth, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2016, s. 8. Na uwagę zasługuje następujące wyjaśnienie ks.
Bartnika: „Nauka o Trójcy jako „substancjalnej relacji<. Przede wszystkim
jest to relacja pozytywna ze swej istoty. Osoba jako relacja nie jest nigdy
umniejszeniem, ani tym bardziej negacją innej osoby, a także rzeczywistości pozaosobowej, lecz jest zawsze z istoty swej pozytywną relacją twórczą:
ku osobie, ku osobom, ku społeczności osób, ku rzeczywistości w ogóle, a
wreszcie odniesieniem wszelkiego bytowanie ku Bogu”. Cz. S. Bartnik,
Personalizm, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 340. Święty Tomasz z
Akwinu podkreślał dwa atrybuty osoby; primo – substancja stanowiąca
osobę jest doskonale pełna; secundo – osoba rządzi swymi czynami. Por. T.
Płużyński, Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka, „Książka i
Wiedza”, Warszawa 1964, s. 62. Charles Renouvier odrzucił koncepcję
substancji; rzeczywistość ma dlań naturę zjawiskową, zaś osoba to świadomość pozostająca w wielości relacji. Bóg to osoba, z której woli powstał
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zyskała akceptację nawet u myślicieli zdystansowanych wobec teologicznej interpretacji życia, człowieka i świata, stworzonego i kierowanego przez Boga. Za pewien paradoks można uważać tezę o
bezwzględnym prymacie Boga, nie umniejszającym jednak ontycznego statusu człowieka – osoby. Człowiek, rzecz można, partycypuje
w wielkości Boga jako aktywny uczestnik „substancjalnej relacji” ze
swoim Stwórcą i Stwórcą Wszechrzeczy. Jest to udział woluntarystyczny,człowiekowi dana jest bowiem możliwość wyboru. Może
dążyć do godności osoby w relacji z Osobą, może takich starań zaniechać. Wolna wola jest atrybutem każdego człowieka. Takie rozumowanie jest rdzeniem myślenia personalistycznego, nie wyczerpuje
jednak całej wiedzy o tej filozofii. Stąd konieczne są systematyzacje.
Systematyzacja, jak twierdzą Krzysztof Guzowski i Grzegorz
Barth, jest wręcz konieczna. Lubelscy badacze proponują, aby wyodrębnić:
1. personalizm jako system – w nim fenomen osoby bierze
się za klucz interpretacji wszelkiej rzeczywistości, za punkt wyjścia,
metodę oraz podstawę dla prakseologii i przekształcenia świata. W
świetle idei osoby budowana jest ontologia, metodologia, epistemologia, teoria kultury i wszelkiej rzeczywistości;
2. personalizm antropologiczny- obszar badań nad osobą
jest tu zawężony do antropologii, a choć kluczem rozumienia i punktem wyjścia jest fenomen osoby, to zasadniczo sam tak myśli koncentruje na człowieku, jak np. w egzystencjalizmie;
3. humanizm personalistyczny – praktycznie można go
utożsamić z aksjologią personalistyczną, która uznaje osobę ludzką
za centrum rzeczywistości, najwyższą wartość i podmiot wszystkich
wartości; obrona niezbywalnej godności osoby ludzkiej i przysługujących jej praw jest głównym jego motywem;
4. antropologia personalistyczna – stanowi ona część jakiegoś gotowego systemu myśli, w którym człowiek rozpatrywany jest
jako osoba. Dlatego najlepiej mówić o personalizmie jako systemie
sensu stricto, bądź personalizmie: socjologii, psychologii, ekonomii,
świat. A. Jastrzębski OMI, Pierwszy personalista amerykański. Personalizm
Bordena Parkera Browne’a, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 11.
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prawie, teologii, itp., gdy kategoria osoby jest naczelną kategorią
porządkującą daną dziedzinę. Można rzec, gdy pełni rolę metody i
klucza interpretacyjnego10.
Uniwersalistyczny, jak wynika z powyższego, charakter personalizmu uzasadnia nazywanie go „integralnym”. Za pomocą kategorii personalizmu można charakteryzować wszelkie aktywności
człowieka. Jeżeli działania podejmowanie przez jednostkę służą jej
przeobrażeniu w osobę, mówimy o personalizacji. Procesem przeciwnym jest depersonalizacja, którą można określać jako rezygnację
z „pędu ku personalizacji” na rzecz pozornie korzystnych dla człowieka efektów doraźnych. Zatrzymanie rozwoju osoby w człowieku
(jednostce) wcześniej czy później skutkuje stanem, który zwykło
nazywać się osamotnieniem. Według mnie depersonalizacja jest
wynikiem błędu antropologicznego „organizującego” współcześnie
życie społeczne, polityczne, nawet kulturowe. Błąd antropologiczny
jest wszechobecny, albowiem powszechna jest skłonność człowieka
do definiowania siebie i swojej roli życiowej w sposób zaprzeczający
personalistycznej tezie, wedle której „osoba jest esencją bytowości
realnej, jej celem, kluczem, modelem, sensem i rekapitulacją”11. W
niniejszym artykule związek pomiędzy osamotnieniem a błędem
antropologicznym będzie analizowany przede wszystkim z perspektywy koncepcji osoby Jacques’a Maritaina, będącej nawiązaniem
expressis verbis do analogicznej koncepcji św. Tomasza z Akwinu, z
elementami specyficznymi dla stylu myślenia francuskiego filozofa.

10

K. Guzowski, ks. G. Barth, Wprowadzenie…, s. 8-9.
Cz. S. Bartnik, Personalizm jako system, [w:] Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika, red. ks. K. Guzowski,ks.G. Barth, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2016, s. 23. Zdaniem autora, analiza człowieka pojmowanego
jako osoba ma doniosłe konsekwencje z punktu widzenia ontologii. Pozwala bowiem na odsłonięcie trzeciego – prócz materialno – duchowego rodzaju bytu; jest to byt jaźniowo – personalny. Reizm zakłada rzeczywistość
wyłącznie sfer psychicznej i cielesnej, natomiast personalizm idzie dalej
przyjmując, że „sfera jaźniowa jest bytem najwyższym, dzięki któremu cała
osoba jest >bytem bytu<. W rezultacie osoba jest bytem omegalnym, finalnym, najwyższym z możliwych (choć są stopnie w samej personalności) i
relatywnie absolutnym. Nie ma, i nie może być, bytu doskonalszego od
osobowego”. Ibidem.
11
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Kontekst uzupełniają odniesienia do innych reprezentacji personalizmu, neotomizmu etc.
Osoba w myśli Maritaina a błąd antropologiczny
Człowiek to jednostka fizyczna, ale też istota realizująca się poprzez życie duchowe. To właśnie dzięki życiu duchowemu człowiek w
koncepcie Maritaina staje się zdolny do wewnętrznych aktów wyboru,
dążeń, samookreśleń w efekcie pracy umysłu. Życie duchowe jest warunkiem transcendowania człowieka poza rzeczywistość przyrody i
kultury12. Rozwinięta dzięki personalizacji w immanentną i „kategoryczną” dyspozycję, staje się duchowość siłą sprawczą niepowtarzalnej
kondycji człowieka – osoby. Depersonalizację inicjuje osłabienie (rzadziej zanik) mocy duchowych i wzrost podatności na błąd antropologiczny z rozlicznymi tego faktu następstwami.
Błąd antropologiczny, szczególnie widoczny we współczesnej
kulturze, nauce, etyce, technice, sztuce, nawet w religii, można zdefiniować jako polegający na tym, że „niewłaściwa koncepcja dotycząca człowieka pociąga za sobą tworzenie złych zasad postępowania i wytwarzania”13. Odnosząc to zagrożenie do pojedynczych ludzi
12

Cz. Głombik, Osoba i kultura w filozoficznej wizji Jacquesa Maritaina, [w:] Filozofia XX wieku, red. Z. Kuderowicz, t. 1, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2002, s. 248. Warto zwrócić
uwagę na trudności w badaniu życia duchowego. Przez całe stulecia opanował w tej sferze chaos. Pisał o tym przed ponad 70 laty klasykpolskiej
pedagogiki Bogdan Roman Nawroczyński.Dzisiaj sytuacja jest o wiele
korzystniejsza dzięki ugruntowaniu się personalizmowi. Jeżeli jednak dają
się zauważyć oznaki chaosu – pod naporem współczesnych relatywizmów
właściwych myślowemu rozgardiaszowi ponowoczesności-- warto pamiętać
o słowach B. Nawroczyńskiego: „To mnie jednak nie zniechęca, żywię
bowiem przekonanie, że myśl badawcza nie powinna się cofać przed żadnym chaosem. Sądzę wręcz przeciwnie, że właśnie jest ona powołana do
tego, aby iść w chaos i czynić zeń kosmos”. B. Nawroczyński, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i
Ska, Kraków-Warszawa 1947, s. 12-13.
13
A. Maryniarczyk SDB, Wprowadzenie, [w:] Błąd antropologiczny,
red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z
Akwinu, Lublin 2003, s. 7. Określenie „błąd antropologiczny” pochodzi z
encykliki Jana Pawła II Centesimusannus. Ibidem, s. 8. Z perspektywy
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konstatujemy, że każdy, ktokolwiek w jakimś stopniu realizuje w
którejś z wyżej wymienionych dziedzin, naraża na niebezpieczeństwo swój status osoby, często nieświadomie. Jeżeli jednak wystąpi
czynnik uruchamiający tę świadomość, dochodzi do dezorientacji14.
Aby temu przeciwdziałać człowiek próbuje autoweryfikacji. Uwikłany w subiektywizm wykorzystywaniem opisanych przez Freuda i
innych przedstawicieli myśli psychologicznej mechanizmów obronnych, wcześniej czy później zaczyna odczuwać osamotnienie.
Poczucie, że bycie jednostką nie jest tożsame z byciem sobą
staje się przyczyną deprywacji15. Polega ona obsesyjnym przeświadczeniu o braku afiliacji z konkretnym środowiskiem (np. grupą zawodową, kręgiem znajomych czy przyjaciół) przechodzącym szybko
w poczucie utraty więzi z samym sobą. Nie można tej więzi określić,
jeżeli człowiek nie znajduje dla samowiedzy impulsu w transcendencji. Zdarza się, że ktoś, kto odnosi sukcesy i cieszy się uznaniem z
racji swoich talentów czy umiejętności, nie znajduje przyczyn swojego osamotnienia. Odczuwa je jako źródła oddzielające go od innych ludzi. Wbrew wszelkiej racjonalności imaginuje sobie, że faktycznie jest sam, bo od innych odróżniają go np. zdolności. Tym
personalistyczno – tomistycznej błąd antropologiczny polega na odrzuceniu
rozumienia człowieka na bazie duszy ludzkiej – czyli koncepcji św. Tomasza z Akwinu. Zgodnie z myśleniem Akwinaty, „dusza istniejąca sama w
sobie jako w podmiocie swego istnienia nie może powstawać w wyniku
działania sił przyrody, albowiem tę przyrodę transcenduje”. M. A. Krąpiec,
Arystotelesowska koncepcja substancji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2000,
s. 132-133. Por. także M. A. Krąpiec, Ja – człowiek, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2006, s. 162-166.
14
Dezorientacja to w rozumieniu psychologii „stan umysłowego zagubienia, niepewności własnej tożsamości lub miejsca pobytu”. A. P. Sperling, Psychologia, tłum. A. Bardziejewska, M. Czub, B. Moderska i in.,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 372-373.
15
Deprywacja występuje w sytuacji, w której to „podmiot działający
pozbawiony jest czegoś, co jest potrzebne do jego normalnego życia lub
funkcjonowania. Można też tym mianem określać sytuację niezaspokojenia
przez podmiot potrzeb elementarnych, czyli takich, które warunkują jego
sprawność psychiczną i duchową. Por. T. Tomaszewski, Człowiek w sytuacji, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1979, s. 32-33.
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samym człowiek odbiera siebie nie jako osobę pośród wszystkich
innych osób, „fenomenów ludzkich”, zatem jestestw wyjątkowych,
ale jednostkę uwikłaną w rywalizację z innymi jednostkami. Zmierza
ku depersonalizacji, bo w przyjętej przezeńkoncepcji człowieka tkwi
błąd, ponieważ ludzie niekoniecznie muszą być rywalami w każdej
domenie egzystencji.
Jednym z kardynalnych przejawów błędu antropologicznego
jest apologia wolnego rynku poddanego dyktatowi wolnych sił rynkowych, które zdaniem liderów liberalnej ekonomii, jak Friedrich
August von Hayek czy Milton Friedman, nie powinny być ograniczane żadną formą interwencjonizmu państwowego. Działające w
przestrzeni wolnego rynku „wolne” jednostki są zachęcane do kreatywności (czytaj: rozwoju), identyfikacji z celami i misją organizacji, podnoszenia poziomu swej sprzedawalności, nęcone perspektywą
kariery etc. – a wszystko to w imię wolności.
Jednakże wolność osoby w podejściu personalistycznym
przedstawia się inaczej. Problem ten trafnie charakteryzuje hiszpański badacz Juan Manuel Burgos:
Osoba, oprócz tego, że jest rozumna, jest również wolna.
Oznacza to przede wszystkim, że posiada zdolność duchową – różną
od inteligencji – która pozwala jej wchodzić w interakcje z rzeczywistością. Dzięki inteligencji człowiek odkrywa świat, a dzięki wolności może z nim współdziałać; […] Dla personalizmu wolność nie
sytuuje się jedynie na poziomie działania, ale w miejscu bardziej
podstawowym i pierwotnym dla ludzkiego bytu. Dzięki wolności
człowiek przede wszystkim staje się panem samego siebie, przez co,
zmieniając świat, przekształca i określa siebie oraz – w obliczu wielu
różnych możliwości – nadaje kierunek swojemu losowi. Ponadto
wolność pozwala człowiekowi decydować o tym, kim chce być,
formować własne plany i orientować egzystencję według tego projektu, który istnieje jedynie w jego wnętrzu16.
16

J. M. Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, tłum. K.
Koprowski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010, s. 166. Warto
dodać, że przedstawiciel kompatybilizmu George E. Moore uważa, że niektóre czyny są konsekwencjami tzw. efektywnych wyborów, dlatego są
wolne; inne natomiast nie są takowymi konsekwencjami, wobec czego nie
są wolne. Według personalizmu każdy czyn musi być wolny, skoro osoba
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Samosterowalność wynika z wnętrza człowieka, który musi
skierować całą swoją energię na poznanie Boga, bo jeśli tego nie
uczyni w porę, może doświadczyć owej osobliwej, wypełnionej
osamotnieniem regresji, którą pozwolę sobie nazwać „redukcją ontologiczną”, czy mówiąc inaczej – depersonalizacją. „Pęd personalistyczny” może bowiem ulec zahamowaniu niezależnie od etapu personalizacji. Człowieka może powstrzymać jedynie silne poczucie
przymierza z Bogiem. Nigdy jednak nie pozna Go w pełni, albowiem
„istnienie Boga poznawalne jest przez naturalny rozum pozbawiony
pomocy Objawienia, natomiast istota Boga jest dla człowieka absolutnie niepoznawalna”17. Ta konstatacja wywiedziona z myśli św.
Augustyna przestrzega przed błędem antropologicznym zakładającym możliwość poznania atrybutów Bożych. W takim kontekście
tracą sens wszelkieteodyceje albo nihilizmy, których źródłem jest
świadomość epistemicznych ograniczeń, a w przypadku prób dotarcia do istoty Boga – niemożności, są bowiem z góry skazane na klęskę. Natomiast zawierzenie, zdobyte zarówno w drodze Objawienia,
jak i ciężkiej pracy nad personalizacją, uwalnia człowieka od „grzechu epistemicznego” przejawiającego się w niewczesnej i niczym
nieuzasadnionej absolutyzacji rozumu. Tak więc grzech antropologiczny może według mnie wymiar epistemiczny, i to temu grzechowi
należy przypisywać duży udział w depersonalizacji człowieka.
Słusznie zauważa Claude Tresmontant: „Nicość nie może być
posiewem pod cokolwiek. Jest jałowa. Otóż o świecie nie można
orzec, iż jest bytem koniecznym. Trzeba więc uznać, że istnieje byt,

jest „panem samego siebie”,. czyli w zasadzie dopiero wtedy, gdy uzyska
moc chronienia się przed depersonalizacją. Por. R. C. Weatherford, Wolność i determinizm, Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, t. 2, tłum. J.
Łoziński, Wydawnictwo Zysk I S-ka, Poznań 1999, s. 983. Wolność osoby
oznacza zdolność do decyzji, do wyboru. Musi być ona jednak poprzedzona
pragnieniem. Pisze Marian Grabowski: „Człowieka w jego podstawowych
pragnieniowo-dążnościowych strukturach określa: chcenie, wybieranie,
rezygnacja”. M. Grabowski, Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 311.
17
R. Majeran, Szkoła w opactwie św. Wiktora, [w:] Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 330.
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który nie jest światem, a który jest konieczny”18. Ten byt konieczny
niekoniecznie należy ujmować w kategoriach ontologicznych, albowiem Bóg nie może być dla człowieka zmierzającego ku personalizacji nie tylko sumptem własnym, bo zdąża do owego celu korzystając z Bożego daru wolności i z Jego pomocą, czymś w rodzaju „zagadki ontologicznej”, zaś sam proces – „przygodą ontologiczną”.
Tadeusz Gadacz w interpretacji myśli Lévinasa pisze: „Emmanuel
Lévinas poszukuje racjonalności, w której nie da się sprowadzić
Boga do „przygody ontologicznej”. Tymczasem ontologia wydaje się
ostateczną miarą sensu. Mieć sens to ukazywać się. Czy Bóg ma sens
poza tym ukazywaniem się?”19.
Odpowiada Lévinas:
Sensowność transcendencji nie ma charakteru ontologicznego.
Transcendencji Boga nie można wypowiedzieć ani pomyśleć w języku
bytu, stanowiącym żywioł filozofii, poza którym rozciąga się dla niej
już tylko noc. Ale przepaść pomiędzy sensownością filozoficzną a
tym, co wykracza poza byt, czyli sprzeczność jaką byłoby rozumienie
Nieskończoności, nie znaczy, że Bóg nie ma sensu. Ten sens, choć nie
jest ontologiczny, nie sprowadza się do zwykłych mniemań na temat
wątpliwego bytu, do przypadkowych intuicji i do gry słów20.
18

C. Tresmontant, Problem istnienia Boga, tłum. W. Krzyżaniak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001, s. 95. Istnienie bytu koniecznego
(Boga? Tak.) można uważać za „konieczność metafizyczną”; jest to „pojęcie odnoszące się do rodzaju obiektywnej konieczności, mocniejszej niż
konieczność fizyczna, ale nie identyfikowanej z koniecznością logiczną”. E.
J. Lowe, Konieczność metafizyczna, [w:] Encyklopedia filozofii, red. T.
Honderich, t. 1, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 451.
19
T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 129.
20
E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Homini, Kraków 1994, s. 141. Bóg ma sens – powiada Lévinas.
Jeżeli tak, to sens ten zostaje przeniesiony na człowieka i jego „bycie w
świecie”, które według Lévinasa charakteryzuje się całkowitą prostotą,
wzajemną korelacją pragnienia i spełnienia, pełną wystarczalnością świata i
zadowoleniem. M. Chmura, Zanim umrze Iwan Iljicz. Perypetie podmiotu w
filozofii Emmanuela Lévinasa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2007, s. 58.

205

Dla personalisty „mniemania” są nie do przyjęcia. W jego wizji duchowości rozumianej jako odczucie bliskości Boga i emocjonalne przywiązanie do Istoty Najwyższej są wartościami niosącymi
sens życia.Jeżeli bowiem Bóg ma sens, to „spływa” on na każdego,
kto weń wierzy rozumnie i poza rozume. Ten rodzaj dynamiki wiary
sprzeciwia się depersonalizacji i zapobiega towarzyszącemu jej osamotnieniu.
Należy podkreślić, że możliwe jest badanie doświadczenia religijnego poprzez właściwe mu funkcje psychiczne. Przed ćwierćwieczem Władysław Piwowarski i Antoni Tomkiewicz przedstawili
koncepcję, wedle której doświadczenie religijne ma cztery główne
wskaźniki:
• doświadczenie religijne w wymiarze potrzeby (pragnienie
wiary, sens życia),
• doświadczenie religijne w wymiarze poznania (obecność
Boga w świecie, działanie Boga w świecie),
• doświadczenie religijne w wymiarze zaufania i bojaźni (zawierzenie Bogu, bojaźń Boga),
• doświadczenie religijne w wymiarze autorytetu (religijność
dojrzała i niedojrzała)21.
Dla człowieka unikającego „redukcji ontologicznej” ważne są
– z różnym natężeniem w poszczególnych fazach realizacyjnych
procesu personalizacji – wszystkie wymienione wymiary doświadczenia religijnego. W kontekście celu moich rozważań przyjmują, że
mogą one wpłynąć na decyzję o samotności z wyboru, ale minimalizują perspektywę osamotnienia.

21

W. Piwowarski, A. Tomkiewicz, Doświadczenie religijne, [w:] Religia a życie codzienne, red. I. Borowik, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 1991, s. 181. Personalizacja ujawnia związek człowieka z Bogiem i
znajduje uzewnętrznienie zarówno w osobistych doświadczeniach jednostki
jako podstawowy akt życia wewnętrznego, jak też, zdaniem Janusza Mariańskiego, „przejawia się w rzeczywistości społecznej”. J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2013, s. 149.
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Osamotnienie jako następstwo depersonalizacji
Zacznijmy od przykładu i pytania: czy eremita, anachoreta albo pustelnik, mniejsza tutaj o miano, który zdecydował się na samotność,może swoją sytuację traktować jako rodzaj ucieczki od osamotnienia?
Wydaje się, że modus pustelnika będący w istocie kwintesencją personalizmu, rzekłbym – organicznego, nie jest wyborem o cechach eskapistycznych, ale wyraża potrzebę lepszej komunikacji z
Bogiem z dala od wulgarnego, neurotyzującego siłą rzeczy zgiełku
świata. Nie ucieka zatem, bo wie, że świat jest wypełniony Bogiem,
wobec czego ucieczka byłaby niejako aktem bezprzedmiotowym. On
pragnie jedynie ciszy, w której vox Dei jest lepiej słyszalny. Pustelnik nie doznaje poczucia osamotnienia nawet w największej głuszy,
albowiem wie, że Bóg jest Osobą, z którą może wchodzić w kontakt
osobowy. Żyje i działa w stałej łączności przez Niego, z Nim i w
Nim. Jest to kontakt przyjacielski (synowski), w którym istnieją więzy Bytu Absolutnego, doskonałego, jedynego z bytem jednostkowym, ograniczonym, ale będącym pośrednikiem miedzy bytami
ziemi a duchami czystymi i Bogiem. Ten fakt wyzwala w pustelniku
chęć i konieczność współdziałania z Bogiem, dla niego samego, dla
Jego królestwa na ziemi. Człowiek ogarnięty konkretną przyjaźnią
jednoczącą z Bogiem chce wykorzystać wszystkie swoje możliwości,
jakie są mu dane w porządku natury, porządku moralnym i nadnatury, do tego, by kochając Boga kochać ludzi i świat22.
Trudno jest rozsądzić, czy za wyborem samotności pustelniczej stoją doświadczenia religijne o charakterze mistycznym23, o tym
wiedzieć może tylko ten, który tego doświadczył – „spojrzenie z
22

K. Osińska, Pustelnicy dziś. Samotność z wyboru ludzi świeckich, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, s. 68.
23
Zauważmy, że osoba niebędąca mistykiem nie rozporządza darem rozumienia istoty i przyczyn mistycyzmu. George I. Mavrodes pisze o postawie
mistycznej: „Zazwyczaj owe mocne przekonania rodzone są przez samo
doświadczenie i trwają w tych, którzy go doznają, nie zaś w tych, którzy znają
je tylko ze sprawozdań. Jak to ujmował James, doświadczenie mistyczne jest
>autorytatywne< dla tych, którzy je uzyskują, ale nie dla innych”. G. I.
Mavrodes, Mistycyzm, [w:] Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, t. 2,
tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 584.
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oddali” nie daje takowej wiedzy. Można za to powiedzieć, że przytoczona powyżej charakterystyka duchowości odpowiada w pełni formule personalistycznej; jej przyjęcie wzmaga więź z Bogiem i jego
dziełem, zatem nie może być źródłem alienacji, niezależnie od tego,
czy człowiek samotny z wyboru (nie tylko anachoreta) reprezentuje
formację mistyczną o naturze objawieniowej, czy też wykorzystuje
rozum naturalny działający z inspiracji transcendentalnej jako signumvoluntas Dei.
W roku 1939 pisał Roman Ingarden o człowieku jako istocie
przekonanej o swojej mocy przekształcania natury i świata wytworówideacyjnych w drodze aktywności symboliczno-znakowej (np.
literatura, sztuki piękne), a jednak nieznajdującej spokoju, harmonii,
poczucia odnalezienia wyższego sensu życia24.Człowiek jest świadomy, że przeżywa życie i potrafi nazywać akty składające się na
jego biografię, nie ma jednak wystarczającej samowiedzy o tym, co
się w nim dzieje, ani też samoświadomości wyzwalającej akty refleksji (spostrzeżenia wewnętrzne, retrospekcje). Żyje więc niejako
automatycznie pod dyktatem biologii i konieczności wynikających z
przyjętych reguł życia społecznego. W tej koncepcji Ingarden, „przeciwstawiając Durchleben (przeżywanie jako świadomość aktu) i
Erleben (doznawanie jako świadomość treści), wyraźną postać świadomości aktu nazywa intuicją przeżywania”25. Świadomość intuicyjna ustępuje potencjałem samowiedzy świadomości refleksyjnej, nie
może zatem wystarczać do autopersonalizacji, a co najwyżej wystąpić w funkcji wspomagania tego procesu.
W „radykalnej” antropologii (m.in. Karol Wojtyła, Nicolai
Hartman, José Ortega y Gasset) znajdujemy przekonanie, że czło24

R. Ingarden, O naturze ludzkiej, [w:] R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 38.
25
G. Barth, Ku pełni osoby w Chrystusie. Wincentego Granata personalizm integralny, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 107. Intuicja nie wystarcza do uchwycenia istoty relacji człowieka z Bogiem opartej na wzajemnej miłości, którą można zrozumieć poprzez akty składające się na całe
ciągi refleksji. Tak rozumiana relacja jest swoistą wartością ludzkiego życia, relacją faktyczną, odkrywaną „w aksjologicznej sferze rozważań. Samą
relację rozważa filozofia, a jej wartość objawioną – teologia”. M. Gogacz,
Filozofia Boga wobec teologii, „Studia TheologicaVarsaviensia” 1974, nr
1(12), s. 179.
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wiek jest tego typu bytem, który nie może urzeczywistniać swej istoty bez własnego w tym udziału”26. Trwanie w dążeniu do samopersonalizacji wymaga szczególnie aktywnego nastawienia ku samemu
sobie, ale i Bogu. Istotny jest tutaj czynnik czasu tożsamy z istnieniem motywacji. Człowiecze „ja” odznacza się skończonością, ale i
odniesieniem do „nieskończonego bytu, którym jest Bóg”27. Czas
refleksji może być więc ograniczony przez czas biologicznego trwania, zadania można nie wykonać, bo pracę nad tym, co w człowieku
jest istotą, może przerwać śmierć. Na domiar tego – śmierć w osamotnieniu, jeżeli eksponowana przez filozofię dialogu „relacja ja – ty
przechodzi w ja – to”28. A tak się dzieje, jeżeli człowiek nie urzeczywistni tego, co w nim substancjalne, czyli nie wejdzie w dialogiczną relację z Bogiem, która jest drogą poprzez swoje wnętrze. W
takim podejściu osamotnienie jest zarazem skutkiem „zerwania z
immanencją”, jak i osłabienia bądź zniszczenia relacji z transcendencją, uosabianą najpełniej przez samego Boga.
Według egzystencjalistów, takich jak Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus czy Gabriel Marcel
„samotność to wynik rozdarcia wewnętrznego człowieka i zagubienia w świecie”29. Tak zdefiniowana samotność nie może być rezultatem działania wolnej woli, tym bardziej woli szukającej legitymizacji
w rzeczywistości transcendentalnej. To stan rzeczy, w którym depersonalizacja przybiera postać utraty własnej osobowości wskutek
alienacji wartości i faktycznych potrzeb człowieka. Zaradzić temu
26

J. Galarowicz, Przeciw nihilizmowi…, s. 213. Tylko przez samopersonalizację człowiek może zbliżyć się w podobieństwie do Boga. Św. Augustyn uczy, że „obrazem Bożym jest sam człowiek, materialna zaś natura
stworzona jest tylko Jego śladem”. Zob. M. A. Krąpiec, Teoria analogii
bytu, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, s. 283.
27
J. A. Prokopski, W okowach egzystencjalnego wyboru, [w:] Miłość i
samotność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda, red. Bursztyka, M. Kaczyński, M. Sosnowski, G. Uzdański, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 30.
28
J. Gajda, Wartości w życiu człowieka: prawda, miłość, samotność,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 85.
29
J. Gajda, Samotność i kultura, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, s. 17.
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można osiągnięciem „samotności prawdziwej”, która pisze Janusz
Gajda, pozwala >odnaleźć siebie<, >wrócić do siebie<, w izolacji od
innych i w swoim wnętrzu zrekonstruować swą przynależność do
ładu ponadindustrialnego”30.
Osamotnienie utrudniające depersonalizację przejdzie w samotność, z której pożytek może mieć nie tylko dana osoba, ale i otoczenie, w którego kształtowaniu bierze udział.
Izolacja od innych może mieć charakter doraźny, autoterapeutyczny, nie powinna natomiast być permanentna, bo mogłoby to w
dłuższej perspektywie zaszkodzić procesowi formowania się osoby
w człowieku. I tutaj w sukurs przychodzi Czesław S. Bartnik: „personalizacji nie należy rozumieć indywidualistycznie, jakoby wszystko miało być podporządkowane jednostce ludzkiej, bez jej ścisłego
związania zarówno ze społecznością innych osób, jak i z ogółem
rzeczy”31. W takim porządku człowiek może istnieć i zasilać go wypracowanymi przez siebie wartościami. Osamotnienie stanie się odległą, czysto hipotetyczną perspektywą.
Konkluzja
Człowiek staje się osamotniony w wyniku nieświadomego
bądź nietrafnego wyboru modusu samowiedzy, skutkującegozaniechaniem kształtowania siebie jako osoby w człowieku sprzymierzonej z Bogiem. Nie istnieje personalizacja poza dążeniem ku współdziałaniu ze Stwórcą wszechrzeczy. Człowiek, który pragnie uniknąć
depersonalizacji reaguje na „szyfry Transcendencji”, potrafi je odczytać i wykorzystać jako dyrektywy do postępowania wykluczającego redukcję ontologiczną, czyli depersonalizację polegającą na
rezygnacji ze statusu osoby w imię opacznie pojmowanej wolności.
Kiedy uświadomi sobie ów błąd popada w stan osamotnienia, niemający nic wspólnego z „samotnością prawdziwą” zrodzoną z rzeczywiście wolnego wyboru.

30

Ibidem, s. 16.
Cz. S. Bartnik, Szkice do systemu personalizmu, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2006, s. 230.
31
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Streszczenie:
Personalizm katolicki to wielonurtowa formacja ontologiczno
– antropologiczna. Najwybitniejszymi przedstawicielami personalizmu w XX wieku byli między innymi: Nikołaj Bierdiajew, Pierre
Teilhard de Chardin, Edyta Stein, Karl Jaspers, Emmanuel Mounier,
Jacques Maritain. Jedną z centralnych kategorii filozofii personalistycznej jest pojęcie ,,depersonalizacji”. Oznacza ono proces degradacji osoby ludzkiej, która stając się jednostką doznaje osamotnienia.
Problem ten daje się analizować przede wszystkim w nawiązaniu do
personalizmu Maritaina, zbudowanego bezpośrednio na koncepcji
osoby ludzkiej św. Tomasza z Akwinu. Współcześnie depersonalizacja jest suigenerisnastępstwem błędu antropologicznego, czyli przyjęcia błędnej koncepcji człowieka. Błąd antropologicznyjest przyczyną procesów sekularyzacyjnych, których intensyfikację możemy
obserwować w ostatnich dekadach. Depersonalizacja to zerwanie
Przymierza osoby z Bogiem, a tym samym utrata łączności z samym
sobą jako dzieckiem Bożym. W rezultacie dochodzi do dezorientacji,
negacji, nihilizmu etc., ostatecznie zaś - stanu permanentnego osamotnienia.
Słowa – klucze: personalizm, osoba, osamotnienie, depersonalizacja, sekularyzacja, błąd antropologiczny.
Summary:
Solitude and depersonalization. an attempt at a personalist
analysis.
Catholic personalism is an eclectic onthological and anthropological formation. Its most outstanding representatives in the twentieth century were among others: Nikolai Berdyaev, Pierre Teilhard
de Chardin, Edith Stein, Karl Jaspers, Emmanuel Mounier, Jacques
Maritain. One of the main categories distinguished by personalist
philosophy is the notion of „depersonalization”. It describes the
process of degradation of a human being who experiences solitude
by becoming an individual. The issue may be analysed first of all in
connection with the idea of personalism created by Maritain, based
directly on the concept of a human being invented by St. Thomas
Aquinas. Currently depersonalization is sui generisa consequence of
an anthropological error i.e. adoption of a fallacious concept of a
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human being. Anthropological error is the chief reason for the secularization processes which we have been observing over the last few
decades. Depersonalization means breaking a covenant between a
person and God, which in turn causes the loss of communication
with yourself as a child of God. All this results in disorientation,
negation, nihilism, etc. which ultimately lead to the state of permanent loneliness.
Key words: personalism, person, solitude, depersonalization,
secularization, anthropological error
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Rozdział III
Wyzwania wobec samotności i osamotnienia
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Wiktoria Bielecka

Niesprawność osób starszych wyzwaniem
dla opieki pielęgniarskiej
1. Wstęp
W przebiegu życia ludzkiego można wyróżnić kilka etapów.
Pierwszym z nich jest okres dzieciństwa, ostatnim zaś starość. Starość
jest tak samo istotną fazą naszego życia, jak każda inna. Współcześnie
jest ona spostrzegana w sposób bardzo zróżnicowany. Jeszcze w połowie XX wieku dość rozpowszechniony był pogląd, że starość jest
mniej wartościowym, niż wcześniejsze, okresem życia ze względu na
pogłębiający się deﬁcyt sił witalnych człowieka i jego degradację biologiczną. Natomiast na przełomie XX i XXI wieku próbuje się nadać
starości nowy wymiar, eksponując jej rangę związaną z różnymi
aspektami wartościowego i satysfakcjonującego funkcjonowania jednostki w ﬁnalnej fazie życia. Obecnie starość coraz częściej jest postrzegana nie jako okres stagnacji i biernego oczekiwania na śmierć,
lecz jako faza życia, w której człowiek ma do wypełnienia wiele różnorodnych zadań, ułatwiających mu adaptację do nowych warunków
życia, wzbogacających jego osobowość i nadających sens jego dalszej
egzystencji. Stanowi ona dla jednostki kolejne życiowe wyzwanie,
któremu musi sprostać, pomimo pogarszającego się wraz z wiekiem
stanu zdrowia i sprawności psychoﬁzycznej.
Stopień sprawności osób w podeszłym wieku zależy od procesu starzenia, występowania schorzeń, stylu życia oraz czynników
społeczno-środowiskowych i psychicznych występujących w ciągu
życia. Zmniejszająca się z wiekiem sprawność powoduje wzrost
zapotrzebowania na różne formy opieki. Starsze i niepełnosprawne
osoby wymagają szczególnej opieki pielęgniarskiej. Obejmuje ona
pomoc w utrzymaniu niezależności od innych, wsparcie w chorobie.
Zdolność do samoopieki, czyli sprawność czynnościową, należy
utożsamiać z niezależnością w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
życiowych. Do potrzeb tych zaliczyć można poruszanie się, odżywianie, kontrolowanie czynności fizjologicznych oraz utrzymanie
higieny osobistej. Opieka długoterminowa obejmuje działania mają-
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ce na celu wsparcie osób niesamodzielnych pod względem funkcjonowania w wykonywaniu podstawowych czynności. Zależność osób
w podeszłym wieku od innych ma charakter trwały i pogłębia się
wraz z upływem czasu. Poziom niezbędnej opieki długoterminowej
jest uwarunkowany poziomem zależności funkcjonalnej. Zależność
ta jest kategorią wielowymiarową, na którą składa się wiek, stopień
utraty samodzielności oraz czynniki socjoekonomiczne1.
Konsekwencją wyraźnego procesu starzenia się społeczeństwa
polskiego, widocznego już od wielu lat, jest duża liczebność (5,7
mln) grupy osób w wieku poprodukcyjnym (≥ 65 lat). Jednocześnie
wydłuża się średnia długość życia mężczyzn do 70,7 roku i kobiet do
79,2 roku. Wydaje się więc, że najważniejszym zadaniem polityki
społecznej powinna być nie tylko troska o dalsze wydłużanie życia,
ale również podejmowanie takich działań, które będą sprzyjać pomyślnemu starzeniu się. Przez pojęcie pomyślnego starzenia się rozumiemy osiągnięcie wieku starości z małym ryzykiem chorób i
niedołężności, z wysoką sprawnością umysłową i fizyczną oraz
utrzymaną aktywnością życiową. Dodatkowo należy zwrócić uwagę
na zachowanie aktywności w sferze kontaktów społecznych i towarzyskich. W procesie starzenia się istotne znaczenie ma sfera oddziaływań zewnętrznych, do których zaliczamy: styl życia, sposób odżywiania, środowisko życia i czynniki psychospołeczne2.
Granice starości są płynne a sam proces starzenia się organizmu przebiega etapami. Najpierw jest etap starzenia się społecznego,
później następuje starzenie fizyczne. Proces starzenie zależy od sposobu i warunków życia. Odmiennie przebiega u mężczyzn i kobiet,
inaczej na wsi i w mieście. Postępujące zmiany ekonomiczne - społeczne, szybki postęp techniczno – informatyczny, wzrost stopy życiowej, rozwój medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia
ludzkiego. Rezultatem tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych3.
1

B Bień, Proces starzenia się człowieka, Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, Via Medica, Gdańsk 2006, s. 42–46.
2
A. Nowicka, Wybrane problemy osób starszych, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Warszawa 2010, s.13 -18.
3
A. Zych, Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Spółka Over
Group, Poznań 2012, s.10.
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2. Problemy zdrowotne ludzi starszych
Klasyfikacja wg WHO wyodrębnia następujące etapy procesu
starzenia:
• wiek przedstarczy (45.–59. rż.);
• wiekstarzenia się, nazywany także wczesną starością (60.–
74.rż.)–wtym przedziale wiekowym znajdują się tzw. młodzi-starzy
(young-old);
• wiek starczy, określany również mianem późnej starości
(75.–89. rż.) – do tego przedziału wiekowego należą ˛ tzw. starzystarzy (old-old);
• długowieczność (co najmniej 90 lat) – tego wieku dożywają tzw. długowieczni (longlife).
Zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka następują stopniowo. Wczesny etap starości charakteryzują zmiany w wyglądzie
zewnętrznym (siwe włosy, zmarszczki). Początkowo występują
zmiany w funkcjonowaniu zmysłów, wzroku i słuchu. Kłopoty
zdrowotne nasilają się i powoli zmierzają ku niepełnosprawności.Seniorzy zmagają się z różnorodnymi trudnościami. Wielu cierpi
na przewlekłe choroby somatyczne, zdarzają się ciężkie, przewlekłe
choroby doprowadzające do etapu, w którym osoba staje się niezdolna do wykonywania codziennych czynności życiowych i wymaga
stałej opieki i pomocy.
W wyniku starzenia się organizmu, zachodzi wiele zmian, które mogą być przyczyną niektórych chorób. U osób starszych często
rozwija się kilka chorób, które wymagają leczenia. W większości
przypadków najczęstszym problemem osób starszych są kłopoty z
pamięcią. Mogą się także rozwinąć inne zaburzenia o podłożu neurologicznym, takie jak otępienie czy demencja. Charakterystyczną
chorobą, która występuje przeważnie u osób starszych, jest choroba
Alzheimera oraz choroba Parkinsona.
Osoby w wieku podeszłym mogą się także skarżyć na problemy z ostrością widzenia. Niekiedy są one spowodowane różnymi
wadami wzroku, takimi jak krótkowzroczność czy nadwzroczność.
W przypadku osób starszych znacznie częściej występuje nadwzroczność. Zaburzenia widzenia mogą być jednak spowodowane
innymi chorobami, takimi jak zaćma starcza.
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U części osób starszych rozwijają się również choroby uznawane
za cywilizacyjne. Jest to m.in. nadciśnienie tętnicze. Niektóre osoby w
wieku podeszłym uskarżają się ponadto na inne choroby układu krążenia. Osoby starsze powinny pamiętać o regularnych wizytach u odpowiednich specjalistów, a także zażywaniu leków, zgodnie z zaleceniami
lekarskimi. Niektórym chorobom można zapobiec stosując się do zasad
zdrowego stylu życia. W przypadku osób starszych bardzo ważna jest
także dbałość o sprawność umysłu4.
Choroby przewlekłe, często występujące u osób starszych,
powodują zaburzenia w czynnościach całego organizmu, a dysfunkcje w sferze biologicznej najczęściej rzutują na zdrowie psychiczne i
życie społeczne pacjenta. Wchorobieprzewlekłej długośći jakość
życia pacjenta zależy od dostępności do dobrej jakości świadczeń
leczniczych, pielęgnacyjnych,rehabilitacyjnychi opiekuńczych5.
Do najważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych
ludzi starszych można zaliczyć: samotność, występowanie wielu
schorzeń, inwalidztwa i niepełnosprawności, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności, bezradności i zależności od innych osób.
Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację problemów osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może
być stopniowego eliminowanie ich aktywnego życia zawodowego i
społecznego w momencie przekroczenia granicy wieku emerytalnego. U osób starszych występuje lęk nie tylko przed chorobami i niepełnosprawnościąale także samotnością i nietolerancją.
3. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi
Termin „usługi opieki długoterminowej” odnosi się do organizacji i świadczenia szerokiego zakresu usług i pomocy osobom, których zdolność do samodzielnego życia jest ograniczona w dłuższym
okresie czasu. Usługi te mają na celu minimalizację stopnia utraty
niezależności w funkcjonowaniu fizycznym i umysłowym, przywracanie sprawności lub zapobieganie skutkom jej utraty oraz obejmują
pomoc przy wykonywaniu takich czynności jak kąpiel, ubieranie się,
jedzenie czy też inne czynności higieniczne i pielęgnacyjne, przygo4

O. Czerniawska, Starość wczoraj, dziś i jutro, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Wrocław 2002, s. 54.
5
Tamże, s.15–26.
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towywanie posiłków, sprzątanie i różne zadania organizacyjne, w
tym robienie zakupów, gospodarowanie pieniędzmi, podawanie leków czy organizację transportu.
Szybkie starzenie się populacji – na skutek wzrostu przeciętnego trwania życia i spadku współczynnika dzietności – przynosi
wyzwania, których konsekwencją będzie konieczność wprowadzenia
zmian w polskim systemie opieki długoterminowej. Im starsze staje
się społeczeństwo, tym więcej trudności napotykają ludzie w zakresie podstawowych czynności życiowych i tym większy jest stopień
ich zależności od innych osób, co prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na różne formy opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej oraz
wsparcia w codziennych czynnościach. Tendencje te oznaczają poważne wyzwania dla sektora zdrowotnego i socjalnego, a biorąc pod
uwagę rosnące wymagania w zakresie przygotowania personelu –
także dla sektora edukacyjnego6.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zadaniem
systemów opieki długoterminowej jest „zapewnienie osobie, która
przez długi czas nie jest w pełni zdolna do samoopieki, możliwości
utrzymania możliwie najlepszej jakości życia, tzn. możliwie największego zakresu niezależności, samodzielności, uczestnictwa w
życiu społecznym, spełnienia osobistego i godności”
4. Świadczenia pielęgniarki w opiece długoterminowej nad
pacjentem w wieku starszym
Pielęgniarka, planując opiekę długoterminową nad osobą starszą, musi dokonać dokładnej analizy sprawności funkcjonalnej pacjenta. Ograniczenia wszelkiego rodzaju mogą być zwiastunem wielu chorób somatycznych i (lub) psychicznych. Sprawność osób starszych jest wypadkową postępującego procesu starzenia się, współistniejących patologii, stylu życia i czynników psychospołecznych.
Odrębności w przebiegu patologii poszczególnych układów w okresie starości generują podejmowane interwencje. Ograniczona sprawność fizyczna będzie towarzyszyła schorzeniom układu nerwowego,
np. chorobie Parkinsona, udarom mózgu, schorzeniom układu ruchu,
6

J. Derejczyk, Standardy świadczenia usług medycznych w specjalności
geriatria,Gerontol. Pol., 2005, 13, 15–16.
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np. osteoporozie, schorzeniom reumatycznym czy też układu oddechowego, np. chorobom obturacyjnym, schorzeniom układu moczowego i pokarmowego. Ważnym problemem dla planowania i organizowania pielęgniarskiej opieki długoterminowej są zagrożenia upadkami i zaburzenia lokomocji, owrzodzenia i odleżyny, niedożywienie
i otyłość, zaburzenia termoregulacji, nietrzymanie moczu i stolca czy
też otępienie lub depresja wieku starszego.
Świadczenia, które realizuje pielęgniarka na rzecz podopiecznego obejmują świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze,
rehabilitacyjne oraz z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób7. W opiece długoterminowej nad pacjentem geriatrycznym istotne znaczenie odgrywają działania edukacyjne podejmowane zarówno
wobec samego pacjenta, jak i jego rodziny. Działania te koncentrują
się na edukacji zdrowotnej jako procesie przygotowującym pacjenta i
jego rodzinę do samoopieki w różnych sytuacjach zdrowotnych.
Edukacja zdrowotna kształtuje postawy wobec wartości zdrowia i
zachowań zdrowotnych, jak również wyrabia umiejętność podejmowania właściwych decyzji służących rozwiązaniu problemów zdrowotnych.
Wśród świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych przez pielęgniarkę w ramach opieki nad pacjentem geriatrycznym są zabiegi
pielęgnacyjno-higieniczne, wynikające z procesu pielęgnowania i
zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Pielęgniarka przygotowuje i aktywizuje podopiecznego do samoopieki i samopielęgnacji.
Realizuje ona opiekę pielęgnacyjną u podopiecznych w różnych
etapach choroby i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki8.
Wśród świadczeń leczniczych realizowanych przez pielęgniarkę w ramach opieki nad pacjentem geriatrycznym jest ustalanie
między innymi diety. Żywienie i odżywianie ludzi w wieku starszym
wiąże się z problemami zdrowotnymi, szczególnie ze strony układu
pokarmowego. Zmniejsza się wydzielanie soków trawiennych i
zwalnia perystaltyka jelit, co nasila niestrawność, występowanie
7

T. Grodzicki, Geriatria z elementami gerontologii, Via Medica,
Gdańsk 2006, s.34.
8
A. Kuczerowska-Gębska, Ocena zależności między aktywnością a stanem
zdrowia ludzi w podeszłym wieku, Przegl. Epidemiol., 2002, 56, s.71–477.
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naprzemienne biegunek czy zaparć, jak również utratę apetytu. Zarówno nieprawidłowości związane z wiekiem (zmniejszona ilość
wydzielanej śliny, zanik kubków smakowych), niekorzystne uwarunkowania socjoekonomiczne, jak i schorzenia występujące u osób
starszych, mogą prowadzić do niedoborów żywieniowych i w efekcie do wyniszczenia. Ustalając dietę należy pamiętać, iż wiek starszy
jest wiekiem charakteryzującym się wielochorobowością9.
Pielęgniarka opieki długoterminowej podaje leki różnymi drogami zleconymi przez lekarza, zakłada opatrunki na rany, odleżyny,
oparzenia, zdejmuje szwy na zlecenie lekarza, wykonuje zabiegi
pielęgnacyjno-lecznicze w przetokach, stomiach i ranach trudno
gojących się. W ramach zabiegów leczniczych wykonuje również
inhalacje, wlewy/wlewki doodbytnicze, zabiegi z zastosowaniem
ciepła i zimna, jak również udziela pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia życia, nagłych zachorowaniach z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej10.
Wśród świadczeń diagnostycznych, w ramach opieki długoterminowej nad chorym geriatrycznym, pielęgniarka przeprowadza
wywiad środowiskowo-rodzinny ukierunkowany na rodzinne występowanie chorób, wykonuje badanie fizykalne metodami: obserwacji,
palpacji, opukiwania, osłuchiwania, pomiarów za pomocą aparatury i
sprzętu, wykonuje pomiary podstawowych parametrów życiowych,
ocenia je i interpretuje, kontroluje obrzęki. Niezmiernie istotnym
zadaniem pielęgniarki opieki długoterminowej jest ocena wydolności
chorego w zakresie samoobsługi (skala Barthel, ADL, IADL) jak
również ocena wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny. Konieczność korzystania z opieki rodziny w wykonywaniu podstawowych czy złożonych czynności dnia codziennego prowadzi do niekorzystnych obciążeń psychologicznych i fizycznych opiekunów, jak
również nie pozostaje bez wpływu na podopiecznego. Pomoc w
sprawowaniu opieki, zwłaszcza nad przewlekle chorym potrzebna

9

E. Wagner, Choroby wieku podeszłego i rola leczenia usprawniającego w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej osób w podeszłym wieku. Kwart.
Ortop., 2004, 4, s.211–224.
10
W. B. Abrams, Podręcznik geriatrii. Urban & Partner, Wrocław 1999, s.45.
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jest zarówno w przypadku osób samotnych, jak i żyjących, mieszkających z dziećmi czy tylko ze współmałżonkiem11.
W ramach opieki nad pacjentem geriatrycznym pielęgniarka
udziela również świadczeń rehabilitacyjnych. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują współuczestniczenie i koordynowanie w rehabilitacji przyłóżkowej, w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym
zarówno z procesu chorobowego, jak i długotrwałego unieruchomienia. Pielęgniarka opieki długoterminowej prowadzi usprawnianie
ruchowe podopiecznego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia,
nauka samoobsługi), gimnastykę oddechową, oklepywanie klatki
piersiowej oraz stosuje drenaż ułożeniowy.
Ostatnią grupą świadczeń podejmowanych przez pielęgniarkę
wobec podopiecznego w starszym wieku są świadczenia w zakresie
promocji zdrowia i profilaktyki chorób. U osób starszych promocja
zdrowia powinna dotyczyć określonych działań związanych z przystosowaniem ich do przejścia na emeryturę, zachowaniem zdrowia
psychicznego, jakości życia oraz postępowania zdrowotnego. W
ramach tych świadczeń pielęgniarka rozpoznaje, ocenia i zapobiega
zagrożeniom zdrowotnym u podopiecznych. Pielęgniarka rozpoznaje
potrzeby pielęgnacyjne i problemy zdrowotne u podopiecznych,
prowadzi edukację zdrowotną, a także organizuje grupy wsparcia dla
podopiecznego i jego rodziny.
5. Podsumowanie
Zapotrzebowanie na świadczenia opieki długoterminowej jest
uwarunkowane kilkoma czynnikami, wśród których należy wymienić zmiany w sytuacji demograficznej, wydłużenie się przeciętnego
czasu trwania życia, spadek umieralności w każdej grupie wiekowej
związany z intensywnym rozwojem i osiągnięciami medycyny. Sytuacja zdrowotna społeczeństwa, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu rodzin oraz ich sytuacji ekonomicznej również wpływają na
zainteresowanie różnymi formami opieki długoterminowej. Realizacja świadczeń pielęgniarskich przez pielęgniarkę (pielęgniarza) specjalistę opieki długoterminowej jest procesem złożonym, kompleksowym, obejmującym problemy zdrowotne, uwarunkowania
11

H. Doroszkiewicz, Podstawowa opieka geriatryczna na świecie. Pielęg. XXI wieku, 2005, 1–2, s.93–99.
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społeczno-kulturowe i edukacyjne chorego i jego rodziny. Zasadnicza trudność polega na umiejętności zapewnienia świadczeń pielęgniarskich w środowisku zamieszkania pacjenta, głównie w domu
prywatnym lub w placówce opiekuńczej. Proponowana pomoc i
kompetencje zawodowe i opiekuńcze pielęgniarki umożliwiają kontynuację leczenia, terapii, rehabilitacji pacjentów starszych, przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną
oraz z zaburzeniami psychicznymi. Możliwe jest także przygotowanie chorego i jego najbliższych do zmian, do samoopieki i samopielęgnacji oraz kształtowanie ich umiejętności do radzenia sobie z
chorobą i (lub) niepełnosprawnością.
Streszczenie:
Starzenie się człowieka jest zjawiskiem nie tylko biologicznym ale także nieuchronnym, długotrwałym, zróżnicowanym i wielowymiarowym procesem, który z jednej strony jest zależny od
człowieka, a z drugiej od różnych czynników: społecznych, ekonomicznych, biologicznych, psychologicznych, ekologicznych, historycznych i kulturowych. Zmniejszająca się z wiekiem zdolność do
samodzielności powoduje wzrost zapotrzebowania na różne formy
opieki. Osoby starsze i niepełnosprawne wymagają szczególnej
opieki pielęgniarskiej, która obejmuje pomoc w utrzymaniu niezależności od innych i wsparcie w chorobie. Zdolność do samoopieki,
czyli sprawność czynnościową, należy utożsamiać z niezależnością
w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Do potrzeb tych zaliczyć można poruszanie się, odżywianie, kontrolowanie
czynności fizjologicznych oraz utrzymanie higieny osobistej.
Summary:
Agingis a phenomenon not only a biological but also an inevitable, long-lasting, diverse and multidimensionalprocess, which
on the one handis dependent on human and on the otherhand on variousfactors: social, economic, biological, psychological, ecological,
historical and cultural. A decrease in the ability to exercise self-care,
which is natural in the ageing process, triggers an increase in the
demand for variousforms of care. The elderly and the disabled demand special nursing care. Taking care of these people involves
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helping them to stay independent of others, reassuring them and
looking after them when they become ill. Anability to exercise selfcare, i.e., functional efficiency ought to be defined as anindependence of others in meeting basic every day needs. These needs include: moving, feeding, controlling physiological functions and
keeping personal hygiene.
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Wojciech Święch

Znaczenie pracy socjalnej we współczesnym społeczeństwie
Wstęp
Pomoc społeczna odgrywa ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu społeczeństwa. Jak podkreśla profesor Robin Russel z
amerykańskiego Uniwersytetu Maine „duchowość oraz religia nie
były obcymi sobie pojęciami na początku rodzenia się profesji, jaką
jest praca socjalna. Pierwszymi mecenasami programów w zakresie
usług socjalnych były instytucje religijne”1. Nie wszystkie osoby są
w stanie poradzić sobie ze złożonymi problemami, które spotykają je
w życiu. Jednak nie mogą one być pozostawione same sobie. Aby
rozwiązać różnego typu trudne sytuacje, potrzebują bowiem wsparcia innych osób. Gdy człowiek nie otrzymuje pomocy, rodzą się
samotność (definiowana jako subiektywne poczucie braku więzi
społecznych) oraz izolacja społeczna (odnosząca się do obiektywnej
miary naszych więzi z innymi ludźmi), które mogą mieć poważny
wpływ na nasze zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Jak
twierdzi doktor Sue Cook z Uniwersytetu Plymouth, istnieje coraz
więcej dowodów na to, iż w radzeniu sobie z tymi negatywnymi
problemami, kolosalną rolę odgrywają pracownicy socjalni2. Zatem
powinni oni postrzegać siebie nie tylko jako osoby wykonujące określony zawód. Muszą bowiem wykazać się odpowiednią empatią, aby
właściwie wykonać pracę socjalną, którą można zdefiniować jako
działalność o charakterze pomocowym. Zgodnie z art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. pracą socjalną jest
działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w

1

Cytat za: R. Russel, Spirituality and Social Work: Current Trends and
Future Directions, „Arête” 2006, no. 1 (30), s. 45 (tłumaczenie własne z
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społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi3.
Najważniejszym celem pracy socjalnej jest wsparcie oraz pomoc ludziom (starym, niepełnosprawnym, osobom bezrobotnym,
uzależnionym, dzieciom specjalnej troski etc.), którzy często z niewłasnej winy znaleźli się w trudnych sytuacjach i nie mogą sami
sobie z nimi poradzić. Pomoc społeczna kojarzy się przeważnie ze
wsparciem materialnym, ale w rzeczywistości człowiek zmaga się w
życiu codziennym z problemami psychicznymi, emocjonalnymi lub
duchowym. Dlatego też warto podkreślić, iż praca socjalna może
przyjmować różne formy (tj. krótkotrwała pomoc, długookresowe
działanie skupione na wspieraniu rozwoju jednostki, grup, czy nawet
całych społeczności)4. Jednak należy wspomnieć, iż formy wsparcia
są różne w wielu krajach i zależą one zasadniczo od miejscowej kultury oraz systemu politycznego. Kwestie te mają duży wpływ na
rodzaj wykonywanej pracy socjalnej i kształtowanie się hierarchii
wartości wśród pracowników socjalnych5.
Rex A. Skidmore oraz Milton G. Thackeray zwracają uwagę
na to, że pracę socjalną można określić jako sztukę, naukę oraz zawód. Ma ona pomagać ludziom rozwiązywać problemy nie tylko
osobiste, lecz również te grupowe (przede wszystkim pojawiające się
w rodzinie) oraz zbiorowe, aby wypracować zadowalające relacje
pomiędzy osobami, grupami lub zbiorowościami. Należy więc
stwierdzić, iż zasadniczym kierunkiem działania pracownika socjalnego jest pomaganie ludziom w celu polepszenia ich funkcjonowania
w społeczeństwie, co winno się przejawiać umocnieniem w nich
zdolności do właściwych stosunków oraz interakcji z innymi członkami społeczeństwa6. Jednakże Tricia B. Bent-Goodley – profesor z
3

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.
U. z 2017 r., poz. 1769).
4
T. Kamiński, Praca socjalna jako działalność zawodowa, „Seminare”
2000, nr 16, s. 434.
5
N. Hall, Section 2 Professional context, [w:] The SAGE Handbook of
International Social Work pod red. K. H. Lyons i in., SAGE Publications,
London 2012, s. 117.
6
R. A. Skidmore, M. G. Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej,
tłum. T. Stanek, Interart, Warszawa 1996, s. 23.
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waszyngtońskiego Uniwersytetu Howarda – podkreśla, że obecnie
toczy się dyskusja na ile praca socjalna powinna być sztuką, a w
jakim stopniu winna opierać się na nauce. Część pracowników socjalnych uważa, że osiągnięcie założonych celów profesji jest możliwe głównie poprzez odwołanie się do nauki. Inni apelują, ażeby
przedstawiciele zawodu nie porzucali sztuki pracy socjalnej7. Natomiast Patricia L. Samson z Uniwersytetu w Calgary twierdzi, że mostem łączącym sztukę z nauką pracy socjalnej powinna być praktyczna mądrość8.
Pomoc społeczna jest przejawem troski o współczesnego
człowieka, jego problemy, które go niepokoją, z którymi zmaga się,
gdy musi podejmować codzienne wybory dotyczące spraw materialnych, a także tych duchowych. Praca socjalna jest więc posłannictwem, ważnym odpowiedzialnym zadaniem do spełnienia, w którym
istotną rolę spełnia pracownik socjalny. W głównej mierze jest on
człowiekiem, pragnącym nieść pomoc drugiej osobie oraz wykonującym z poświęceniem „służbę” na rzecz ludzkiej wspólnoty. Amerykański duchowny katolicki Timothy Senior podkreśla, iż praca
socjalna odpowiada ewangelickiej idei pomocy: nakarmić głodnego,
ubrać nagiego i odwiedzić uwięzionego. Biskup pomocniczy Filadelfii uważa również, że praca socjalna odgrywa bardzo istotną rolę w
społeczeństwie, o czym świadczą jego słowa: „Katoliccy pracownicy
socjalni są zaangażowani w realizację wizji sprawiedliwego społeczeństwa, szacunku dla ludzkiego życia lub wspierania ludzi w skrajnym ubóstwie i zaspokajania ich potrzeb”9. Pracownik socjalny winien wspierać osoby, które czują się osamotnione z walce z problemami. Jednak praca socjalna wymaga ogromnej wiedzy i przede
wszystkim nieprzeciętnych umiejętności, z czego niewiele ludzi zdaje sobie sprawę.
7

T. B. Bent-Goodley, The Art and Science of Social Work Revisited: Relevance for a Changing World, „Social Work” 2015, no. 3, s. 189-190.
8
P. L. Samson, Practice wisdom: the art and science of social work,
„Journal of Social Work Practice” 2015, no. 2, s. 119-131.
9
Cytat za: P. West, How social workers can advance Catholic social teaching (tłumaczenie własne z języka angielskiego). Strona internetowa Catholic
News Agency https://www.catholicnewsagency.com/news/how-social-workerscan-advance-catholic-social-teaching-35628 [dostęp 01.12.2017].
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Rola pracownika socjalnego
Znaczenie pracownika socjalnego we współczesnym społeczeństwie jest szczególnie ważne, ponieważ wypełniając swoją służbę wpływa on na wiele aspektów życia. Jednak należy wspomnieć, iż
w działalność przedstawicieli tego zawodu jest tak szeroka, zróżnicowana oraz wymagająca kreatywności, iż w społeczeństwie nie ma
powszechnego wyobrażenia na temat ról, które winni wypełniać.
W sytuacjach kryzysowych ma znaczenie umiejętność pracownika socjalnego współpracy z podopiecznymi oraz innymi pracownikami socjalnymi. Osoba wykonująca ten zawód musi być więc
specjalistą w zakresie wielu dysfunkcji społecznych. Jego rola nie
może sprowadzać się tylko i wyłącznie do bycia funkcjonariuszem
publicznym10 lub zwykłym urzędnikiem. W przypadku, kiedy w
wyniku ustaleń poczynionych na podstawie rzetelnie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz zebranych dokumentów wynika, że kryterium dochodowe zostało przekroczone, rolą pracownika
socjalnego jest ustalenie, czy istnieją wyjątkowe okoliczności dające
możliwość ubiegania się mimo wszystko o wsparcie11. Z tego powodu wymagania stawiane w chwili obecnej pracownikom socjalnym
są coraz wyższe. Wskazane jest bowiem posiadanie specjalistycznej
wiedzy i umiejętności oraz predyspozycji personalnych12.
Aktualnie pracownik socjalny musi się czasami wcielić w
pewnym stopniu w rolę psychologa. Winien przecież wykazać się
właściwą empatią i zrozumieniem danej złożonej sytuacji13. Jeśli

10

Pracownik socjalny jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny w
orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego – zob. Wyrok NSA z
dnia 23.11.2012 r., sygn. akt I OSK 940/12. Strona internetowa Naczelnego
Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3DAB96944A [dostęp 02.12.2017].
11
Wyrok WSA w Poznaniu – data orzeczenia 09.06.2010 r., sygn. akt
IV SA/Po 17/10. Strona internetowa Naczelnego Sądu Administracyjnego
(Centralna
Baza
Orzeczeń
Sądów
Administracyjnych)
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3D12B03586 [dostęp 01.12.2017].
12
A. Miruć, Rola pracownika socjalnego w krajach systemu common
law, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 20, s. 174-175.
13
D. Lazo, E. Vik, Reflections on empathy in social work practice - a
qualitative study among Swedish social workers. Strona internetowa
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pracownik nie będzie w stanie tego uczynić, osobie oczekującej pomocy będzie trudniej otworzyć się i przełamać poczucie osamotnienia oraz beznadziei14. Pracownik pomocy społecznej niekiedy musi
ponadto pełnić role wychowawcy oraz pedagoga, szczególnie w
przypadku młodych osób, które wymagają wsparcia zarówno moralnego, jak i duchowego. W tej sytuacji pracownik może pomóc odszukać zagubionej jednostce ludzkiej wartości pożądanych w społeczeństwie oraz nakierować ją na właściwe cele w życiu15 poprzez
rozwijanie konkretnych umiejętności np. z zakresu planowania ekonomicznego, skutecznej komunikacji i zapobieganie przemocy. Pracownik socjalny stara się też motywować podopiecznych i wydobywać konstruktywne siły w nich tkwiące. Często wciela się więc w
rolę organizatora różnych inicjatyw, w tym tych na poziomie społeczności lokalnej. Jednakże musi wcześniej próbować pobudzić
jednostkową oraz grupową aktywność społeczną i kulturalną, co w
konsekwencji sprzyja inicjatywom oraz akcjom społecznym.
Osiągnięcie wymiernych efektów pracy socjalnej, nie jest
możliwe wyłącznie poprzez wsparcie emocjonalne. Musi bowiem
towarzyszyć jej również uzyskanie przez klienta pomocy społecznej
przydatnych informacji. Pracownik socjalny pełni więc rolę brokera
informacji16, dostarczającego podopiecznemu obiektywnej wiedzy,
głównie w zakresie różnych możliwości oraz usług lokalnych, dających szanse na rozwiązanie danego problemu i wyjścia dzięki temu z
trudnej sytuacji życiowej. Działania, których efektem jest uzyskanie
przez podopiecznego użytecznych informacji w dużym stopniu mogą
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:733643/FULLTEXT01.pdf
[dostęp 01.12.2017].
14
K. Ostrowska, Psychologia resocjalizacyjna: w kierunku nowej specjalności psychologii, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008, s. 285.
15
Por. J. Siemionow, Rola i zadania pracownika socjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, [w:] Widzieć – rozumieć – pomagać:
przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego, red. M. Teodorczyk, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s. 22.
16
B. S. W. Practice Roles. Strona internetowa Stanowego Uniwersytetu
Kolorado http://www.ssw.chhs.colostate.edu/students/undergraduate/bswpractice-roles.aspx [dostęp 01.12.2017].

231

doprowadzić do obniżenia napięcia emocjonalnego pojawiającego
się w danej sytuacji oraz wyjścia z poczucia samotności. Wsparcie
informacyjne pomaga podopiecznemu odnaleźć określone szanse
realizacji własnych potrzeb, nierzadko odmienne od tych, które do
tej pory stosował, wywołując poniekąd sytuacje kryzysowe. Należy
zauważyć, że to rodzaj wsparcia najczęściej udzielanego przez pracownika socjalnego, gdyż jest on nierozerwalnie związany z tego
rodzaju pracą. Wiedza o środowisku podopiecznego, zebrana oraz
zgromadzona przez pracownika socjalnego, jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji dotyczących działań zleconych innym specjalistom. Trzeba pamiętać, iż wsparcie emocjonalne i informacyjne winno być udzielone przez pracownika socjalnego również rodzinie
beneficjenta pomocy społecznej17.
Jednakże pracownik socjalny musi wypełniać zadania, które są
ściśle związane z pracą socjalną. Wyłącznie w ten sposób może bowiem właściwie wywiązać się ze swoich ról.
Zadania pracownika socjalnego
Wykaz zadań pracownika socjalnego, zawarty w ustawie o
pomocy społecznej z 2004 r., jest dosyć obszerny, ale jednocześnie
bardzo zróżnicowany. Konkretne obowiązki powinny być bowiem
zawsze dostosowane do wymagań konkretnej jednostki pomocy społecznej, zatrudniającej pracownika socjalnego. Powinności muszą
brać pod uwagę specyfikę wykonywanej pracy w danym środowisku
społecznym. Pracownik socjalny winien posiadać umiejętności,
umożliwiające mu prawidłowe rozpoznanie ogółu warunków, w
których przebywają osoby oraz rodziny korzystające z pomocy społecznej. Musi ponadto posiadać odpowiednie kwalifikacje do zaplanowania stosownych do danego przypadku form pomocy oraz monitorowania oraz dokonywania fachowej oceny podejmowanych działań18. Na tym polega istota pracy socjalnej pracownika instytucji
pomocy społecznej.
Do zadań pracowników socjalnych należy ponadto dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na
17

J. Siemionow, op. cit., s. 22..
I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, Wolters Kluwer Polska
SA, Warszawa 2014 (wersja elektroniczna LEX), s. 166.
18
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świadczenia z pomocy społecznej19. Ma to istotne znaczenie w procesie budowy godnego społeczeństwa20. Badania takie winny być
bowiem wykorzystywane przy opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, jako narzędzia realizacji polityki
społecznej21. Polityka społeczna winna przecież zapewnić harmonijny rozwój społeczeństwa, zapobiegać nadmiernemu bogaceniu się
jednostek kosztem ubożenia innych22 oraz zapewnić środki do życia
tym jednostkom, które same nie mogą zatroszczyć się o nie23. Analizy i oceny opracowywane przez pracowników socjalnych są również
użyteczne przy doborze odpowiednich rodzajów świadczeń lub form
aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej. Winno to
mieć też ogromne znaczenie przy przygotowywaniu programów
społecznych.
Zadaniem pracowników socjalnych jest również ustalanie
uprawnień do świadczeń, co odbywa się przede wszystkim przez
przeprowadzanie rzetelnych wywiadów środowiskowych. Pracownicy socjalni zajmują się również poradnictwem specjalistycznym i
udzielają informacji, sugestii oraz pomocy w zakresie rozwiązywania
trudnych spraw życiowych. Dzięki tej formie wsparcia klient pomocy społecznej nierzadko jest w stanie samodzielnie przezwyciężać
niełatwe dla niego sytuacje życiowe24.
19

Art. 119 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., op. cit.
P. Sałustowicz, Współczesne wyzwania pod adresem polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 2006, nr 10, s. 1.
21
P. Frączek, Strategia rozwiązania problemów społecznych jako narzędzie realizacji lokalnej polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 2010,
nr 7, s. 20.
22
A. Zwoliński, Bogactwo bez pracy czyli bogacenie się a nauka Kościoła. Portal Fronda.pl http://www.fronda.pl/a/bogactwo-bez-pracy-czylibogacenie-sie-a-nauka-kosciola,67483.html [dostęp 20.11.2017].
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Jan Paweł II, Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 1993 r. Portal prowadzony
przez
Fundację
Konferencji
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Polski
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pok
oj1993_08121992.html [dostęp 20.11.2017].
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Ł. Lewkut, Pedagogiczna waloryzacja pracy socjalnej na gruncie
ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku, „Pedagogia Ojcostwa”
2016, nr 12, s. 81.
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Ponadto ze względu na rodzaj świadczonych usług, pracownicy socjalni powinni posiadać wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących zwłaszcza systemu pomocy społecznej (choć oczywiście
ogólna wiedza prawnicza z innych dziedzin życia jest także wskazana) i umiejętnością posługiwania się nimi w odpowiedniej sytuacji.
Dokonując analizy zadań z zakresu pracy socjalnej, trzeba jeszcze
uzmysłowić sobie, iż osoby zgłaszające się po pomoc wymagają
niejednokrotnie specjalistycznego wsparcia, którego nie jest w stanie
zapewnić sam pracownik socjalny. Niemniej jednak winien on wówczas dysponować odpowiednią wiedzą o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy oraz udzielić porad w tej kwestii. Gdy pracownik
nie posiada odpowiedniego przygotowania zawodowego w określonym zakresie powinien otwarcie o tym powiedzieć podopiecznemu,
a następnie skierować go do właściwych urzędów lub innych jednostek organizacyjnych (w tym zakładów opieki medycznej, placówek
oświaty i pomocy społecznej) lub organizacji pozarządowych takich
jak: fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne25. Warto zauważyć, że Kościół pełni bardzo istotną rolę w realizacji wybranych
zadań z ustawy o pomocy społecznej26.
Należy podkreślić, iż ustawa o pomocy społecznej wymienia
różne działania inspiratorskie np.: inicjowanie nowych form pomocy
dla osób i rodzin, inspirowanie powołania instytucji świadczących
usługi służące poprawie sytuacji takich osób oraz rodzin, współuczestniczenie w opracowaniu i rozwijaniu regionalnych oraz lokalnych programów pomocy społecznej, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych27. Aczkolwiek trzeba stwierdzić, że tego typu działania zależą
w dużym stopniu od osobistej aktywności oraz zaangażowania pracownika, a ponadto od jego dobrej komunikacji z dyrekcją instytucji
świadczącej pomoc społeczną. W związku z powyższym działania
inspiratorskie są niełatwe do weryfikacji przez bezpośrednich prze25

I. Sierpowska, Pomoc społeczna, op. cit., s. 166.
Zob. szerzej: Z. Zarzycki, Rola kościołów i związków wyznaniowych
w realizacji wybranych zadań z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., „Studia z prawa wyznaniowego” 2005, tom 8, s. 73-102.
27
Art. 119 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., op. cit.
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łożonych pracownika socjalnego lub organ nadzorujący instytucje
powołane do świadczenia usług służących poprawie sytuacji osób i
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.
Należy pamiętać, że zadania wymienione w ustawie o pomocy
społecznej nie stanowią w żadnym wypadku zamkniętego katalogu.
Wskazują wyłącznie na najważniejsze obszary aktywności zawodowej pracownika socjalnego. Jego dodatkowe obowiązki mogą zatem
wynikać z poszerzonej działalności instytucji świadczących usługi z
zakresu pracy socjalnej, co jednak powinno być zawarte w jej statucie. W tym kontekście można wspomnieć o ośrodku pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, który uchwałą rady
gminy zobowiązano do prowadzenie działalności obejmującej również organizację pozaszkolnych form kształcenia dla dorosłych, w
tym edukację związaną przede wszystkim z rozwijaniem zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym rozumianym jako działalność
związaną z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych
oraz bezrobotnych – podopiecznych zamieszkujących obszar gminy.
Dzięki uchwale rzeczony ośrodek miał uzyskać możliwość prowadzenia edukacji w ramach jednego z programów finansowanych z
funduszy Unii Europejskiej i to bez potrzeby zlecania zadania podmiotom zewnętrznym. Uchwała zmieniająca statut ośrodka wywołała
wówczas wątpliwości wojewody (jako organu nadzoru nad jednostką
samorządu terytorialnego). Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny
w wydanym wyroku stwierdził, że nałożenie na ośrodek pomocy
społecznej tego typu nowych zadań wpisuje się w zakres zadań pracownika socjalnego opisanych w art. 119 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej. W przepisie tym wskazano bowiem, że do zadań
pracownika socjalnego należy w szczególności inicjowanie nowych
form pomocy osobom oraz rodzinom28.
W polskiej literaturze naukowej przywołuje się ponadto zakres
zadań, które wykonują pracownicy socjalni w Stanach Zjednoczonych. W USA zwraca się szczególnie uwagę na ułatwianie interakcji
28

Wyrok NSA z dnia 02.10.2014 r., sygn. akt II OSK 736/14. Strona internetowa Naczelnego Sądu Administracyjnego (Centralna Baza Orzeczeń
Sądów Administracyjnych) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/45D1DF4D73
[dostęp 20.11.2017].
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oraz zmienianie i budowanie nowych relacji między ludźmi, a systemami zasobów społecznych. Poza tym kładzie się nacisk na służenie, które jest niejako środkiem kontroli społecznej, przyczyniającym
się do rozwoju i modyfikacji polityki społecznej29. Zatem praca wykonywana w systemie pomocy społecznej nie powinna ograniczać
się wyłącznie do zadań wskazanych w aktach prawnych. Osoba,
chcąca wspierać innych, musi więc mieć otwarty umysł i czerpać
niekiedy z doświadczeń z innych krajów.
Konieczność zdobywania dodatkowej wiedzy i kwalifikacji
ma szczególnie znaczenie we współczesnym szybko zmieniającym
się świecie. Ludzie muszą bowiem stawiać czoła nowym problemom
(będącym znakiem naszych czasów) takim jak: uzależnienia behawioralne (do których należą patologiczny hazard, zakupoholizm,
uzależnienie od komputera, Internetu, smartfona, seksu, pornografii,
a nawet ćwiczeń fizycznych itd.)30. Nowe zadania w pracy socjalnej
mają często związek z rozwojem nowoczesnych technologii. Pracownicy socjalni powinni więc posiadać dobrą orientację i wszechstronną wiedzę o pojawiających się problemach społecznych. Ich
zadaniem powinno być zatem dążenie do stałego pogłębiania wiedzy
oraz wykazywanie chęci do rozwoju i samokształcenia.
Jest więc sprawą bezdyskusyjną, że pracownik socjalny przy wykonywaniu zadań musi podnosić swoje kwalifikacje. W świetle przywołanego wcześniej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i biorąc
pod uwagę coraz większą skalę uzależnień czynnościowych, jest to
wprost konieczne. Doskonalenie zawodowe powinno odbywać się poprzez szkolenia oraz różne formy samokształcenie. Może ono nastąpić
również poprzez uzyskanie stopni specjalizacji zawodowej, ukończenie
studiów podyplomowych bądź – w przypadku pracowników legitymujących się jedynie średnim wykształceniem – ukończenie studiów
pierwszego stopnia lub magisterskich. Sporadyczne uczestnictwo w
szkoleniach przynosi nierzadko wiele negatywnych skutków, zarówno
dla funkcjonowania jednostek pomocy społecznej, jak także osób po29

A. Majewska, Rola i zadania pracownika socjalnego wobec problemu
nowych uzależnień wśród dzieci i młodizeży, [w:] New Addictions – od
dopalaczy do portali społecznościowych, red. D. Nowalska-Kapuścik, Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Będzin 2016, s. 188.
30
Tamże, s. 186-190.
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trzebujących wsparcia, na co wskazują organy kontrolujące ośrodki
pomocy społecznej31. Podnoszenie kwalifikacji powinno być więc poddawane okresowym ocenom przełożonego i mieć wpływ na warunki
zatrudnienia pracownika socjalnego.
Pracownik socjalny powinien wykorzystywać w swojej działalności zawodowej właściwe metody oraz techniki pracy, głównie kierować się poszanowaniem praw i interesów osób zwracających się o pomoc. Polski ustawodawca wymaga przestrzegania reguł etyki zawodowej. Jest to szczególnie istotne, o czym świadczy fakt, iż dwukrotnie
wspomniano o tym w art. 119 ustawy o pomocy społecznej32.
Pracownik socjalny wykonując swoje zadania musi zatem:
• szanować wrodzoną godność i wartość życia ludzkiego;
• w swojej pracy koncentrować się przede wszystkim na osobie;
• traktować ludzi z szacunkiem oraz ze współczuciem;
• wspierać i promować niezależność oraz autonomię osoby
oczekującej pomocy;
• działać, biorąc pod uwagę słuszny interes osoby i jej opiekunów;
•
podtrzymywać i promować równość, różnorodność oraz
przeciwdziałać wykluczeniu;
• zapewnić skuteczną, bezpieczną opiekę na odpowiednim poziomie33.
Jednak zachowanie określonych standardów nie zapobiega
mimo wszystko powstawaniu dylematów etycznych, gdyż ujawniają
się one przeważnie w trzech najważniejszych aspektach takich jak:
• relacje z podopiecznymi pomocy społecznej;
• praktyki pracy socjalnej;
• stosunki między pracownikami.
31

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 2-4, 7-11 i 15
grudnia 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach. Strona internetowa
Lubelskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Lublinie
http://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/152188 [dostęp 13.12.2017].
32
Art. 119 ust. 1 pkt 5i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., op. cit.
33
Standards of Conduct and Practice for Social Workers. Strona internetowa
Northern
Ireland
Social
Care
Council.
https://niscc.info/storage/resources/web_optimised_91740_niscc_standards
_of_conduct_and_practice_bluepurple.pdf [dostęp 13.12.2017].

237

Typowymi trudnościami są przeważnie te pojawiające się w
obszarze poufności, prawa podopiecznego do samostanowienia, granic wsparcia, a także występowania pracownika socjalnego w podwójnej roli, przestrzegania przepisów prawa oraz uregulowań wynikających z polityki społecznej, podziału ograniczonych zasobów i
konfliktów między osobistymi a zawodowymi wartościami34.
Jednakże wykonywanie zawodu pracownika socjalnego traktowane jest często jako misja oraz służba publiczna. Z tego powodu
niezbędne jest, aby osoba wykonująca tę profesję wykazywała należyty szacunek dla wartości, zasad współżycia społecznego, a w dodatku przestrzegała powszechnie przyjęte reguły postępowania. Według Mary Ann Brenden z Uniwersytetu św. Tomasza z Minnesoty,
pracownik socjalny winien walczyć o sprawiedliwość społeczną
opartą na fundamentalnych zasadach Katolickiej nauki społecznej35.
Zadania pracownika socjalnego powinny być więc rozpatrywane w
szerszym ujęciu z uwzględnieniem zasad, celów i przyjętej misji
pomocy społecznej.
Na przykładzie obowiązującej w Polsce ustawy o pomocy społecznej trzeba podkreślić, iż z jej przepisów wynika wiele powinności, które nałożono na podmioty pomocy społecznej, a szczególnie
pracowników socjalnych, wykonujących pracę socjalną. Powinni oni
bowiem przestrzegać tajemnicę zawodową oraz dbać o ochronę dóbr
osobistych osób korzystających z pomocy społecznej. Oznacza to, iż
pracownicy pomocy społecznej w żadnym wypadku nie mogą podawać do wiadomości publicznej danych osobowych swoich podopiecznych oraz rodzaju i zakresu przyznanych im świadczeń. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej dane osobowe, osób
objętych pomocą społeczną lub choćby ubiegających się o nią, mogą

34

M. Zmysłowska, Dylematy etyczne w pracy socjalnej, „Acta Elbingensia” 2016, nr 3, s. 63-64.
35
M. A. Brenden, Social work for social justice: strengthening social
work practice through the integration of Catholic Social Teaching. Strona
internetowa
Penn
State
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.551.658&rep=rep
1&type=pdf [dostęp 13.12.2017].
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być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przyznawania świadczeń36.
Pracownicy socjalni związani bezpośrednio z pomocą społeczną są przeważnie zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych
administracji publicznej. Ma to swoje daleko idące konsekwencje,
albowiem w służbie publicznej winni się oni kierować takim zasadami jak: praworządność, równość wobec prawa, jawność administracyjna i prawo obywateli do informacji37. Ostatnia z tych zasad
wyraża się obowiązkiem pracownika socjalnego wykonującego swoje zadania udzielenia osobom zgłaszającym się do niej wyczerpującej
informacji o przysługujących im świadczeniach oraz dostępnych
formach pomocy38.
Zawód pracownika socjalnego jest wymagającą profesją, gdyż
osoba ją wykonująca winna wykazywać się szczególną wrażliwością
na krzywdy społeczne. Z tego powodu osoba, decydująca się na wykonywanie tego zawodu, powinna być życzliwa, opiekuńcza, bezinteresowna, uczciwa oraz wzbudzająca zaufanie i przekonanie, że
można na niej polegać. Aby właściwie wykonywać swoje zadania
winna również posiadać zdolności organizatorskie, a nawet odznaczać się do pewnego stopnia poczuciem humoru. Pracownik socjalny
w swojej działalności zawodowej musi brać pod uwagę dwa aspekty.
Musi dbać o interesy osób zwracających się o pomoc i ją otrzymujących, lecz jednocześnie ma obowiązek wzmacniać samodzielność
podopiecznych pomocy społecznej i zapobiegać sytuacjom sprzyjającym uzależnianiu się od przyznawanych świadczeń39.
W związku z przytoczonymi powyżej argumentami można z
całą stanowczością stwierdzić, że przygotowanie stałego i zarazem
jednolitego wykazu zadań pracownika socjalnego jest niewykonalne
w obecnie ciągle zmieniającym się świecie. Zadania te zmieniają się
bowiem odpowiednio do zmian, które zachodzą w społeczeństwie
oraz administracji publicznej40. Jednocześnie dochodzi do różnico36

Art. 100 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., op. cit.
I. Sierpowska, Pomoc społeczna, op. cit., s. 167.
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wania się form świadczeń z pomocy społecznej, co w konsekwencji
prowadzi do rozszerzenia zakresu obowiązków pracowników socjalnych. Jest to szczególnie związane z rozwojem różnych programów
indywidualnych dla bezdomnych41, uchodźców, osób objętych zatrudnieniem socjalnym lub kontraktami socjalnymi42. Opracowaniem
tych programów zajmują się w chwili obecnej przede wszystkim
pracownicy socjalni.
Częste nowelizacje aktów prawnych powodują także to, iż pracownicy socjalni nieustannie muszą zmagać się z nowymi dla nich wyzwaniami. Warto na przykład wspomnieć o reformie systemu świadczeń
rodzinnych, gdyż pociągnęła ona za sobą nowe zadania dla samorządów
terytorialnych w zakresie przyznawania, a następnie wypłaty środków
finansowych. Wiele nowych zadań dla pracowników socjalnych wprowadziła ponadto ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z 2011 roku (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 697). Trzeba również
nadmienić o zadaniach wskazanych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1828).
Rzeczony akt prawny spowodował bowiem powołanie na większą skalę
centrów integracji społecznej, które przewidują realizację reintegracji
zawodowej i społecznej, co byłoby niemożliwe bez zatrudnienia w nich
pracowników socjalnych43.
Podsumowanie
Pracownik socjalny musi pełnić jednocześnie wiele ról, więc
jego zadania są rozległe i zarazem bardzo zróżnicowane. Jest on
inicjatorem zmian środowiska lokalnego (np. poprzez programy aktywności lokalnej, jak to się dzieje np. w Gminie Miejskiej Kraków44), animatorem, koordynatorem, społecznikiem, pedagogiem jak
41
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43
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13.12.2017].
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i wychowawcą. Pracownik socjalny nie może się ograniczać tylko do
wspierania potrzebujących, ale musi również umieć motywować ich
do samodoskonalenia. Takie postępowanie pracownika pomocy społecznej przynosi ogromne korzyści dla podopiecznego, który w swoim życiu ma nagle możliwość zauważenia różnorodnych szans. Daje
to także satysfakcję oraz niezbędną pewność siebie. Jest to niezbędne
do harmonijnego rozwoju podopiecznego, który otrzymuje sposobność wyrwania się z samotności, ograniczającej pozytywne nastawienie do życia. Jest to bez wątpienia czynnik sprzyjający zmianom
na lepsze.
Wiedza pracownika socjalnego musi być zatem wszechstronna
i nieustannie uzupełniana, biorąc pod uwagę zmiany, zachodzące we
współczesnym świecie, które pomimo rozwoju nowoczesnych form
komunikacji, uwidaczniają coraz większą alienację człowieka. Realizacja zadań i pełnienie ról przez pracownika socjalnego wymaga
umiejętności, które związane są z wieloma dziedzinami nauki (niezbędna bowiem jest wiedza przede wszystkim z zakresu socjologii,
psychologii oraz pedagogiki). Jednocześnie pracownik socjalny musi
mieć w sobie wiele empatii i silne podstawy moralne. Jednakże pomoc ludziom winna się sprowadzać w głównej mierze do usprawnienia i skutecznego wykorzystywania zdolności podopiecznych do
rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z nimi. Niezbędne
jest zatem niesamowite wyczucie w prowadzeniu osoby potrzebującej, żeby nie uzależnić jej od pomocy społecznej, a zamiast tego
nakłonić do zmian we własnym życiu.
Jednakże pomimo pewnych zmian w statusie pracownika socjalnego i rosnącej społecznej akceptacji tego zawodu pozostaje
jeszcze wiele do zrobienia. W kontaktach z pracownikami socjalnymi brakuje wciąż relacji partnerskich i zaufania, gdyż istnieją bariery
przede wszystkim psychologiczne. Ponadto w dalszym ciągu w społeczeństwie funkcjonują stereotypy dotyczące pomocy społecznej i
jej pracowników45.

45

Zob. M. Rek-Woźniak, Dobroczyńcy biurokraci kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników socjalnych w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 1, s. 101-125.
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Streszczenie:
Celem niniejszego tekstu jest wykazanie, że pracownik socjalny
odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
osób, które często czują się osamotnione w walce z różnorakimi problemami. Praca socjalna jest wyjątkową misją, gdyż nie da się jej
ograniczyć do konkretnych zadań. Można w niej odnaleźć elementy
zarówno sztuki, jak i nauki, a pracownik socjalny musi mieć otwarty
umysł i cały czas się dokształcać. W tekście przedstawiono role i zadania pracownika socjalnego w świetle polskiego ustawodawstwa,
orzecznictwa oraz literatury, polskiej, ale także zagranicznej.
Słowa kluczowe: pracownik socjalny, praca socjalna, Katolicka nauka społeczna, sprawiedliwość społeczna.
Summary:
The importance of social work in contemporary society
The purpose of this text is to show that a social worker plays
an important role in solving difficult life situations of people who
often feel isolated in the fight against various problems. Social work
is a unique mission, because it can not be limited to specific tasks.
You can find elements of both art and science in it, and a social
worker must have an open mind and constantly improve. The text
presents the roles and tasks of a social worker in the light of Polish
legislation, jurisprudence and domestic as well as foreign literature.
Keywords: social worker, social work, Catholic social teaching, social justice.
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Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości
Wstęp
Jakość to stopień, w jakim każda usługa świadczona pacjentowi i dostarczona zgodnie z aktualnym stanem wiedzy podnosi
prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku opieki i redukuje prawdopodobieństwo wystąpienia efektów niepożądanych. Jakość
opieki zdrowotnej jest zdeterminowana przez wiele czynników.
Wyróżnić można trzy podstawowe kategorie określające jakość usługi medycznej:
• jakość struktury, np. liczba i poziom wykształcenia personelu, aparatura medyczna, infrastruktura, struktura organizacyjna, kultura organizacji czy styl zarządzania;
• jakość procesu, odnosząca się do opieki nad pacjentem, np.
diagnoza czy leczenie;
• jakość wyniku, obejmująca takie wskaźniki, jak śmiertelność, zachorowalność, powikłania, skutki uboczne czy satysfakcję
pacjenta z zastosowanego leczenia1.
Na jakość opieki zdrowotnej składa się więc wiele wymiarów,
mogących podlegać ocenie, takich jak skuteczność (świadczenie
usług na podstawie aktualnych doniesień naukowych) i efektywność
(stosowanie analiz ekonomicznych różnych metod leczenia), bezpieczeństwo, dostępność usług, dostosowanie oferty świadczeń do aktualnych potrzeb pacjentów oraz zapewnienie równego dostępu do
świadczeń dla wszystkich pacjentów.
Problem jakości świadczonych usług jest jednym z najbardziej
fundamentalnych dla funkcjonowania współczesnej opieki zdrowotnej. Rozwój zainteresowania jakością, definiowaną jako zgodność z
wymaganiami, przyniósł przełom lat 50. i 60. XX wieku. W tym
czasie kwestie jakości zaczęły także budzić zainteresowanie w obszarze ochrony zdrowia. W 1951 r. w Stanach Zjednoczonych powołano Zespoloną Komisję do spraw Akredytacji Szpitali (JCAHO –
1

I. Rudawska, Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24.
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Joint Comission on Acreditation of Heath care Organizations), która
po kilku latach objęła zakresem swych działań również inne placówki medyczne. Zespolona Komisja do spraw Akredytacji Placówek
Medycznych zajmowała się opracowywaniem standardów jakości
(czyli wymogów stawianych placówkom ochrony zdrowia), wskaźników jakości (ilościowych mierników stopnia realizacji przyjętych
standardów), wytycznych postępowania w określonych sytuacjach
klinicznych, systemu zbierania oraz przetwarzania danych medycznych, a także systemu akredytacji.
Obecnie jakość opieki zdrowotnej stała się priorytetem zarówno dla menedżerów zdrowia, jak i osób zajmujących się szeroko
rozumianą polityką zdrowotną. Aktualnie najbardziej stosowanymi
zbiorami standardów i wskaźników, według których można oceniać
jakość świadczonych usług medycznych, są te wypracowane przez
wspomniane wyżej amerykańską organizację JCAHO2.
Jakość w ochronie zdrowia
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jakość opieki zdrowotnej definiuje jako „stopień, do jakiego usługi zdrowotne obejmujące jednostki i populacje zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwań w zakresie efektów leczenia oraz wykazują zgodność
z aktualną i profesjonalną wiedzą”.
W polskim systemie ochrony zdrowia funkcjonują następujące
zewnętrzne systemy oceny jakości zakładów opieki zdrowotnej:
1. ocena jakości z perspektywy pacjenta, czyli badanie opinii
pacjentów,
2. zewnętrzny audyt organizacji, taki jak: akredytacja, certyfikacja ISO, model EFQM3.
Badanie opinii pacjentów
Poznanie opinii i oczekiwań pacjentów danej placówki leczniczej
jest bardzo ważnym elementem świadczenia wysokiej jakości opieki
medycznej. Ankietowanie osób, które korzystały z opieki medycznej,
2

J. Suchecka, Ekonometria ochrony zdrowia, Absolwent, Łódź 2005, s. 13.
J. Fedorowski, R. Niżankowski, Ekonomika medycyny, PZWL, Warszawa 2002.
3
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pozwala zgromadzić informacje na temat sprzętu i wyposażenia, jakim
dysponuje personel medyczny, przebiegu procesu diagnostycznego,
leczenia i rehabilitacji oraz prawidłowości postępowania personelu.
Pacjenci koncentrują swoją uwagę na wynikach leczenia. Są zainteresowani przede wszystkim skutecznością i bezpieczeństwem procesu
leczenia oraz opieki, czyli profesjonalizmem kadry medycznej, ale także
warunkami i atmosferą, w jakiej usługi medyczne są świadczone, prawem do dyskusji o metodach leczenia, poufnością, dostępnością usług
oraz wyborem świadczeniodawcy. Pacjent, dokonując oceny diagnostyki i leczenia, może wskazać na niedociągnięcia prowadzonego postępowania. Wyniki badania pozwalają też na ocenę poziomu satysfakcji z
uzyskania poprawy zdrowia (lub jej braku), przyrostu sprawności i innych aspektów jakości życia pacjentów. Są zatem bardzo wartościowym
miernikiem jakości świadczeń6 udzielanych w danej jednostce opieki
zdrowotnej4.
Aby badanie opinii pacjentów było miernikiem obiektywnym i
wiarygodnym, musi być metodologicznie dopracowane. Ważne są:
zarówno poprawne skonstruowanie ankiety, jak i liczebność próby,
dobór pacjentów do badań, a także racjonalna ocena wyników oraz
wyciąganie wniosków. Nie ma jednego, uniwersalnego narzędzia,
które mogłoby być wykorzystywane przez wszystkie szpitale. Każda
jednostka korzystająca z gotowych narzędzi powinna je dostosować
do swoich warunków. Często konieczne jest badanie pilotażowe,
pozwalające zweryfikować i udoskonalić ankietę oraz poszerzyć ją o
te elementy lub rodzaje usług, na które szczególnie zwrócono uwagę
w pilotażu.
Zastosowana ankieta i metoda badania powinny dawać wiarygodny obraz rzeczywistych poglądów pacjentów. Badanie opinii
pacjentów należy traktować jako metodę systematycznej oceny jakości usług, której naturalnym efektem będzie podejmowanie działań
zmierzających do rozwiązywania problemów jakościowych, a w
konsekwencji – do osiągania coraz wyższego poziomu świadczeń.
Badania opinii pacjentów mogą być przeprowadzane przez
placówkę we własnym zakresie, jak i przez niezależne instytucje
zewnętrzne. Wyspecjalizowanym ośrodkiem w badaniach opinii
4

E. Krok, Jakość usług medycznych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 38, s. 98–107
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publicznej dotyczących korzystania z opieki zdrowotnej stało się
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ)8. W
celu szyb- kiego i profesjonalnego badania opinii pacjentów CMJ
oferuje narzędzie o nazwie PASAT /Pakiet Satysfakcja5.
Akredytacja
Termin „akredytacja” dotyczył początkowo uznania potwierdzonych kwalifikacji praktyki profesjonalistów medycznych. Od
1953 r. termin ten był stosowany w odniesieniu do organizacji
świadczących opiekę zdrowotną – głównie szpitali – przez Komisję
Wspólną ds. Akredytacji Szpitali (Joint Commission on Accreditation of Hospitals) jako dobrowolny, usystematyzowany proces oceny
prowadzony przez niezależnych wizytatorów, nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki. Akredytacja
jest więc usystematyzowanym procesem zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, który jest prowadzony na podstawie dostępnych i opublikowanych standardów. Ocena dotyczy szpitala jako
funkcjonalnej całości – przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. W odróżnieniu od ISO
czy EFQM, akredytacja powstała dla oceny specyfiki opieki zdrowotnej i pozwala agregować informacje o narodowym systemie
opieki zdrowotnej oraz identyfikować jego problemy. Jako zewnętrzna ocena pracy szpitala, stymuluje ona wewnętrzne działania
jednostki – inicjuje lub usprawnia funkcjonowanie ciągłej poprawy
jakości. Nieodłącznym elementem systemu akredytacji jest samoocena, niezbędna w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych6.
Do podstawowych założeń Programu Akredytacji Szpitali należy zaliczyć:
1. dobrowolność – zgłoszenie woli ubiegania się o status szpitala akredytowanego oraz poddanie się przeglądowi prowadzonemu

5

P. Gruca-Wójtowicz, Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowanych oczekiwań stron zainteresowanych, „Problemy Jakości” 2009, nr 3.
6
H. Kutaj-Wąsikowska, M. Bedlicki, J. Ciećkiewicz, R. Niżankowski,
Akredytacja szpitali rozpoczęta, „Gazeta Lekarska”, R. 1999, nr 07/08
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przez zespół specjalnie wykwalifikowanych wizytatorów to suwerenna decyzja zarządu szpitala;
2. ocena oparta na znanych, opublikowanych, multidyscyplinarnych standardach, które spieniają określone kryteria: są istotne
(ustalane w dziedzinach mających istotny wpływ na jakość opieki),
zrozumiałe, mierzalne i edukacyjne (kształtujące praktykę);
3. przegląd rówieśniczy (peer review) – wizytatorzy prowadzący ocenę wywodzą się ze środowiska medycznego (lekarze, pielęgniarki, administratorzy) i mają stały kontakt z sektorem medycznym i szpitalnym; w trakcie przeglądu prowadzą nie tylko ocenę, ale
także wymianę doświadczeń, nakierowaną na potrzeby edukacyjne
danej jednostki;
4. cykliczność oceny – akredytacja nie jest przedsięwzięciem
jednorazowym, poprawa zakłada ciągłe doskonalenie, stąd model
akredytacji oparty jest na regularnie planowanych i cyklicznie przeprowadzanych przeglądach;
5. samoocena – jest najistotniejszym elementem akredytacji;
identyfikuje obszary poprawy, określa poziom dostosowania do wymogów standardów akredytacyjnych, jest niezbędnym etapem w
fazie przygotowawczej;
6. zgodność z procedurą akredytacyjną – ocena szpitali jest
dokonywana zgodnie z ustaloną i jawną procedurą, która określa tryb
zgłoszenia, zasady przygotowania do przeglądu, przebieg wizytacji,
kryteria oceny oraz metody ustalania decyzji;
7. jawność i równość zasad oceny i podejmowania decyzji –
wszystkie szpitale uczestniczące w procesie akredytacji objęte są
jednolitym systemem oceny i podejmowania decyzji; opublikowane,
znane i transparentne zasady podlegają rygorystycznej realizacji,
gwarantując rzetelność oceny i wiarygodność decyzji7.
Certyfikacja ISO
Rodzina norm ISO 9000 oparta jest na ośmiu ogólnych zasadach zarządzania jakością i składa się z 17 dokumentów, w których
skład wchodzą normy podstawowe oraz normy uzupełniające; specyfikacje techniczne i raporty techniczne wspomagające normy pod7

M. Kautsch, R. Lewandowski, System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia. „Polityka Społeczna” R. 2009, 3/2009, s. 11−16.
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stawowe, zawierające wytyczne dotyczące specyficznych zagadnień
w ramach systemu zarządzania jakością. Podstawowe znaczenie dla
organizacji chcących się certyfikować ma norma ISO 9001 gdyż to
ona zawiera wytyczne za zgodność, z którymi uwierzytelnia się systemy zarządzania jakością. Pozostałe normy mają charakter uzupełniający, wyjaśniający i pogłębiający.
Norma PN‐EN ISO 9001:2009 jest systemem ogólnych wymagań, które odnoszą się do ustanowienia, udokumentowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności. Norma w ramach podejścia procesowego wymaga od organizacji następujących działań (Polska Norma
PN‐EN ISO 9001:2009):
• zidentyfikowania procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością,
• określenia sekwencji i wzajemnego oddziaływania procesów,
• określenia kryteriów i metod niezbędnych do zapewnienia
skuteczności przebiegu i nadzorowania procesów,
• monitorowania, mierzenia i analizowania zidentyfikowanych
procesów,
• wdrażania działań niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników i doskonalenia tych procesów8.
Doskonalenie systemu zarządzania jakością jest również traktowane jako jeden z procesów i podlega tym samym rygorom, co pozostałe. Ponadto, norma szczegółowo określa zalecenia dotyczące struktury i
typów dokumentów, występujących w systemie zarządzania jakością.
Należą do nich: polityka jakości i cele dotyczące jakości, księga jakości,
udokumentowane procedury, instrukcje pracy, formularze, plany jakości, specyfikacje, dokumenty zewnętrzne oraz zapisy. Został wydany
Raport Techniczny ISO/TR 10013 „Wytyczne dotyczące dokumentacji
systemu zarządzania jakością”, który szczegółowo określa zalecenia
dotyczące dokumentacji ISO i jej hierarchii.
Hierarchia dokumentacji ISO może mieć różną liczbę poziomów, w zależności od potrzeb i wielkości organizacji. Poziom A
zawiera opis systemu zarządzania jakością zgodnie z polityką jakości
i jej celami. Poziom B zawiera opis procesów i działań oraz ich wza8

S. Wawak, Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Onepress, Gliwice 2007.
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jemne powiązania. Poziom C zawiera szczegółowe dokumenty robocze takie jak np. instrukcje stanowiskowe. W pewnym uproszczeniu i
z pewną przesadą można więc stwierdzić, że nie dotyczy procesów
wysokiej jakości, ale w ogóle identyfikacji i obsługi procesów. Teoretycznie placówka medyczna może uzyskać certyfikat ISO robiąc
coś niskiej jakości, o ile za każdym razem tak samo, czyli jeśli organizacja będzie przestrzegała przyjętych przez siebie procedur i zachowa ich powtarzalność. Prowadzone w połowie 2008 roku badania
wykazały, że ok 22% placówek stacjonarnych w Polsce posiada certyfikat ISO 9001, a biorąc pod uwagę tylko szpitale o liczbie łóżek
większej niż 300, wskaźnik ten wzrasta do ponad 41%9.
Model EFQM
Model Doskonałości EFQM został stworzony w 1991 roku,
jako wzorzec do oceny organizacji w ramach Europejskiej Nagrody
Jakości. Na model ten składa się 9 kryteriów, z których 5 określa
potencjał, a 4 pozostałe określają rezultaty. Kryteria potencjału
(przywództwo; polityka i strategia; zarządzanie ludźmi; zasoby; procesy, produkty, usługi) definiują, co organizacja robi, na jakich polach jest aktywna, a kryteria rezultatów (satysfakcja klientów; satysfakcja pracowników; współpraca z otoczeniem; kluczowe wyniki
działalności) określają, jakie wyniki organizacja osiągnęła.
Model ten wykorzystuje kilkadziesiąt tysięcy organizacji w
wielu krajach Europy i stale wzrasta zainteresowanie nim w innych
rejonach świata. Jest on wzorcem zarządzania, opartym na ośmiu
fundamentalnych założeniach: orientacji na zrównoważony wynik,
wartości dla klienta, integralnym przywództwie z wizją i inspiracją,
zarządzaniem poprzez procesy, sukcesowi dzięki ludziom, pielęgnacji kreatywności i innowacji, budowie partnerstwa, przejmowaniu
odpowiedzialności za zrównoważoną przyszłość10.
Według twórców i zwolenników modelu, jeżeli organizacja
oprze swoją działalność na tych fundamentalnych zasadach i wdroży
9

I. Witczak, Certyfikacja na zgodność z normami ISO i akredytacja, jako zewnętrzne systemy oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, „Zarządzanie Jakością” 2005, nr 2, s. 40–41.
10
M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.) Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wyd. UJ, Kraków 2001
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je do praktyki codziennego zarządzania, to otwiera sobie drogę do
długotrwałych, doskonałych wyników. Model oparty jest na przesłance, że doskonałe rezultaty, które pojawiają się w obszarze relacji
z klientami, pracownikami, otoczeniem, jak również rezultaty finansowe, uzyskuje się poprzez przywództwo jasno określające politykę i
strategię, dzięki czemu strategia ta może być wypełniana przez pracowników, partnerów, optymalne wykorzystanie zasobów organizacji i efektywne procesy.
Model Doskonałości EFQM może być wykorzystywany na
kilka sposobów:
1. Jako struktura systemu zarządzania organizacją.
2. Jako narzędzie samooceny:
a) wykorzystanie standardowych pytań modelu, jako podstawy do dyskusji o usprawnianiu poszczególnych procesów i poszukiwania obszarów wymagających poprawy,
b) wykorzystanie modelu i kilkudziesięciu szczegółowych
kryteriów wraz z ich punktacją i wagami każdego z obszarów do
wyliczenia wyniku punktowego i porównania rozwoju organizacji w
stałych przedziałach czasu, np. rok do roku,
c) wykorzystanie modelu w ramach konkursów jakości i
związanej z tym oceny przez zewnętrznych konsultantów
3. Jako platforma do benchmarkingu z innymi organizacjami,
nawet spoza swojej branży11.
Podsumowanie
Zarządzanie całą organizacją medyczną jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. W pojęcie jakości wpisane są zarówno poprawność realizacji usługi medycznej w świetle aktualnej wiedzy i istniejących standardów, jak i wartości istotne dla pacjenta.
Od wielu lat na świecie toczy się dyskusja na temat kosztów
funkcjonowania różnego rodzaju systemów ochrony zdrowia, dostępności do usług opieki zdrowotnej oraz ich jakości. Jednak, podczas gdy stosunkowo łatwa wydaje się organizacja kosztów funkcjonowania systemu czy cała organizacja trybu leczniczego, ocena i
11

G. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek, Zarządzanie przez jakość
w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Cedetu, Warszawa 2003
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porównanie jakości udzielanych świadczeń jest zagadnieniem bardzo
złożonym, a czasami wręcz trudnym do wykonania.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że jakość w ochronie
zdrowia postrzegana jest z różnych punktów widzenia i, co więcej,
ten sam poziom jakości nierzadko oceniany jest odmiennie. Inaczej
jakość opieki zdrowotnej postrzegają pacjenci, inaczej ubezpieczyciele, personel medyczny czy instytucje rządowe. Z uwagi na znaczne różnice w ocenie całej organizacji przez interesariuszy konieczne
wydaje się opracowywanie standardów wspólnych dla wszystkich
placówek medycznych, a następnie weryfikacja ich zastosowania w
codziennej praktyce medycznej.
Wybór systemów oceny jakości dla podmiotów zdrowotnych
powinien opierać się na analizie korzyści, jakie może przynieść on
zarówno placówce, jak i samym pacjentom. Wiele szpitali w Polsce z
powodzeniem posiada oba systemy – certyfikację i akredytację, bowiem standardy akredytacyjne, jako stosunkowo szczegółowe wymagania zaprojektowane pod kątem szpitali, mogą stanowić podstawowe warunki, które należy ująć w procedurach i instrukcjach opracowywanych podczas wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO. Wdrożenie któregokolwiek z systemów oceny
jakości w placówce medycznej ułatwia egzekwowanie odpowiedzialności oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów medycznych.
Streszczenie:
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na poszukiwanie drogi
do podnoszenia efektywności funkcjonowania jednostki służby
zdrowia, ukierunkowanej na poprawę jakości usług medycznych.
Elementy będące kryteriami oceny jakości usługi przez pacjenta
mogą być z punktu widzenia zakładu opieki zdrowotnej kryteriami
oceny efektywności jego działania. Należy jednak mieć na uwadze
to, iż ze względu na specyficzne właściwości usług medycznych,
takie jak m.in. społeczny charakter, oddzielenie funkcji usługobiorcy
i płatnika, wymuszony (chorobą, stanem zdrowia) odbiór usług oraz
trudności w ocenie skuteczności zrealizowanych świadczeń, definiowanie jakości w opiece zdrowotnej nie jest rzeczą łatwą.
Słowa kluczowe: służba zdrowia, jakość usług medycznych,
model europejskiej fundacji zarządzania jakością (EFQM)
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Abstract:
Effectiveness in health care seen through the prism of quality
The purpose of this article is to draw attention to searching for
ways to improve the efficiency of a health service unit, aimed at
improving the quality of medical services. Elements assessing the
quality of services from the patient's point of view, from the perspective of a health service unit are likely to be the assessing criteria for
the effectiveness of its operations. In the first part of the article the
author defines the concept of quality in health service. She also discusses functioning, in the Polish health service system, of external
quality assessment of health service facilities, such as patients' satisfaction surveys, accreditation, ISO certification and the EFQM Excellence Model. In the second part of the article the author highlights
the role of IT solutions in providing the quality of health service. She
analyzes the purpose of system implementation and its main characteristics, which affect the efficiency of application in a health service
institution.
Key words: health service, quality of medical services, the
European quality management foundation model (EFQM)
Bibliografia:
1. Fedorowski K., Niżankowski J. i R., Ekonomika medycyny,
PZWL, Warszawa 2009
2. Gruca-Wójtowicz P., Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowanych oczekiwań stron zainteresowanych, „Problemy Jakości” 2009, nr 3.
3. Kautsch M., Lewandowski R., System certyfikacji jakości usług w
systemie ochrony zdrowia. „Polityka Społeczna” R. 2009, 3/2009, s. 11−16.
4. KautschM., Whitfield, M. I J. Klich (red.), Zarządzanie w opiece
zdrowotnej, Wyd. UJ, Kraków 2001
5. Krok E., Jakość usług medycznych, „Studia i Materiały Polskiego
Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 38, s. 98–107
6. Kutaj‐Wąsikowska H., Bedlicki M., Ciećkiewicz J., Niżankowski
R. Akredytacja szpitali rozpoczęta, „Gazeta Lekarska”, R. 1999, nr 07/08
7. Opolski G., Dykowska, G. i M. Możdżonek, Zarządzanie przez
jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Cedetu, Warszawa 2003
8. Rudawska E., Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
9. Suchecka J., Ekonometria ochrony zdrowia, Absolwent, Łódź 2005.

255

10. Wawak S., Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Onepress,
Gliwice 2007.
11. Witczak I., Certyfikacja na zgodność z normami ISO i akredytacja, jako zewnętrzne systemy oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, „Zarządzanie Jakością” 2005, nr 2, s. 40–41.

256

Aleksandra Piskorowska

Zaburzona komunikacja wynikiem wykluczenia społecznego
osób dotkniętych niepełnosprawnością.
Wstęp
Pojęcie „stygmat” (gr. stigma), w słowniku wyrazów obcych
definiowane jest, jako „znak, znamię, piętno’’. Tym słowem w starożytnej Grecji określano piętno wypalane lub wyciśnięte na ciele osób
moralnie potępionych, wyklętych lub pozbawionych wszelkich praw,
np. przestępców, zdrajców, niewolników. Stygmatyzacja (etykieta)
charakteryzuje się sprowadzeniem, zredukowaniem całej osobowości
i wszystkich cech człowieka do postrzegania go w świadomości społecznej w jednym wymiarze, z jedną dominującą cechą związaną z
określonym stygmatem. Stereotypami z kolei posługujemy się wówczas, gdy z pewną kategorią osób nie mamy kontaktu lub kontakt z
tymi osobami jest rzadki i nie ma możliwości wyrobienia sobie opinii na ich temat na podstawie własnego doświadczenia.
Trzeba zauważyć, że osoby uzależnione od innych czyli. na
przykład osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na przypisywanie im etykiety w środowisku, a ich pozycja społeczna jest zdecydowanie słabsza, ponieważ muszą liczyć na pomoc otoczenia przy
wykonywaniu czynności życiowych. Stygmatyzacja jest czymś trwałym i jej skutki rozciągają się na różne sfery życia, kształtując niekorzystny obraz siebie u osoby niepełnosprawnej. Często zdarza się
tak, że etykieta wyodrębnia ludzi bez żadnego związku z ich rzeczywistymi cechami osobowości i statusem społecznym, pokazując ich
jedynie w stereotypowym paradygmacie. Jest to szczególnie widoczne w reakcjach na osoby upośledzone umysłowo, gdzie oprócz posiadanych dysfunkcji, również posiadane umiejętności staja się podporządkowane przypisanej etykiecie, kimkolwiek by ona nie była,
traktuje się ją, jako dewianta. Siła etykiety może być tak znaczna, że
często przenosi się nawet na otoczenie niepełnosprawnego. Rodzice
dzieci z widoczną niepełnosprawnością mogą zostać społecznie naznaczeni, stać się w środowisku społecznym osobami „od tego niepełnosprawnego dziecka”. Niestety trzeba zwrócić również uwagę na
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fakt, ze stereotypy charakteryzują się tym, że dotyczą całych grup
ludzi, a nie jednostek, dając gotowy obraz postaw i zachowań, które
jakoby mają być charakterystyczne dla członków określonej zbiorowości. Niestety nierzadko osoby niepełnosprawne same są nosicielami stereotypów, gdyż w okresie wychowania wpojono im taki
schematyczny obraz siebie, jako członka „innej” grupy społecznej.
Innym faktem dotyczącym stereotypów jest to, że ludzie najczęściej
odwołują się do wyobrażeń stereotypowych, gdyż pozwala im to
budować pozytywny wizerunek samego siebie, odróżniając ich od
tych, którzy są po prostu „gorsi”.
Stereotypy dotyczące niepełnosprawnych i ich rodzin –
przyczyny.
Niestety, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych często
nie mają wymiaru pozytywnego, nierzadko mogą przybierać formę
piętnowania, postawy obojętności, postawy odrzucającej, bądź agresywnej. Postawa obojętności może wyrażać się w unikaniu kontaktów z osobami niepełnosprawnymi, bądź też kontakty te mogą ograniczać się do chłodnych, niezobowiązujących. Z kolei postawa odrzucająca w stosunku do niepełnosprawnych wyraża się unikaniem
jakichkolwiek kontaktów pomimo istniejącego sąsiedztwa, a nawet
jawnym okazywaniem lekceważenia i nieposzanowania potrzeb niepełnoprawnych. Inna postawa, postawa agresywna polega na agresji
słownej, a nawet stosowaniu przemocy fizycznej.
Niewłaściwe postawy w stosunku do osób/dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin mogą być skutkiem różnych przyczyn – lęku
przed odmiennością, obawy przed ich niesamodzielnością i uzależnieniem od innych, brakiem wiedzy i doświadczeń osobistych w
kontaktach z nimi, nieumiejętnego zachowania się w ich towarzystwie. Przyczyną negatywnych postaw wobec niepełnosprawnych
mogą być także złe doświadczenia z przeszłości związane z osobami
niepełnosprawnymi, brak wzajemnej komunikacji, dezinformacja.
Często wiele osób nie wie czy na przykład jawnie okazywać, że zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z osobę niepełnosprawną, czy też nie dostrzegać tego i nie wprowadzać niepełnosprawności do wzajemnych relacji. Znaczna grupa osób w wyniku
nieumiejętnego reagowania na kalectwo tworzy pewno rodzaju dystans, izoluje się od osób niepełnosprawnych, często niepotrzebnie
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współczuje lub też przejawia nadopiekuńczość. Tego rodzaju negatywne postawy mogą wiązać się także z rozpowszechnianiem często
krzywdzących i nieprawdziwych stereotypów dotyczących osób
niepełnosprawnych przypisując im pewne niekorzystne cechy. Ponadto, negatywne zachowania i postawy wobec osób niepełnosprawnych mogą powodować zwrotnie, nieprzyjazne zachowania niepełnosprawnych wobec osób sprawnych. Warto dodać, że negatywne
postawy wobec niepełnosprawnych przejawiają się najczęściej bezpośrednio w codziennych osobistych relacjach, a także pośrednio,
czyli w rozwiązaniach architektonicznych – urbanistycznych, w
przepisach prawnych, bądź dostępności miejsc do nauki i pracy.
Dlatego też niezmiernie ważne jest rozpoznawanie istniejących stereotypów i negatywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie „znoszenie barier”.
Warto przyjrzeć się bliżej czynnikom które sprawiają, że niejednokrotnie osoby niepełnosprawne są odrzucane. Jednym z takich
mechanizmów jest „domaganie się postawy żalu” ze strony jednostki
niepełnosprawnej, której powinnością jest występowanie w roli osoby cierpiącej i nieszczęśliwej, wymagającej pomocy, w związku z
tym podległej, zależnej i gorszej. Innym czynnikiem uruchamiającym negatywne postawy wobec osób niepełnosprawnych jest mechanizm oparty na lęku społecznym, czyli „strach przed społecznym
ostracyzmem” źródłem tego lęku jest przekonanie, iż kontakt z osobą
niepełnosprawną może być odczytany jako słabość, a także może
wiązać się z kojarzeniem osoby sprawnej z niepełnosprawnością.
Innym czynnikiem powodującym powstawanie negatywnych postaw
wobec niepełnosprawnych mogą być „nieustrukturalizowane sytuacje”, które mogą mieć różne źródła: poznawcze – wynikają z braku
odpowiednich i społecznie akceptowanych reguł, postępowania w
sytuacji pierwszego kontaktu z osobą niepełnosprawną, afektywne –
wiążą się z pojawieniem się na poziomie wegetatywnym negatywnych i lękowych reakcji wzbudzanych przez to, co jest postrzegane,
jako dziwne. Niemałe znaczenie odgrywa: „awersja estetyczna” będąca wynikiem postrzegania nierzadko widocznych i znacznych w
różnych rodzajach niepełnosprawnych zniekształceń ciała, (deformacje ciała, amputacje, deformacje twarzy). Towarzyszą temu najczęściej uczucia niechęci, wstrętu, odrazy. Te odczucia stają się źródłem
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lęku przed naruszeniem integralności obrazu własnego ciała, czyli
zagrożeniem jego uszkodzenia, mogąc stanowić podstawę unikania
kontaktu z osobą niepełnosprawną.
Główne stereotypy dotyczące niepełnosprawnych i ich rodzin
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, ze stereotypy dotyczą każdej
grupy społecznej. W grupie osób niepełnosprawnych tworzą się one
głównie z powodu „inności” tejże grupy. Wielu ludzi ma na temat
osób niepełnosprawnych minimalną wiedzę lub zna osoby niepełnosprawne „tylko z widzenia”, albo nie utrzymuje z tymi osobami żadnego kontaktu. W przekonaniu wielu osób osoba niepełnosprawna
ma liczne ograniczenia w sprawności fizycznej i umysłowej, jest
niesamodzielna, nieproduktywna, nieprzydatna, i stanowi duży ciężar dla innych. Można wysnuć przypuszczenie, ze duży wpływ na
taką postawę ma dominujący w naszych czasach kult sprawności
fizycznej, tężyzny i zdrowia. Wiele osób prezentujących postawę
negatywną w stosunku do osób niepełnosprawnych unika kontaktów
z niepełnosprawnymi ludźmi i ich rodzicami, obawiając się ze w
trakcie kontaktów z taką osobą mogą przeżyć przykre przeżycia oraz
nie wiedzieć w jaki sposób powinni się zachować. W skutek swoich
przekonań dotyczących osób niepełnosprawnych nie podejmują kontaktów z rodzinami wychowującymi niepełnosprawne dzieci, a
mieszkając w sąsiedztwie z niepełnosprawnym dzieckiem uważają
nierzadko ze takie dziecko jest wielkim ciężarem dla rodziców, nie
ma szans na normalny rozwój oraz normalne życie, a nawet że powinno być oddane do zakładu, często zabraniając bawić się swoim
dzieciom z dzieckiem niepełnosprawnym, wyrażając litość i współczucie wobec upośledzonego dziecka. Kolejnym krzywdzącym stereotypem jest to, że życie osoby niepełnosprawnej jest życiem nie
tylko mniej wartościowym, ale również bardziej uciążliwym dla
bliskiego otoczenia.
Ponadto przyjęło się przekonanie ze urodzenie niepełnosprawnego dziecka to dramat rodziny, konieczność rezygnacji jej najbliższych z życia osobistego, towarzyskiego, kariery zawodowej, dotychczasowych standardów materialnych. Tego rodzaju stereotypy
mogą osłabić mechanizmy radzenia sobie w zaistniałej sytuacji, być
źródłem depresji lub przyczynić do rezygnacji z opieki nad dzieckiem. Inny stereotyp dotyczy edukacji dziecka niepełnosprawnego, a
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mianowicie wiąże się z tym, że niejednokrotne dziecko uczęszczając
do szkoły specjalnej, z racji nienadającego się do „normalnej’’
uznawane jest jako gorsze. Podobnie dzieje się w sferze zawodowej,
pracodawcy mając do wyboru pracownika niepełnosprawnego i pełnosprawnego zazwyczaj wybierają pełnosprawnego, co z kolei przyczynia się do utrwalania groźnych stereotypów dotyczących izolacji
społecznej osób niepełnosprawnych oraz bezrobocia i życia tych
osób w ubóstwie. Stereotypy dotyczą także pełnienia przez osoby
niepełnosprawne ról rodzinnych, np. niskiej atrakcyjności seksualnej,
a także ograniczonych możliwości pełnienia obowiązków macierzyńskich czy ojcowskich. Według innego stereotypu posiadanie
partnerki/partnera niepełnosprawnego to marnowanie sobie życia.
Trzeba zwrócić uwagę na to, że w stereotypach osoba niepełnosprawna postrzegana jest, jako niezaradna, mało przydatna do realizacji celów i interesów różnych grup.
Negatywne postawy społeczne wobec osób z upośledzeniem
umysłowym
Warto zwrócić uwagę na negatywne postawy dotyczących
osób z upośledzeniem umysłowym. Tego rodzaju postawy wynikają
z różnych przyczyn, np. lęków przed ich odmiennością, konsekwencjami ich niesamodzielności, nieumiejętnego zachowania się wobec
osób upośledzonych, oraz niskich kompetencji społecznych samych
osób upośledzonych, utrudniających nawiązywanie i utrzymywanie
kontaktów społecznych. Stereotypy mogą powstawać w wyniku postrzegania wyglądu zewnętrznego niepełnosprawnych. Atrakcyjność
wyglądu jest bardzo ważna dla kształtowania się relacji interpersonalnych, a niestety osoby niepełnosprawne rzadko bywają postrzegane za ładne. Wiele osób specyficzny wyraz twarzy osób niepełnosprawnych kojarzy z negatywnymi cechami charakteru, negatywnie
często odbierane są także deformacje sylwetki, wózek inwalidzki,
kule, aparat słuchowy, grube szkła korekcyjne.
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim w znacznej części
nie odbiegają wyglądem od człowieka pełnosprawnego, jednakże
upośledzeni umysłowo w głębszych stopniach, u których często występują widoczne deformacje lub dysfunkcje w wyglądzie mogą
zniechęcać do nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nimi. Inny
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stereotyp związany z upośledzonymi umysłowo dotyczy tego, ze
osoby upośledzone umysłowo pomimo biologicznej dorosłości pozostają wiecznymi dziećmi, wobec tego często zwraca się do nich
zdrobniale, pieszczotliwie bądź zmiękcza imiona. Wiąże się to też
niejednokrotnie z ubieraniem niepełnosprawnych dorosłych w
ubranka z motywami bajkowymi, elementami kokardek bądź falbanek lub też tego rodzaju zachowanie ma odzwierciedlenie w organizowaniu czasu osoby dorosłej, który niejednokrotnie upływa na bezcelowych zajęciach, np. oglądaniu bajek dla dzieci. Stereotyp
„wiecznego dziecka” wiąże się również z takimi negatywnymi cechami charakteru jak niedojrzałość społeczna, zaburzone relacje z
innymi, bezużyteczność społeczna. Innym, bolesnym stereotypem
przepisywanym osobom niepełnosprawnym umysłowo jest ich niezdolność do kształcenia, jako osoby pozbawionej indywidualnych
cech osobowych, potencjału rozwojowego, osoby nieposiadającej
normalnych potrzeb, przeżyć czy zachowana.
Często osoby doświadczające tego rodzaju upośledzenia postrzegę są, jako osoby nienadające się do pracy w ogóle bądź mogące
wykonywać tylko proste zadania w warunkach chronionych tzn.,
kiedy ktoś inny przejmuje odpowiedzialność za organizacje pracy i
jej nadzorowanie. Zatrudnianie zaś osób niepełnosprawnych postrzegane jest, jako mało opłacalne dla pracodawcy, mało rentowne, ryzykowne, a przy tym bardzo odpowiedzialne. Wiele osób sądzi, że
niepełnosprawni mogą pracować tylko w specjalnych zakładach
pracy. Inny równie bolesny stereotyp to brak autonomii osób niepełnosprawnych, czyli dążenia do samodzielności, niezależności oraz
samorealizacji. Inny rodzaj stereotypu dotyczy utożsamiania niepełnosprawności umysłowej z chorobą psychiczną, kolejny wiąże się z
nietolerancją wobec aktywności seksualnych osób upośledzonych
umysłowo. Stereotypy często też ukazują osobę niepełnosprawną,
jako przejawiającą wzmożoną, wręcz patologicznie rozbudzoną seksualność, bądź aseksualność. W stereotypach dotyczących sfery seksualnej tych osób można zauważyć, że społeczeństwo boi się ich
seksualności. Zachowania seksualne niepełnosprawnych są najczęściej ignorowane bądź karane, są oni traktowani jak małe dzieci.
Wiele osób sądzi również, że osoby te nie są zdolne do zakładania
rodziny i małżeństw oraz posiadania dzieci, ze względu na to, że nie
są w stanie wziąć odpowiedzialności za posiadane potomstwo. Ten
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stereotyp wiąże się z ryzykiem wydania dziecka na świat z taką samą
niepełnosprawnością co rodzice, co dodatkowo zwiększałoby zapotrzebowanie na pomoc i opiekę. Część osób sadzi, ze upośledzenie
umysłowe bądź niepełnosprawność ruchowa jest karą za winy własne lub bliskich, jednakże stereotyp ten ulega powolnemu zatarciu.
Dzieci z niepełnosprawnością w grupie rówieśniczej
Myślę, ze omawiając stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych warto zwrócić uwagę, w jaki sposób tę grupę osób postrzegają dzieci w wielu przedszkolnym. Otóż, spore znaczenie w
kształtowaniu u dzieci obrazu osób z niepełnosprawnością odgrywa
przekaz rodzicielski. Z badań Anetty Soroki – Fedorczuk wynika, że
około 84% rodziców podejmuje rozmowy ze swoimi dziećmi na
temat osób niepełnosprawnych. Informacje o osobach niepełnosprawnych udzielane dzieciom dotyczą głównie konieczności udzielania pomocy tym osobom oraz bycia tolerancyjnym wobec nich.
Wysunąć wobec tego można wniosek, że jeśli rodzice posługują się
określonym stereotypem dotyczącym osób z niepełnosprawnością
np. spostrzegają te osoby, jako zależne od pomocy innych to swoje
poglądy na temat tej grupy mogą wprost przekazywać dziecku. Dodatkowo, jeżeli rodzice niewiele wiedzą na temat niepełnosprawności, jej przyczyn, czy też osób, których dotyczy, to nie będą rzetelnie
odpowiadać dziecku na jego pytania związane z tą problematyką.
Ponadto, jeżeli w obecności dziecka rodzice posługują się obraźliwymi etykietami dotyczącymi określonych grup społecznych w tym
przypadku osób niepełnosprawnych, wypowiadają się na temat tego,
dlaczego te osoby zasługują na swój los lub dlaczego są gorsze od
innych, to takie treści mogą zapadać szybciej dziecku w pamięć, niż
komunikaty kierowane bezpośrednio do niego.
Trzeba zauważyć również, że zachowania rodziców w stosunku do osób niepełnosprawnych mogą przyczyniać się do kształtowania określonych stereotypów i uprzedzeń u dzieci. Istotne role w
kształtowaniu stereotypów odgrywają środki masowego przekazu,
które niejednokrotnie ukazują osoby niepełnosprawne, jako ofiary,
osoby cierpiące i godne pożałowania dla całego społeczeństwa, niezdolne do pełnego udziału w życiu społecznym. Również w bajkach
czy kreskówkach nierzadko zdarza się że, ułomności w wyglądzie
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fizycznym posiada jedyny bohater negatywny, „czarny charakter”. Z
badań A. Soroki – Fedorczuk wynika, że część dzieci sześcioletnich
mimo tego, że nie wie, czym jest niepełnosprawność kojarzy to pojęcie z czymś, groźnym, tajemniczym lub złym.
Warto zwrócić także uwagę na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w grupie. Niestety zasadniczym problemem z jakim często zmagają się osoby niepełnosprawne jest brak akceptacji i niska
pozycja zajmowana w grupie, posiadanie niewielkiego wpływu na
decyzje grupowe, mniejsze niż inni możliwości wyrażania poglądów,
narażenie na niekorzystne sankcje grupowe np. dziecko niepełnosprawne pozostaje w pewnym osamotnieniu chodź fizycznie przebywa z innymi dziećmi. Wielu zdrowych uczniów klas integracyjnych w swojej postawie do niepełnosprawnych kolegów przybiera
postawę wymuszonego protekcjonalizmu: pomaga na forum klasy i
w sprawach nauki, jednocześnie wyrażając niechęć do wspólnej zabawy. Może to prowadzić do niekorzystnego zjawiska przyzwyczajania się i akceptacji własnej izolacji, wpływając na niską samoocenę, brak wiary we własne możliwości, która utrudnia nawiązywanie
kontaktów, wytwarza lęk przed sytuacjami nowymi, niechęć w dążeniu do nawiązywania relacji z ludźmi. Zwykle im większy jest stopień ograniczenia ruchowego tym osoba niepełnosprawna ruchowo
ma mniej okazji do nawiązania i utrzymania przez dłuższy czas kontaktów z szerszą grupą społeczną. Ponadto w okresie dzieciństwa
niepełnosprawni są postrzegani przez rówieśników, jako nieatrakcyjni partnerzy zabaw, będąc nierzadko obiektem drwin, przezwisk, co
wpływa niewątpliwie, na jakość ich późniejszych kontaktów społecznych. A. Zadów – Niton wykazała, że zdecydowana większość
dzieci niepełnosprawnych ruchowo (73%) zajmuje w zespołach rówieśniczych niekorzystne pozycje, są w znaczny sposób nieakceptowane przez kolegów, co prowadzi do ich odrzucenia bądź też izolacji
w grupie. Do przybierania postawy bierności przyczyniać się do tego
może pewny brak naturalnej pewności siebie, poczucie niższości,
izolacja od otoczenia, niska samoocena, świadomość byciem gorszym, bycie innym od pozostałych.
Kontakty negatywne w stosunku do niepełnosprawnych rówieśników przybierają najczęściej postać dokuczania, sprawiania
przykrości, obrażania, obgadywania. Jedną z przyczyn trudności w
interakcjach może być dość częste wypytywanie i przyglądanie się
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osobie kalekiej. Osoba niepełnosprawna może w takiej sytuacji eliminować temat inwalidztwa poprzez unikanie go, bagatelizować
inwalidztwo poprzez wypowiadanie się w sposób pogodny i żartobliwy o nim, bądź też atakować napastnika poprzez ostre i ośmieszające zarazem zaspokojenie chorobliwie ciekawego rozmówcy. Z
badan A. Maciarz, która przebadała 28 dziewcząt i 28 chłopców ze
schorzeniami narządu ruchu w wieku od 14 do 17 lat wynika, że
zarówno badani chłopcy jak i dziewczęta mimo tego, ze dostrzegają
u badanych rówieśników pełnosprawnych przede wszystkim cechy
negatywne tj. złośliwość, arogancje, zarozumiałość, i unikanie kontaktu to młodzież ta znacznie częściej deklaruje chęć nawiązania
kontaktów koleżeńskich, przyjaźni i pierwszej miłości ze sprawnymi
rówieśnikami płci odmiennej, niż z osobą niepełnosprawną. W
związku ze świadomością trudności w zyskaniu akceptacji emocjonalnej ze strony pełnosprawnych rówieśników młodzież ta niepokoi
się o pomyślność swojego związku małżeńskiego obawiając się doświadczania litości ze strony męża/żony.
Zakończenie
Podsumowując nie sposób zauważyć, że sposób postrzegania i
oceniania osób niepełnosprawnych zależy od wielu czynników osobowościowych, społecznych i kulturowych. Zdrowa i sprawna część
społeczeństwa nie umiejąc zrozumieć odmienności, narzuca często
ludziom niepełnosprawnym błędne i uproszczone oczekiwania związane z ich zachowaniem w różnych sytuacjach. Nie małe znaczenie
w tej kwestii odgrywa wysoka pozycja, jaką w hierarchii wartości
naszego społeczeństwa zajmuje zdrowie, siła i sprawność fizyczna, a
także sukces, produktywność i zamożność. Niewłaściwe postawy i
stereotypy oraz brak akceptacji społecznej, tolerancji i odmienności
utrudniają osobom niepełnosprawnym często brak akceptacji siebie
samych, napawają obawami przed odrzuceniem i sprzyjają powstawaniu negatywnych relacji społecznych. Trzeba pamiętać o tym, że
czasem osoba niepełnosprawna ma skłonności do przyjmowania
postawy lękowej spowodowane lękiem przed otoczeniem, przed
drugim człowiekiem. W szczególnie trudnej sytuacji są ludzie o widocznych, ciężkich kalectwach, ponieważ ich odmienność cielesna
może budzić niepokój oraz dezorientacje.
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Według badań A. Ostrowskiej i J. Sikorskiej znajomość problemów życiowych ludzi niepełnosprawnych fizycznie jest w naszym społeczeństwie dość powierzchowna i sprowadza się głównie
do najbardziej widocznych atrybutów kalectwa. Prawie, co piąty
dorosły człowiek nie tylko nie utrzymuje żadnych kontaktów z osobami niepełnosprawnymi, ale nawet nie zna takich osób „z widzenia”. Brak osobistych doświadczeń opartych na kontaktach z ludźmi
niepełnosprawnymi sprawia, że wiedza o ich problemach życiowych
jest fragmentaryczna i kształtowana przez stereotypowe opinie. Według badań potoczne wyobrażenia o ludziach niepełnosprawnych
koncentrują się na ich słabościach i ograniczeniach, nie dostrzega się
natomiast ich zdolności, osiągnięć. Cechy przypisywane jednostkom
niepełnosprawnym to z reguły: słabość, lękliwość, samotność, wycofanie się, niepewność siebie, skrytość, nerwowość, niezadowolenie z
życia, ubóstwo. Dlatego też osoby niepełnosprawne zasługują na
współczucie i wymagają pomocy. Ponad 60% osób badanych wyrażała przekonanie, że osoby niepełnosprawne są ciężarem dla swoich
bliskich. Jeżeli chodzi o rodzaj kalectwa to najsilniejsze reakcje negatywne budzi upośledzenie umysłowe i choroba psychiczna, silniejsze niż kalectwo fizyczne czy utrata wzroku. Dystanse dają o sobie
znać również w przypadku, gdy chodzi o gotowość do niesienia sąsiedzkiej pomocy osobom niepełnosprawnym. Badania wykazały, że
krzywdzące stereotypy i dystanse wobec osób niepełnosprawnych są
wynikiem posiadania niskiej wiedzy o niepełnosprawności, niskiego
poziomu wykształcenia i negatywnych doświadczeń w kontaktach z
niepełnosprawnymi. W miarę wzrostu wszystkich tych cech rośnie
tolerancja, akceptacja integracji i wszechstronne widzenie problemów ludzi niepełnosprawnych.
Osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną spotykają
się z trudnościami w korzystaniu z przysługujących każdemu obywatelowi wolności i praw. Dość często z powodu utrwalenia w świadomości społecznej negatywnego stereotypu człowieka upośledzonego umysłowo, posiadającego takie cechy jak „inność i nienormalność” dotyka ich dyskryminacja w dostępie do praw obywatelskich.
Dlatego też zasadne wydaje się być zwrócenie uwagi na zakaz dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn oraz przekonanie, że wszyscy
ludzie są równi i mają takie same prawa. Nie mniej ważne jest poszerzanie wiedzy osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie
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wiedzy o prawie, szczególnie wiedzy o podstawowych wolnościach i
prawach człowieka. Ważne jest propagowanie nowego sposobu spojrzenia na niepełnosprawność. Dążenie do tego, aby niepełnosprawni,
którzy często nie czują się kompetentni, wystarczająco mądrzy, potrzebni, godni do rozmowy z pełnosprawnymi nagle stali się parterami do dyskusji, uświadomili sobie, że mogą być dla kogoś ciekawi.
Sam Jan Paweł II stwierdza „Do nas, do Kościoła, do wspólnoty mesjańskiej, należy teraz kontynuacja dzieła całkowitego Odkupienia dokonanego przez Pana. Musimy działać z wiarą, aby nasi
słabsi bracia – jakiekolwiek jest ich upośledzenie – poczuli ulgę, a
także by poczuli się wyzwoleni ze swej ciężkiej sytuacji”. Ojciec
Święty starał się zburzyć mur, jaki stanowi ludzka nietolerancja.
Nawoływał; „poprzez konkretne działania należy udowodnić, że
choroba umysłowa nie stwarza niepotrzebnych przepaści, ani nie
umożliwia relacji autentycznej miłości chrześcijańskiej, z tymi, którzy na nią cierpią. „Trzeba powiedzieć wyraźnie, że osoba upośledzona jest jednym z nas, jest uczestnikiem tego samego, co my,
człowieczeństwa. Uznając i popierając jej godność i prawa, uznajemy i pogłębiamy naszą własną godność i prawa nas samych”. Mając
na uwadze słowa Papieża trzeba zauważyć, że godność ludzi z niedorozwojem umysłowym czy też ruchowym jest dla chrześcijan wyzwaniem, które powinno być realizowane poprzez codzienną, wytrwałą i pełną miłości posługę wobec nich. W celu realizacji postulatów Ojca Świętego nieodzowne wydaje się być także stanowcze i
pełne poświęcenia towarzyszenie „braciom mniej obdarowanym” w
ich trudzie, podejmując równocześnie rozleglejsze i głębsze badania
nad zwalczaniem przyczyn upośledzeń. Kolejnym krokiem jest podjęcie konkretnych działań mających pomóc rodzinie, która dowiaduje
się o upośledzeniu swojego dziecka i dźwiga ciężar jego wychowania. Ojciec święty nawołuje, że nie tylko rodziny, ale i wszyscy,
którzy mają kontakt z niepełnosprawnymi, wychowawcy i pracownicy ośrodków opieki oraz instytucji zastępujących rodzinę, a także
opiekunowie i nauczyciele szkół specjalnych, czy wreszcie wszyscy
chrześcijanie zobowiązani są do szczególnej troski o ludzi z upośledzeniem do miłości szczerej i czynnej. Dziś błogosławiony Jan Paweł II mówił; „Społeczeństwo, w którym byłoby miejsce tylko dla
osób w pełni sprawnych, całkowicie samodzielnych i niezależnych,
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nie byłoby społeczeństwem godnym człowieka. Dyskryminacja według kryterium sprawności jest niemniej haniebna niż dyskryminacja
z powodu rasy, płci czy religii. Ukryta forma dyskryminacji występuje też w polityce i programach edukacyjnych, które próbują przemilczeć lub zanegować ograniczenia osoby niepełnosprawnej proponując style życia i cele nieodpowiadające jej możliwością, a wręcz
frustrujące i niewłaściwe.
Streszczenie:
W pierwszej części artykułu dokonano charakteryzacji przyczyn powstawania stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W dalszej części artykułu przedstawiono główne
stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W dalszej kolejności zobrazowano negatywne postawy społeczne wobec
osób z upośledzeniem umysłowym. Następnie dokonano charakterystyki funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością w grupie rówieśniczej i scharakteryzowano główne stereotypy dotyczące dzieci
niepełnosprawnych. Na zakończenie artykułu został poruszony
aspekt likwidowania stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Summary:
Disrupted communication resulting from social exclusion of
persons affected by disability.
In the first part of the article made the characterization of the
causes of stereotypes about people with disabilities and their families. The rest of this article presents the main stereotypes about
people with disabilities and their families . As further illustrated by
the negative social attitudes towards people with mental retardation.
This was followed by the characteristics of the functioning of children with disabilities in the peer group and characterized the main
stereotypes about disabled children . At the end of the article it was
moved aspect of eliminating stereotypes about people with disabilities and their families.
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Marcelina Pustuł

Opieka i kuratela w prawie rodzinnym
Wstęp
Opieka w znaczeniu prawnym jest to dbałość o osobę potrzebującą pomocy. Pod tym pojęciem rozumie się również dbanie o
dziecko, sprawowanie pieczy nad nim oraz niesienie potrzebnej mu
pomocy. Opiekę sprawuje opiekun. Jest to osoba powołana do
ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby, która tej pomocy wymaga. Jest również przedstawicielem ustawowym, może dokonywać czynności prawnych w imieniu tej osoby. W polskim prawie
rodzinnym występują dwa przypadki sądowego ustanowienia opiekuna. Dla osoby małoletniej oraz ubezwłasnowolnionej całkowicie.
Natomiast kuratela jest bardzo zbliżona do opieki. Jest to sądowa forma ochrony osób oraz praw majątkowych, które nie mogą
samodzielnie prowadzić swoich spraw. Kuratela może być ustanowiona dla dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego, dla małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, dla osoby niepełnosprawnej oraz nieobecnej.
1. Ustanowienie opieki
Obowiązek ustanowienia opieki spoczywa na sądzie opiekuńczym w następujących przypadkach, gdy rodzice dziecka: ,, nie żyją,
są nieznani (dziecko zostało znalezione), nie mają pełnej zdolności
do czynności prawnych (są osobami ubezwłasnowolnionymi lub
małoletnimi), zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, nie sprawują władzy rodzicielskiej w wyniku jej zawieszenia,
nie sprawują władzy rodzicielskiej, gdyż ojcu, którego ojcostwo
zostało ustalone przez sąd, nie została ona przyznana, zaś matce nie
przysługuje z jakiegokolwiek innego powodu"1.
Ze względu na miejsce zamieszkania oraz miejsce stałego pobytu zostaje ustanowiona właściwość miejscowa sądu opiekuńczego.
Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opiekę sprawuje opie1
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kun. Również może sprawować pieczę nad kilkoma osobami jednocześnie, jeżeli nie zachodzą żadne sprzeczności między tymi osobami. Natomiast opieka sprawowana nad rodzeństwem powinna być
sprawowana przez jedną osobę, o ile jest to możliwe. Art.152 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedstawia nam obowiązek objęcia
opieki: ,,każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może
zwolnić od tego obowiązku"2. Przyjęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Objęcie obowiązków
opieki następuje niezwłocznie.
2. Opiekun
Zazwyczaj funkcję opiekuna sprawuje jedna osobą. W niektórych przypadkach może być zastosowana przez małżonków lub kilka
osób3. Artykuł 149§ 4 przedstawia nam przykłady sprawowania
opieki przez obojga małżonków oraz innych osób: ,,w razie potrzeby
ustanowienia opieki dla małoletniego umieszczonego w pieczy zastępczej, sąd powierza sprawowanie opieki, przede wszystkim: w
przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – rodzicom
zastępczym, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnym domu
dziecka – osobom prowadzącym ten dom, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
– osobom prowadzącym tę placówkę, w przypadku umieszczenia
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej: socjalizacyjnej,
specjalistyczno-terapeutycznej, interwencyjnej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej – osobom bliskim dziecka – w
terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu
władzy rodzicielskiej"4.
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym są wymienione przypadki, w których osoba nie może zostać opiekunem. Jeżeli zachodzi
prawdopodobieństwo, że nie będzie sprawowała należycie swoich
obowiązków. Opiekun powinien być osobą godną naśladowania oraz
posiadać wysokie kwalifikacje moralne oraz wychowawcze. Ponadto
nie może być osoba, która nie ma pełnej zdolności, została pozba2
3
4

272

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s.243,
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy,

wiona praw publicznych albo władzy rodzicielskiej5. Na podstawie
art.148§ 1 a opieki nie może sprawować: ,,osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo
osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności
związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub
opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania
się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu"6. Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z dnia 17 lutego 1999 wyraził następujące stanowisko: ,,przepisy
art. 148 § 2 w zw. z art. 178 § 2 k.r.o. nakazują sądowi odrzucić daną
osobę jako kandydata nawet wówczas, gdy zachodzi jedynie prawdopodobieństwo, iż nie wywiąże się ona należycie z obowiązków.
Przyczyny takiej oceny mogą być zawinione (np. naganny tryb życia,
uzależnienie od alkoholu, niechęć do osoby, którą ma reprezentować
itp.), jak i niezawinione (np. stan zdrowia kandydata, nadmierne
obciążenie obowiązkami zawodowymi itp.)7.
Jednakże, gdy kandydat na opiekuna posiada wymienione powyżej negatywne przesłanki nie powinien sprawować tej funkcji.
Wówczas sąd powinien poszukać odpowiedniej osoby na to stanowisko8. Przyszły opiekun może być także osoba wskazany przez ojca
lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Przy tym
wyborze należy kierować się dobrem dziecka, natomiast ustawodawca nie może zaufać bezgranicznie rodzicom. Ich stanowisko nie zawsze może być słusznym oraz najlepszym wyborem dla dziecka,
szczególnie w przypadku, gdy rodzice zostali kiedyś pozbawieni
władzy rodzicielskiej. Także opiekunem może być osoba spośród
krewnych lub innych bliskich. Stwierdzenie dotyczy krewnych w
5
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linii prostej oraz bocznej. Taka osoba jest znana dziecku i zostanie
przez nie bardziej zaakceptowana. Ponadto ustawodawca nie wprowadził żadnego pierwszeństwa w wyborze opiekuna w stosunku
krewnych bliższych stopniem pokrewieństwa do dalszych9. Jeżeli
sąd nie może znaleźć odpowiedniej osoby na opiekuna, może zwrócić się do: ,,właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie
poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może się zwrócić
także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska"10.
3. Sprawowanie opieki
Opieka jest sprawowana na podstawie przepisów o władzy rodzicielskiej. Na treść opieki składa się sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem podopiecznego. Ustawodawca przyjmuje w art. 27
kodeksu cywilnego, że: ,,miejscem zamieszkania osoby pozostającej
pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna”11. Natomiast jeśli
zamieszkanie z opiekunem jest niemożliwe wówczas sąd opiekuńczy
wyznacza miejsce pobytu12. Podopieczny powinien być posłuszny
opiekunowi. Jednak trzeba zapamiętać ,że nie można egzekwować
posłuszeństwa z użyciem jakiejkolwiek przemocy. Opiekun powinien wysłuchać podopiecznego przed podjęciem decyzji. Sprawujący
pieczę nad osobą podopiecznego powinien osobiście oraz godnie
wykonywać opiekę nad małoletnim13.
Natomiast sprawowanie pieczy nad majątkiem podopiecznego
służy ochronie jego interesów majątkowych z uwzględnieniem zasady dobra dziecka. W celu rozpoczęcia opieki nad majątkiem trzeba
zastosować spis inwentarza, może także być dokonany w późniejszym czasie sprawowania opieki. Sąd może zastosować zwolnienie z
9
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obowiązki spisu inwentarza, gdy majątek jest nieznany. Natomiast
gotówka , którą zarządza opiekun. Jeżeli nie jest potrzeba do zaspokajania potrzeb, musi zostać niezwłocznie przekazana do instytucji
bankowej14. Opiekun na podstawie art. 159§ ,,nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką: przy czynnościach prawnych między tymi osobami, przy czynnościach prawnych między
jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi,
wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na
bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką.
Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed
sądem lub innym organem państwowym”15.Sąd przyznaje wynagrodzenie opiekunowi, może być to świadczenie okresowe lub jednorazowe. Natomiast nie można wypłacić pieniędzy, jeśli praca opiekuna
jest nieznaczna lub pełnieni funkcję rodziny zastępczej albo jest
sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Opiekunowi przysługuje prawo do zwrócenia się o zwrot nakładów i wydatków związanych z pełnieniem swojej funkcji.
4. Nadzór sądu nad sprawowaniem opieki
Opiekun jest osobą, która podlega stałemu nadzorowi sądu
opiekuńczego oraz obserwacji. Musi przede wszystkim ujawnić
sprawozdania oraz rachunki związane z funkcją sprawowania opieki.
Obowiązkiem sądu jest udzielanie potrzebnych wskazówek oraz
poleceń związanych ze sprawowaniem opieki nad małoletnim. Ponadto sąd może żądać składania wyjaśnień z zakresu opieki w formie
sprawozdań. Opiekun powinien stosować się do poleceń i czynić
swoje obowiązki nie rzadziej niż raz w roku. Także sąd może stwierdzić, że opiekun powinien częściej składać dokumenty w wyznaczonych terminach. Przyjmuje się, że sprawozdanie powinno obejmować aktualne stanowisko o stanie zdrowia, a także o rozwoju fizycznym, oraz duchowym małoletniego. Sąd od czasu do czasu powinien
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się spotkać z małoletnim, jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie oraz
zbadać w jakim stopniu są realizowane cele opieki16.
Art. 167 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma funkcję kontroli. Rozlicza opiekuna ze złożonych sprawozdań oraz rachunków.
Sąd przede wszystkim sprawdza w jakim stopniu opiekun wykonuje
swoje czynności. Może także nakazać uzupełnienia braków w dokumentach oraz dokonania sprostowań, określa w jakiej części zostały
zatwierdzone rachunki17. Natomiast jeżeli opieka nie jest sprawowana dobrze, sąd może wydać odpowiednie zarządzenie, w szczególności jeżeli jest narażone dobro dziecka. Celem tego zarządzenia jest
nie pogarszanie opieki nad małoletnim oraz ochrona jego interesów.
Ponadto sąd może zarządzić odwołanie opiekuna oraz umieścić
dziecko w rodzinie zastępczej.
5. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
Zwolnienie opiekuna może nastąpić na własne żądanie wraz z
uzasadnionym powodem. W takim przypadku następuje z inicjatywy
opiekuna, sam zwraca się w tej sprawie do sądu. Przykładem powyższej sytuacji może być pogarszający się stan zdrowia. Zwolnienie
występuje także, gdy zachodzą przeszkody faktyczne lub prawne,
które powodują, że opiekun jest osobą niezdolną. Ponadto zwolnienie może wystąpić, gdy opiekun spowodował zaniedbania oraz czyny, które naruszają w sposób rażący dobro osoby, która pozostaje
pod jego opieką. W powyższych dwóch przypadkach takie zwolnienie następuje z inicjatywy sądu. Opiekun jest uważany za osobę niezdolną, czyli został pozbawiony pełnej zdolności do czynności
prawnej, także podeszły wiek oraz trwała choroba mogą być przyczyną zwolnienia18.
Ustanie opieki na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstaje, gdy: małoletni został już osobą pełnoletnią lub
została przywrócona jego rodzicom władza rodzicielska i mogą
sprawować nad nim opiekę19. Ponadto ustanie opieki mogłoby w
16
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niektórych sytuacjach wywołać niebezpieczeństwo w związku z
uszczerbkiem na majątku, które zostało wywołane natychmiastowym
przejęciu zarządu majątkiem. Powyższy przepis w szczególności ma
na celu zabezpieczenie interesów majątkowych byłego podopiecznego, ponieważ występuje możliwość przejęciu przez niego, albo przez
jego przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców, zarządu majątkiem. Ustawodawca jednak przewidział możliwość sprawowania
opieki przez byłego opiekuna w związku z pilnymi sprawami majątkowymi. W przepisie są też zawarte słowa ,,chyba, że sąd opiekuńczy postanowi inaczej” , to stwierdzenie ma na celu ewentualne wykluczenie nadużycia byłego opiekuna20.
Kolejny przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi
nam, że opiekun jest zobowiązany do złożenia rachunku końcowego
ze sprawowania pieczy nad majątkiem małoletniego. Powinno to
nastąpić w ciągu trzech miesięcy. Na początku opiekun jest zobowiązany spisać inwentarz majątku osoby pozostającej pod jego opieką, natomiast na koniec pełnienia swojej funkcji powinien ten inwentarz zamknąć. Rachunek końcowy ma na celu zapoznanie się ze
zmianami, które nastąpiły w majątku dziecka. Ponadto ustawodawca
w art.172 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odsyła do zastosowania przepisów rachunku końcowego do przepisów o rachunku
rocznym21. Sąd może zwolnić opiekuna od składania rachunku końcowego. Następuje to wówczas, gdy zwolnienie zostanie uzasadnione. Przykładem może być niewielki majątek podopiecznego, a
otrzymane dochody nie są wyższe od kosztów. Kolejny artykuł kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu obowiązek zwrotu majątku byłemu podopiecznemu, przedstawicielowi ustawowemu lub
spadkobiercom po zmarłym podopiecznym. Następuje to niezwłocznie po ustaniu lub zwolnieniu opieki22.
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6. Opieka nad osobą dorosłą ubezwłasnowolnioną całkowicie
Celem opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie jest
szczególna ochrona osób chorych psychicznie, z niedorozwojem
umysłowym lub z innymi zaburzeniami, które nie potrafią funkcjonować w samodzielny sposób. Zaburzeniami psychicznymi w szczególności mogą być: zaburzenia nerwicowe, seksualne oraz lekowe i
alkoholowe. Natomiast upośledzenie występuje u osoby, która posiada niedostateczny poziom inteligencji. Choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy i zaburzeń psychiki względem kodeksu cywilnego nie zawsze stają się konieczną przesłanką do zastosowania
ubezwłasnowolnienia. Głównie chodzi o stały stan, w którym osoba
nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem23. Ponadto opieka
może być również ustanowiona dla osoby pełnoletniej, która została
ubezwłasnowolniona i nie posiada zdolności do czynności prawnych.
Opieka w szczególności ma pełnić funkcję ochrony osoby, a nie jej
samego majątku.
„Osoby, które zostały całkowicie ubezwłasnowolnione nie mają zdolności do czynności prawnych i nie mogą ich skutecznie dokonywać”. Jeżeli dokonają takich czynności są one uważane za bezskutecznie nieważne. Także nie mogą: ,,sprawować władzy rodzicielskiej nad swym dzieckiem, przysposobić dziecka, sporządzić testamentu, brać biernego i czynnego udziału w wyborach oraz zawrzeć
związku małżeńskiego”. W kodeksie cywilnym jest zawarty wyjątek
odnośnie powyższego przepisu. Dotyczy on możliwości zawierania
przez osoby ubezwłasnowolnione umów dotyczących drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Ponadto taka umowa nie może
wywoływać rażącego pokrzywdzenia osoby niezdolnej do czynności
prawnych. Natomiast jeżeli osoby zostały ubezwłasnowolnione częściowo przysługuje im prawo do ustanowienia kurateli oraz kuratora.
Nie są pozbawione całkowicie zdolności do czynności prawnych, ale
za to jest ona ograniczona. Ponadto swobodnie mogą dokonywać
czynności prawnych, lecz w tych przypadkach jest wymagana zgoda
przedstawiciela ustawowego. Jednakże zawieranie umów dotyczą-
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cych drobnych bieżących spraw życia codziennego oraz zarządzanie
swoim zarobkiem nie wymaga zgody przedstawiciela ustawowego24.
Ustanie opieki może nastąpić z mocy prawa. Następuje to
wówczas uchylenia ubezwłasnowolnienia lub śmierci ubezwłasnowolnionego. Ponadto sąd może zarządzić zmianę ubezwłasnowolnienia całkowitego na częściowe, jeżeli nastąpiła poprawa stanu
psychicznego. Natomiast w razie pogorszenia się stanu zachodzi
zmiana z częściowego na całkowite25. Powyższy wniosek o uchylenie lub zmianę mogą złożyć: małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy
osoby ubezwłasnowolnionej, prokurator, sam ubezwłasnowolniony,
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz krewni w linii prostej. Ponadto
jeżeli osoba posiada przedstawiciela ustawowego jej krewni nie mogą złożyć powyższego wniosku. Wniosek powinien być złożony
najpóźniej rok przed uzyskaniem pełnoletniości osoby przeciwko,
której będzie toczyło się postępowanie w tej sprawie.
Sąd okręgowy rozpatruje sprawę ze względu na miejsca zamieszkania osoby przeciwko, której został złożony wniosek o ubezwłasnowolnienie w składzie trzech sędziów zawodowych. Przed
sądem powinny zostać przedstawione dokumenty świadectwa lekarskiego, które będą dotyczyły stanu psychicznego. Natomiast jeżeli
osoba jest uzależniona od alkoholu, zaświadczenie będzie pochodziło
z przychodni przeciwalkoholowej, gdy osoba będzie uzależniona od
narkotyków to z zakładu leczenia uzależnień. Podczas postępowania
sąd dokonuje analizy stanu osoby, której dotyczy ubezwłasnowolnienie oraz opiera się na opinii biegłych psychiatrów. W postanowieniu sąd powinien określić stopień ubezwłasnowolnienia i przekazać odpis do sądu opiekuńczego. Wówczas zostaje wszczęte postępowanie o wyznaczenie opiekuna. Opiekun będzie sprawował pieczę
nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, natomiast kurator nad
osobą ubezwłasnowolnioną częściowo26.
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7. Kuratela
Kuratela nie należy do instytucji prawa rodzinnego, jednak została zawarta w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Możemy ją
zaliczyć do osobowego prawa cywilnego. Jej głównym celem jest
ochrony osób oraz praw majątkowych, które nie mogą samodzielnie
prowadzić swoich spraw i tej ochrony potrzebują. Kurator zostaje
ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, niepełnosprawnej (ułomnej) , nieobecnej oraz dziecka poczętego, ale jeszcze
nienarodzonego27.
Kuratela dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest ustanowiona z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju lub innych
zaburzeń. Ponadto może występować w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Osoba, która jest już pełnoletnia
oraz nie może samodzielnie prowadzić swoich spraw także może mieć
kuratora, jeżeli została dotknięta zaburzeniami psychicznymi, a nie
stwierdzono u niej podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego.
Ponadto osoba ubezwłasnowolniona częściowo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W jej imieniu kurator zarządza majątkiem i jest powołany przez sąd opiekuńczy. Sąd Najwyższy w swoim
postanowieniu dnia 30 września 1977 r., wyraził następujące stanowisko: ,,kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do
wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez nią zobowiązań lub rozporządzenia swoim prawem (art. 17 k.c.) również w tym wypadku, gdy
postanowienie sądu opiekuńczego nie zawiera uprawnienia kuratora
do reprezentowania osoby częściowo ubezwłasnowolnionej i do zarządzania jej majątkiem (art. 181 § 1 k.r.o.)”28. Kurator podczas sprawowania swojej funkcji może mieć także poszerzone swoje obowiązki
w późniejszym czasie jeżeli wyniknie taka potrzeba.
Kuratela dla osoby niepełnosprawnej (ułomnej) występuje,
gdy osoba jest chora i potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich
spraw. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie zostało zdefiniowane pojęcie osoby niepełnosprawnej. Natomiast w doktrynie występuje określenie osoby ułomnej jako ciężko chorej a także niemej,
niewidomej oraz kaleki. W tym przypadku kurator nie pełni funkcji
27

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s.353-354,
Postanowienie SN z dnia 30 września 1977r, sygn. akt: III CRN
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przedstawiciela ustawowego, gdyż ta osoba posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, jedynie może jej pomóc w dokonywaniu
tych czynności.
Kurator dla osoby nieobecnej zostaje ustanowiony przez sąd
opiekuńczy, w sprawach jeżeli osoba jest nieobecna i nie może samodzielnie w sposób racjonalny prowadzić swoich spraw. Ponadto
powyższa funkcja może być zastosowana, jeśli osoba nie ma pełnomocnika lub jej pełnomocnik, nie może wykonywać swoich czynności albo je dokonuje w sposób zły oraz sprzeczny z zasadami. Celem
kuratora w tym przypadku jest ochrona praw majątkowych oraz niemajątkowych. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r. możemy doskonale zobaczyć następujące stanowisko
dotyczące funkcji sprawowania kurateli: ,,zadaniem kuratora jest
przede wszystkim poszukiwanie osoby nieobecnej, a poza tym sprawowanie zwykłego zarządu jego majątkiem, a więc dokonywanie
koniecznych czynności faktycznych i prawnych, mających na celu
zachowanie majątku, a czynności te podlegają kontroli sądu opiekuńczego, który może wydawać konieczne zarządzenia i w razie
uchybień ze strony kuratora, pozbawia go tej funkcji”29. Kolejna
ważna czynnością kuratora jest ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej oraz powiadomienie jej niezwłocznie o stanie w jakim się
znajduje sprawa, którą prowadzi. Natomiast jeżeli jest duże podejrzenie, że osoba zmarła i istnieją ku temu stanowisku przesłanki
wówczas nie może być dla niej ustanowiony kurator30.
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest także zawarta
funkcja kuratora dla dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego.
Jej zadaniem jest strzeżenie przyszłych praw dziecka, natomiast rodzice będą mogli sprawować władzę rodzicielską dopiero, kiedy
przyjdzie ono na świat. Kurator tak więc do tego czasu powinien
czuwać nad osobą i majątkiem dziecka. Ponadto należy zauważyć, że
na dziecko zostają przeniesione prawa majątkowe w chwili urodzenia, natomiast niemajątkowe zostają ustanowione z chwilą poczę-
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cia31. Kodeks cywilny mówi nam, że każdy człowiek ma zdolność
prawną od momentu urodzenia. Dziecko może się ubiegać o naprawienia szkód wynikających w okresie prenatalnym, czyli przed urodzeniem. Natomiast w prawie spadkowym jest zawarty przepis, który
mówi nam, że dziecko może zostać spadkobiercą, ale musi koniecznie narodzić się żywe i jeżeli było już poczęte podczas otwarcia
spadku32.
W prawie rodzinnym i opiekuńczym występuje także kurator
do doręczeń, który ma na celu wywołanie skutków prawnych otrzymanego, dostarczonego pisma z sądu dotyczącego czynności cywilnoprawnych. Ponadto ustanawia się kuratora do spadków, którego
zadaniem jest ochrona oraz opieka nad spadkiem do czasu kiedy
zostanie objęty przez właściwego spadkobiercę. Występuje też, kurator w sprawach o prawo stanu, który kieruje ustaleniem ojcostwa.
Kurator osoby prawnej ma na celu jej ochronę , jeśli osoba prawna
nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem z powodu braku
powołanych do tego organów, a w szczególności organu zarządzającego. Występuje także kurator dla osoby przebywającej w szpitalu
psychiatrycznym, jego głównym zadaniem jest szczególna pomoc w
prowadzeniu spraw osoby podczas leczenia. Kurator dla osoby, która
ma zostać ubezwłasnowolniona czuwa nad postępowaniem procesowym, a w szczególności dba o wszystkie jej zobowiązania oraz
czynności w stosunku do dobrze przeprowadzonego procesu. W
postępowaniu egzekucyjnym może zostać ustanowiony kurator, jeżeli zaistnieje konieczność wniosku o wszczęcie. Wniosek zostaje złożony przez wierzyciela, a w nim jest wskazany dłużnik. Ponadto, gdy
dłużnika miejsce jest nieznane, wierzycielowi przysługuje prawo do
złożenia wniosku o przyznanie kuratora.
Podsumowanie
Różnica między opieką a kuratelą jest znaczna. Opieka jest to
dbałość o osobę potrzebującą pomocy, którą sprawuje opiekun. Może być ustanowiona dla osoby małoletniej oraz ubezwłasnowolnionej
31
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całkowicie. Opieka jest sprawowana na podstawie przepisów o władzy rodzicielskiej. Treść opieki składa się ze sprawowania pieczy
nad osobą i majątkiem podopiecznego. Sprawujący pieczę nad osobą
podopiecznego powinien osobiście oraz godnie wykonywać opiekę
nad małoletnim. Ponadto opiekun jest osobą, która podlega stałemu
nadzorowi sądu opiekuńczego oraz obserwacji. Musi przede wszystkim ujawnić sprawozdania oraz rachunki związane z funkcją sprawowania opieki. Obowiązkiem sądu jest udzielanie potrzebnych
wskazówek oraz poleceń związanych ze sprawowaniem opieki nad
małoletnim. Zwolnienie opiekuna może nastąpić na własne żądanie
wraz z uzasadnionym powodem albo gdy zachodzą przeszkody faktyczne lub prawne, które powodują, że opiekun jest osobą niezdolną.
Ponadto zwolnienie może wystąpić, gdy opiekun spowodował zaniedbania oraz czyny, które naruszają w sposób rażący dobro osoby,
która pozostaje pod jego opieką. Ustanie opieki na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstaje, gdy: małoletni został już
osobą pełnoletnią lub została przywrócona jego rodzicom władza
rodzicielska i mogą sprawować nad nim opiekę. Także może nastąpić zwolnienie opiekuna, jeżeli jest osobą niezdolny lub powoduje
zaniedbanie sprawowania tej funkcji.
Natomiast kuratela zostaje ustanowiona przez sąd. Jej głównym celem jest ochrony osób oraz praw majątkowych, które nie mogą samodzielnie prowadzić swoich spraw i tej ochrony potrzebują.
Kurator zostaje ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, niepełnosprawnej (ułomniej) , nieobecnej oraz dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego. Ustanie kurateli może zostać
wykonane, jeżeli sąd wyda stosowne orzeczenie, także może nastąpić
na wniosek osoby, nad którą jest sprawowana kuratela. Ponadto dla
dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego wygasa z chwilą narodzin. Dla osoby ubezwłasnowolnionej zostaje zakończona funkcja
kurateli, jeśli z mocy prawa nastąpi uchylenie ubezwłasnowolnienia.
Natomiast ,jeżeli kurator był powołany do prowadzenia danej sprawy, wygasa jego funkcja, gdy skończy sprawować nad nią pieczę.
Streszczenie:
Opieka w znaczeniu prawnym jest to dbałość o osobę potrzebującą pomocy, którą sprawuje opiekun. Może być ustanowiona dla
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osoby małoletniej oraz ubezwłasnowolnionej całkowicie. Opieka jest
sprawowana na podstawie przepisów o władzy rodzicielskiej. Treść
opieki składa się ze sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem podopiecznego. Ponadto opiekun powinien wykonywać opiekę w sposób
godny i należyty. Jego funkcją jest także zadbanie o stosunki prawne
małoletniego. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym,
może dokonywać czynności prawnych w imieniu tej osoby. Natomiast kuratela jest bardzo zbliżona do opieki. Jest to sądowa forma
ochrony osób oraz praw majątkowych, które nie mogą samodzielnie
prowadzić swoich spraw. Kurator może zostać ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, niepełnosprawnej (ułomniej)
,nieobecnej oraz dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego.
Summary:
Care in a legal sense is the care for a person in need of help,
which is provided by the guardian. It can be established for a minor
and completely incapacitated person. Care is exercised on the basis
of parental rights. The content of care consists of exercising care
over the person and property of the person under care. In addition, he
should take care in a dignified and proper manner. Its function is also
to ensure legal relations of the minor. The guardian is also a statutory
representative and can perform legal acts on behalf of that person.
The tutelage is very similar to care. This is a judicial form of protection of persons and property rights, which can not independently
manage their affairs. A guardian may be appointed for a partially
legally incapacitated person, a disabled (impaired) absentee and a
conceived child who is still unborn.
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Wojciech Wodniak

Wolność gospodarcza w świetle przepisów Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
Wstęp
Dla osób, które miały niewątpliwe szczęście urodzić się w
miejscu i w czasach, gdzie „demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasadę sprawiedliwości społecznej” zapewnia każdemu człowiekowi, niezależnie od rasy, obywatelstwa, płci, wieku
oraz innych czynnikach indywidualizujących osobę, podstawowe
prawa i wolności człowieka, można domniemywać, że trudno sobie
wyobrazić w praktyce funkcjonowanie jednostki na przykład w systemie totalitarnym. Wspomniane wyżej „szczęście”, polegające na
życiu w kraju demokratycznym, nabiera mocniejszego wydźwięku,
przez wzgląd na fakt, iż współcześnie, w wielu państwach funkcjonuje ustrój totalitarny, czasem mniej lub bardziej ukryty pod maską
demokracji, gdzie prawdziwa demokracja oraz wiążące się z nią
poszanowanie godności ludzkiej, wynikających z niej praw i wolności, nie są w stanie wyjść dalej, poza sferę marzeń obywateli.
W państwach tych nie można mówić o istnieniu poszanowania
dla godności ludzkiej oraz praw człowieka i obywatela, zagwarantowanych przez systemy prawne każdego cywilizowanego państwa
oraz prawo międzynarodowe. Do niniejszych praw podstawowych
zaliczyć można między innymi: ochronę życia, zdrowia, wolność
osobistą, równość wobec prawa, nietykalność cielesną, wolność sumienia, wolność wyznania, wolność słowa, prawo własności, prawo
do dziedziczenia, prawo do sądu, etc. Wszelkie konstytucyjne gwarancje wolności i praw osobistych, politycznych, ekonomicznych,
socjalnych i kulturalnych, jak również środki ochrony wolności i
praw znajdziemy bezpośrednio w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Punktem istotnym Konstytucji RP jest gwarancja wolności działalności gospodarczej, której to ochrona przewidziana jest w art. 20
Konstytucji, stanowiącym, że „ Społeczna gospodarka rynkowa oparta
na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podsta-
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wę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednocześnie
zastrzeżono pewną ewentualność, pozwalającą na ograniczenie zakresu
wolności prowadzenia działalności gospodarczej w pewnym szczególnym przypadku. Wskazanie takiej możliwości ma miejsce w art. 22
Konstytucji, którego treść jest następująca: „Ograniczenie wolności
działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i
tylko ze względu na ważny interes publiczny”1.
1. Ochrona wolności działalności gospodarczej na tle historycznym oraz w przepisach konstytucji historycznych
Przed przystąpieniem do omówienia problematyki w swobody
prowadzenia działalności gospodarczej, jej umocowania w obecnie
obowiązującym, polskim stanie prawnym, jej charakteru, zakresu
oraz wyjątków od zasadny, warto poświęcić chwilę na chociażby
powierzchowne zagłębienie się w jej aspekty historyczne. Z racji, ze
niniejszy rodzaj wolności można uznać za stosunkowo młody, niedawno ukształtowany, ciekawą wartościową wiedzą będzie znajomość okoliczności oraz etapów jej rozwoju. Nadmienić przy tym
należy, że zakres swobody prowadzenia działalności gospodarczej
ma ścisły związek z ustrojem gospodarczym państwa, ten zaś zależy
od ustroju politycznego.
Poruszając kwestie historyczne wolności gospodarczej w Państwie Polskim, pominąć można okres Księstwa Polskiego, Królestwa
Polskiego oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdyż ówcześnie
obowiązujące, szeroko pojęte prawo feudalne nie przewidywało takiego prawa2. Również od dnia 3 maja 1791 r., kiedy to Sejm Wielki
z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim na czele uchwalił
Ustawę Rządową z dnia 3 maja, znamienną w skutkach, pierwszą w
Europie, drugą na świecie Konstytucję, zapisaną w kartach historii,
jako jedno z największych osiągnięć Polaków, krok milowy w kierunku demokracji i praworządności, gwarantującą szereg nie zagwarantowanych do tej pory wolności i praw, nie przewidywała prawa
do wolności działalności gospodarczej. Podobnie sprawa w „napole1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
E. Borkowska-Bagieńska, Historia Prawa Sądowego, LexisNexis Polska, 2006
2
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ońskiej” Konstytucji Księstwa Warszawskiego, obowiązującej do
momentu rozwiązania Księstwa oraz w Konstytucji Królestwa Polskiego (kongresowego)3.
Przechodząc już stricte do początków prawnie usankcjonowanej wolności działalności gospodarczej, jej źródeł możemy szukać w
prawodawstwie odradzającego się po stu dwudziestu trzech latach
trwania rozbiorów Państwa Polskiego. II Rzeczpospolita, bo takim
mianem została określona Polska, która w 1918 r., kilka dni po przekazaniu władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną
zmieniła ustrój z monarchii na republikę oraz nazwę z „Królestwo
Polskie” na „Rzeczpospolita Polska”. Rok 1921 zaowocował uchwaleniem Konstytucji, znanej jako „marcowa”. W tej właśnie Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. znajdziemy podstawę wolności gospodarczej. Choć jej gwarancja nie wynika expresis verbis z przepisów
prawa, była ona powszechnie wywodzona z brzmienia innych postanowień, które gwarantowały: „wolność obrania sobie na obszarze
Państwa miejsca zamieszkania i pobytu oraz przenoszenia swej własności” (art. 101 zd. 1). Takie też było pierwotne znaczenie tego
prawa. Oczywistym był fakt, że prawo to nie miało charakteru bezwzględnego, Konstytucja przewidywała możliwość jego ograniczenia, jednak jedynie na mocy ustawy, podobnie jak w obecnym stanie
prawnym. Warto nadmienić, że Konstytucja marcowa gwarantowała
również ochronę własności (art. 99), pracy zarobkowej (art. 102),
zapewniała wolność prasy, sprzeciwiała się cenzurze oraz systemowi
koncesyjnemu na wydawanie druków (art. 105)4. Co ciekawe, już w
tamtych czasach zapowiedziano powołanie „samorządu gospodarczego dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego, a mianowicie izby rolnicze, handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze, pracy
najemnej i inne, połączone z Naczelną Izbą Gospodarczą Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 68)5.
Rok 1935, a mianowicie wejście w życie Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. (znanej powszechnie jako Konsty3

J. Topolski, Historia Polski, Wydawnictwo Poznańskie,
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tucja kwietniowa) nie przyniosło wielkich zmian w omawianym
zakresie, uległy jednak zmianie podstawy, z których wywodzono
konstytucyjnie zagwarantowaną wolność działalności gospodarczej.
Art. 4 ust. 1 stanowił, że życie społeczeństwa kształtuje się „w ramach państwa i w oparciu o nie”. Jednocześnie państwo miało obowiązek zapewnić społeczeństwu „swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga nadaje kierunek i normuje jego warunki”
(art. 4 ust. 2). Natomiast w ramach założenia, że „Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego” (art. 5 ust. 1) Konstytucja ta
gwarantowała obywatelom „możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń”6. Co istotne, ówczesny ustawodawca poczynił, w oparciu o powyższe postanowienia,
zmiany w prawie przemysłowym, ograniczające zakres wolności
gospodarczej, które dotyczyły szczególnie wprowadzenia tzw. Karty
rzemieślniczej (art. 147 Prawa przemysłowego) oraz zasad tworzenia, organizacji i funkcjonowania izb przemysłowo- handlowych7.
Upadek ustroju gospodarczego, opartego na wolności działalności gospodarczej, który nastąpił na skutek krwawej, bestialskiej
agresji hitlerowskich Niemiec oraz Związku Radzieckiego, na tle
innych skutków takich jak masowe ludobójstwa, zbrodnie wojenne,
tortury, upadek państwa, nie wzbudza większych zbyt silnych emocji. Należy jednak zauważyć, że w ramach następstwa „wyzwolenia”
przez Armię Czerwoną Polska odrodziła się pod rządami komunistów, całkowicie zależna od radzieckiej strefy wpływów. Wraz z
uchwaleniem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
zmieniono nazwę kraju z Rzeczpospolita Polska, na Polska Rzeczpospolita Ludowa, oficjalnie wprowadzono komunizm oraz system
gospodarki centralnie sterowanej. Według jej postanowień w tym
zakresie, ustrój gospodarczy Poskiej Rzeczypospolitej Ludowej opierał się „na uspołecznionych środkach produkcji, zasadzie gospodarki
planowanej oraz monopolu państwowym w dziedzinie handlu zagra6

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.- Dz.U. 1935 nr 30
poz. 227
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nicznego” (art. 3 pkt 3, art. 7 ust. 1 i ust 2 oraz art. 8-11). Jedyna
ochrona jaką ustawodawca przewidział, dotyczyła „indywidualnej
własności i prawa dziedziczenia ziemi, budynków i innych środków
produkcji należących do chłopów, rzemieślników i chałupników (art.
12) oraz zapewniała „całkowitą ochronę i prawo dziedziczenia własności osobistej obywateli” (art. 13)8.
2. Kształtowanie się wolności działalności gospodarczej w
rozumieniu współczesnym oraz na tle konstytucji wybranych
państw europejskich
W ramach transformacji ustrojowej, zanim uchwalono obecnie
obowiązującą Konstytucję z 2 kwietnia 1997 r., uchwalono Ustawę z
dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Konstytucja RP -1989r.) oraz ustawę konstytucyjną z 17 października 1992r. o „wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej o raz o samorządzie
terytorialnym” (Mała Konstytucja). Na mocy pierwszej z wyżej wymienionych, uchylone zostały dwa pierwsze rozdziały Konstytucji PRL,
będące podstawą „ustroju politycznego” oraz „Ustroju społeczno- gospodarczego”, szczególnie normy wprowadzające zasady gospodarki
planowanej. W art. 77 Małej Konstytucji, pierwszy raz w polskim porządku prawnym, została sformułowana zasada wolności gospodarczej„Rzeczypospolita Polska gwarantuje swobodę działalności gospodarczej
bez względu na formę własności’ ograniczenie tej swobody może nastąpić jedynie w ustawie”. Z normy tego przepisu wynikał szereg istotnych kwestii. Pierwszy raz w historii Państwa Polskiego została zagwarantowana wolność prowadzenia działalności gospodarczej i to na
szczeblu konstytucyjnym. Działalność ta mogła być prowadzona swobodnie. Niniejszy przepis był tego gwarantem. Był też źródłem i podstawą utworzenia całego systemu gwarancji prawnych, które umożliwiałby realizację postulowanej swobody gospodarczej oraz możliwość
korzystania z niej. W przeciwieństwie do stanu prawnego do 1989 r.
możliwość korzystania z niniejszej swobody nie była już uzależniona od
jej formy, nie licząc zastrzeżonych w tej kwestii wyjątków. Oczywistą
kwestią, w szczególności dla osób zaznajomionych chociaż w niewiel8

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm
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kim stopniu z doktryną prawa, wolność działalności gospodarczej nie
miała charakteru absolutnego. Przewidziana była ewentualność wprowadzenia ograniczeń, jednak mogło to mieć miejsce jedynie w drodze
ustawy. Wprowadzona do porządku prawnego wolność gospodarcza
stanowiła zasadę. Wszelkie odstępstwa należy traktować jako wyjątki9.
Można stwierdzić, że ustawodawca polski zachowuje powściągliwość w unormowaniu wolności działalności gospodarczej w
przepisach obowiązującej Konstytucji. Wolność gospodarcza została
wyrażona expresis verbis w art. 20. Stanowiącym, że „Społeczna
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej,
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej” oraz art. 22. „Ograniczenie wolności działalności
gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze
względu na ważny interes publiczny”10.
Współcześnie możemy zaobserwować różne koncepcje sposobów normowania wolności gospodarczych w przepisach konstytucji
- od braku jej wyeksponowania, odwołania się do przepisów prawa
międzynarodowego, jak również wyrażenie jej w aspekcie pozytywnym lub negatywnym. Na tle innych konstytucji państw europejskich, można zdecydowanie postawić tezę, iż polski ustawodawca tę
wolność szczególnie zabezpiecza11.
Niemiecka konstytucja z 1949 r. nie formułuje tej zasady, została ona jednak wyprowadzona w ramach doktryny z wolności
kształtowania własnej osobowości (art. 2 ust 1.). Potem jednak Federalny Trybunał Konstytucyjny wywiódł ją z art. 12 o wolności zawodu. Zasada ochrony wolności gospodarczej również nie jest wyrażona w konstytucji Czech. Brak ten jednak uzupełnia odwołanie do
przepisów Karty Podstawowych Praw i Wolności, która stanowi
integralną część tamtejszego prawa. Konstytucja Szwajcarska, nie
wprost lecz gwarantuje wolność gospodarczą „w szczególności wolny wybór zawodu oraz swobodny dostęp do działalności zarobkowej
9
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w gospodarce prywatnej i jej swobodne wykonywanie (art. 27). Konstytucja Portugalska wskazuję pewną formę ochrony „że prywatna
inicjatywa gospodarcza może być swobodnie podejmowana w granicach określonych przez Konstytucję i ustawy, z uwzględnieniem
interesu powszechnego” (art. 61). Natomiast we Włoszech za „nieskrępowaną uchodzi prywatna inicjatywa gospodarcza. Jednak nie
może ona być prowadzona w sprzeczności z zasadą użyteczności
społecznej albo w sposób przynoszący szkodę bezpieczeństwu, wolności czy godności ludzkiej12.
3. Wolność gospodarcza w świetle Konstytucji z 2 kwietnia
1997 roku
Jak już wcześniej zostało wspomniane ustawodawca Polski
odnosi się wprost do wolności działalności gospodarczej w art. 20 i
22. Warto zwrócić uwagę na sformułowanie, iż wolność działalności
gospodarczej jest jednym z elementów, który stanowi podstawę
ustroju gospodarczego RP.
Warto w tym miejscu pokreślić charakter prawa podmiotowego
w odniesieniu do wolności gospodarczej. Prawo podmiotowe jest
szczególnym rodzajem zespołu uprawnień, który jest skuteczny erga
omnes- wobec wszystkich. Poza przysługującym na uprawnieniu do
wykonywania tego prawa (nie ma obowiązku wykonywania praw podmiotowych, wyjątkiem jest wykonywanie władzy rodzicielskiej) na
wszystkich innych osobach ciąży obowiązek nie ingerowania w sferę
możności podmiotu uprawnionego. Zaznaczyć należy, że podczas wykonywania prawa podmiotowego, podczas korzystania z wolności czy
to w ujęciu gospodarczym czy jakimkolwiek innym należy mieć na
względzie aby nie naruszać wolności innego podmiotu13.
W podobny sposób zostało sformułowane w Konstytucji prawo własności- zgodnie z treścią art. 21 pkt. 1 „Rzeczpospolita Polska
chroni własność i prawo dziedziczenia”. Zastrzega jednak możliwość
wywłaszczenia- „Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wów12
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czas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem” Podobny pogląd ustawodawca wyraził w art. 22. Odnośnie ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w
drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”.
Treść art. 22. Wskazuje na to, iż wolność gospodarcza nie ma
charakteru bezwzględnego. Przesłanką do jej ograniczenia jest ważny interes społeczny. Jednak ograniczenie to może zostać wprowadzone jedynie w trybie szczególnym- ustawy- aktu normatywnego
wysokiej rangi, który w hierarchii źródeł prawa stoi zaraz za Konstytucją (musi być oczywiście również zgodna z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi). Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie
tego prawa, gdyż nie może zostać ograniczone np. na podstawie rozporządzenia ministra, aktów prawa miejscowego, decyzji administracyjnej czy orzeczenia sądu. Przesłanka ważnego interesu społecznego jest kolejnym obostrzeniem możliwości ograniczenia działalności
gospodarczej, stanowi również wyraz tego, że wolność gospodarcza
jest zasadą, a jej ograniczenie wyjątkiem14. Potwierdzenie niniejszego twierdzenia znaleźć można w następującym orzeczeniu- Wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 12.09.2008 r. o następującej treści: ”
Wszelkie ograniczenia zasady wolności w prowadzeniu działalności
gospodarczej (podobnie jak ograniczenia zasady wolności wyboru
pracy), dopuszczalne w świetle zapisu ustawowego ze względu na
ważny interes publiczny, mają charakter wyjątku i muszą być rozważane ściśle, a nie w sposób rozszerzający. Dlatego nie można ich
istnienia dorozumiewać, domniemywać bądź przyjmować np. w
drodze analogii”15.
Formą ograniczenia wolności gospodarczej bez wątpienia jest
wymóg posiadania koncesji na przykład by móc zajmować się obrotem energii lub paliw. W Polsce aktem, który określa dziedziny gospodarki, w których należy otrzymać koncesję jest ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. „Od 11.03.2010 obowiązuje w tej
materii znowelizowany przepis art. 32 który przewiduje obowiązek
uzyskania koncesji na: „wytwarzanie i przetwarzanie energii (przyj14
15
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muje się, że przetwarzaniem jest zmiana właściwości paliwa a wytworzenie prowadzi do powstania paliwa), magazynowanie paliw
gazowych i ciekłych a także na skraplanie i regazyfikację gazu w
odpowiednich instalacjach (w rozumieniu art. 3 ustawy), przesyłanie
lub dystrybucja paliw lub energii w rozumieniu art. 3 ustawy, obrót
paliwami lub energią16.
Nadmienić należy, że praktyki monopolistyczne, powszechne
za czasów poprzedniego ustroju są co do zasady sprzecznie z ideą
wolności gospodarczej oraz społecznej gospodarki rynkowej. Zgodnie z art. 216 pkt. 3 Konstytucji RP „ Ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy”.
Warto zapoznać się z przykładowymi orzeczeniami, w których
zawarte są przykłady przypadków, ograniczenia wolności gospodarczej ze względu na ważny interes publiczny: „Ustawodawca, ograniczając dopuszczalność reklamy leków i zakazując reklamy aptek, ma
na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego, kieruje się więc ważnym
interesem publicznym w rozumieniu art. 22 Konstytucji RP. W ramach prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony zdrowia powinny bowiem funkcjonować mechanizmy, które pozwalają na zakup leków wtedy, kiedy są one rzeczywiście niezbędne, a nie wtedy,
gdy pojawia się taka pokusa wywołana reklamą. Z tych powodów
reklamy leków i aptek nie można uznać za działalność jednoznacznie
nakierowaną na dobro pacjentów. Z powyższych przyczyn, zawarty
w art. 94a u.p.f. zakaz reklamy aptek nie jest sprzeczny z zasadą
wolności działalności gospodarczej, podlegającą ograniczeniom
przewidzianym w art. 22 Konstytucji”17. Ustawodawca wskazuje w
tym przypadku zdrowie jako przesłankę spełniającą kryterium ważnego interesu publicznego. Inną przesłanką może być ochrona środowiska naturalnego. „Wybór miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej bez uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa, a
16
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zwłaszcza przepisów ochrony środowiska, nie stanowi wyrazu realizacji konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Przepisy ochrony środowiska stanowią zatem przesłankę do ograniczenia dowolności miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o której stanowi
art. 22 Konstytucji RP”18.
Jedną z form ograniczeń w zakresie swobody działalności gospodarczej jest działalność związana z grami hazardowymi. „Prowadzenie działalności gospodarczej w formie salonów gier na automatach oraz punktów gier na automatach o niskich wygranych jest dopuszczalne jedynie przez podmioty posiadające koncesję na prowadzenie kasyna gry. Stanowi to bez wątpienia formę ograniczenia
działalności gospodarczej i dlatego podlega ocenie z punktu widzenia zasady proporcjonalności, dla której podstawę stanowią art. 20 i
22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji”19. „Skutkiem wprowadzenia przepisów art. 14 ust. 1 ustawy z 2009 r. o grach hazardowych i
art. 89 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jest likwidacja możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w formie salonów gier na automatach
oraz punktów gier na automatach o niskich wygranych, które funkcjonowały na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy z 1992 r. o
grach i zakładach wzajemnych. Prowadzenie tego typu działalności,
stało się dopuszczalne jedynie przez podmioty posiadające koncesję
na prowadzenie kasyna gry. Stanowi to bez wątpienia, formę ograniczenia działalności gospodarczej i dlatego podlega ocenie z punktu
widzenia zasady proporcjonalności, dla której podstawę stanowią art.
20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji”20.
Zakończenie
Podczas biegu historii, Polacy mieli okazję, w jednym stuleciu
doświadczyć na własnej skórze dwa przeciwstawne systemy społeczno- gospodarcze. Mowa tu o tu o systemie społecznej gospodarki
rynkowej, który funkcjonował, oczywiście większymi niż obecnie
18
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ograniczeniami, przez II wojną światową. Jego upadek nastąpił wraz
z krwawą, bestialską agresją III Rzeszy oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, zakończoną podziałem terytorium byłego Państwa Polskiego między dwóch okupantów. Aż do
zakończenia II Wojny Światowej trudno było mówić o funkcjonowaniu jakichkolwiek ludzkich i cywilizowanych praw.
„Wyzwolenie”, które nastąpiło za sprawą Związku Radzieckiego równie żnie skończyło się do końca szczęśliwie, gdyż Polska
została przydzielona do Sowieckiej strefy Wpływów i aż do 1989 r.
pozostawała pod rządami komunistów, które skrótowo można scharakteryzować jako rządy terroru nieludzkiego aparatu władzy. Z racji
zmiana ustroju z demokratycznego na totalitarny, nastąpiła również
zmiana systemu gospodarczego, który opierał się na gospodarce
centralnie sterowanej, która była niemalże przeciwieństwem społecznej gospodarki rynkowej. O jakiejkolwiek wolności prowadzenia
działalności gospodarczej nie mogło być mowy. Monopol w tym
zakresie, nie licząc pewnych wyjątków, sprawowało państwo.
Wraz z nadejściem przemian, nazwanych transformacją ustrojową, w 1989, nastąpił upadek reżimu komunistycznego, przywrócono demokrację, a wraz z nią zagwarantowano między innymi typowe
dla demokratycznego państwa prawa i wolności człowieka i obywatela. Rzeczpospolita Polska została określona jako „demokratyczne
państwo prawne, realizujące zasadę sprawiedliwości społecznej”.
Fundamentalną wartością konstytucyjnie zagwarantowaną jest szeroko pojęta wolność człowieka, wywodząca się z przyrodzonej i
niezbywalnej godności, stanowiącej źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Zgodnie z art. 30 godność jest nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Jak w przypadku ustroju o charakterze totalitarnym wolność
człowieka, zależnie od stopnia nasilenia reżimu nie byłą w żaden
sposób faktycznie chroniona oraz poszanowana przez aparat państwowy, tak również przy systemie gospodarki centralnie sterowanej
trudno było mówić o istnieniu czegoś takiego jak wolność działalności gospodarczej. W demokratycznym państwie prawa oraz społecznej gospodarce rynkowej wolność gospodarcza jest zjawiskiem jest
ich naturalnie wynikającym, nieodłącznym elementem, podlegającym prawnej ochronie. Szczególnym wyrazem tej ochrony oraz podkreślenia wagi wolności gospodarczej jest treść art. 20 Konstytucji,
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stanowiącego, że „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności,
dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę
ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej21.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł porusza problematykę wolności działalności
gospodarczej, jako podstawę ustroju państwa opartego na społecznej
gospodarce rynkowej. Ukazany został w ramach rysu historycznego
początek oraz rozwój wolności gospodarczej w Państwie Polskim w
XX w., jej ewolucja począwszy oraz gwarancje prawne unormowane
w konstytucjach, aż do obecnego stanu prawnego. Artykuł w dalszej
części, w oparciu o przepisy prawa, doktrynę oraz orzecznictwo sądów, przedstawia istotę, charakterystykę wolności gospodarczej jako
prawa podmiotowego, oraz jej ograniczenia, które mogą nastąpić w
drodze wyjątku.
Summary:
This article deals with the issue of freedom of economic activity as the basis of the state system based on the social market
economy. As part of the historical outline, the beginning and development of economic freedom in the Polish State in the twentieth
century, its evolution as well as legal guarantees regulated in the
constitutions up to the present legal status were shown. The article
below, based on the law, doctrine and judicial decisions, presents the
essence, characteristics of economic freedom as a subjective right,
and its limitations, which may occur as an exception.
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Оксана Вівчар

Методологічні аспекти зміцнення економічної безпеки
підприємств крізь призму соціогуманітарних чинників:
індикатори стану та структурно-динамічна тенденція
Постановка проблеми
На сучасному етапі розвитку української держави
необхідність вирішення соціогуманітарних проблем, з якими
зіткнулися вітчизняні підприємства внаслідок впливу фінансової
та політичної ситуації в країні, зробило забезпечення
економічної безпеки як ніколи актуальним питанням для
підприємств України. В результаті цього виникло питання
вдосконалення існуючих та розробки нових принципів і підходів
до управління економічною безпекою з урахуванням нових
вимог, які висуває нестабільне середовище функціонування
підприємств. Актуальною задачею є забезпечення оперативного
і результативного прийняття управлінських рішень, що можна
забезпечити використовуючи сучасні інструменти управління,
до яких відноситься діагностика і аналіз факторів економічної
безпеки підприємства.
Стан дослідження
Проблематику методологічних досліджень зміцнення
економічної безпеки підприємств в контексті соціогуманітарної
компоненти у свій час розглядали Б. Андрушків, А. Баланда, Л.
Головкова, В. Захарченко, М. Єрмошенко, Е. Лібанова, Є.
Лисицина, Л. Малюта, Г. Пастернак-Таранушенко, С.
Пирожкова, М.Флейчук, В. Франчук У. Щурко, В. Храпкіна,
зарубіжні дослідники Д. Бекер, Ч. Волен, C. Гантінґтон, Л.
Гончаренко, М. Грондона, І. Ерліх, Р. Інґлгарт, Л.Коженьовскі,
Р. Латов, Г. Моргентан, Е. Олейников, М. Портер, Дж.Райда,
Дж. Свіні, В.Сенчагов, Л. Філліпс та ін.
Метою цієї статті є власне дослідження сучасної
соціогуманітарної компоненти крізь призму аналізування
індикаторів економічної безпеки підприємств та виявлення
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гіпотез впливу, а також виокремлено лінійну форму моделі для
нестаціонарних факторів. На основі чого запропоновано систему
управління соціогуманітарною компонентою економічної
безпеки підприємств.
Виклад основних положень.
Згідно з дослідженнями інших науковців встановлено, що
для підприємства більш важливим є не уникнення загрози
взагалі, а вміння її вчасно і точно передбачити для того, щоб
вжити необхідних заходів. Це стосується як підприємств, що
знаходяться у кризовому стані, так і успішно працюючих
підприємств. Тому необхідним є аналіз економічної безпеки та
факторів, які впливають на її зниження з безперервною
діагностикою стану середовища та місця підприємства в ньому,
оскільки метод прийняття управлінських рішень на основі лише
інтуїції не може в умовах зростаючої конкуренції забезпечити
максимально
ефективне
функціонування
суб’єктів
господарювання.
Економічна безпека підприємств характеризується
сукупністю умов та соціогуманітарних чинників, за яких
забезпечуються захист економічних інтересів та утримання
соціально-економічних параметрів у межах нормативних
значень, завдяки чому національна економіка зберігає здатність
задовольняти
у
довгостроковому
режимі
потреби
підприємницьких структур1. Рівень економічної безпеки
підприємств характеризується багатьма індикаторами. Оцінка
стану економічної безпеки підприємств здійснюється через
систему критеріїв та показників. Критерій економічної безпеки
підприємств – це вимірник стану суб’єкта господарювання з
точки зору відповідності фактично досягнутих показників його
діяльності заздалегідь встановленим індикаторам, що
відображають сутність економічної безпеки.
У такому випадку загальна задача формування оцінки
економічної безпеки системи полягає в розробленні такої
оцінки, за допомогою якої у процесі роботи системи кількісно
Http://www.niss.gov.ua/articles/1358 щодо вдосконалення методології інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України
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знаходиться загроза руйнування системи для своєчасного
вжиття заходів щодо недопущення цього. Таку оцінку можна
отримати за допомогою параметрів траєкторії руху системи у
вигляді функціонала:

(1)
Принципова схема формування показника безпеки Jб на
основі всіх інформаційних потоків у системі наведено на рис 1.

Рис. 1 Схема формування оцінки економічної безпеки

Для його знаходження розділимо простір станів системи
на дві області, що описують повну множину всіх станів системи:

(2)
де Sо – множина небезпечних станів існування системи;
Sб – множина всіх безпечних станів.
Тоді задача зводиться до побудови множини Sб, що своєю
чергою означає необхідність знаходження границі цієї множини
Гб, яка містить всю інформацію про безпеку системи. У такому
випадку показник безпеки Гб є мірою відхилення поточного
стану системи S від границі Гб.
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Для аналізу стану економічної безпеки підприємств
Тернопільщини було використано наступну схему (рис. 2) та
табл. 1.

Інди-

Криз

• Викор
истан
ня
праці
• Оплат
а
праці
у

• Підви
щенн
я
курсу
валю

Дані

Моделі
•

Logit/P

Моде-

Баланс
похибок
Noise-toNoise-tosignal bal-

Пр

Оці
нка

Рис. 2. Узагальнена схема аналізу індикаторів економічної
безпеки підприємств

Як видно з рис. 2 для аналізу економічної безпеки
підприємств вибирали індикатори, які характеризують
економічну безпеку у різних сферах діяльності підприємств
згідно рекомендацій, адаптуючи їх до підприємств Тернопілля.
На кожен індикатор було сформовано матрицю значень з
підприємствами та значеннями індикаторів по роках.
Наповненння матриці показниками є різним, оскільки не для
усіх підприємств можна було отримати певні значення
індикаторів. При аналізі факторів економічної безпеки
необхідно припустити яким чином певний фактор впливає на
екнономічну безпеку підприємства – приводить до її зростання
чи призводить до зменшення захищеності підприємства. Дані
припущення приведені в таблиці 1.
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Таблиця 1. Гіпотези впливу індикаторів на економічну
безпеку підприємств в контексті соціогуманітарної компоненти
Індикатори
1

2
Індикатори
ризиків
соціогуманітарної
складової
економічної
безпеки
підприємства

Знак
вплив
у

3

Індикатори
4

5

Зна
к
впл
иву
6

Індикатори розвитку

ефективність фінансовогосподарської діяльності
підприємств
ефективності
використання ресурсного
забезпечення

ICr
1

рівень
використання праці

+

IV1

ICr
2

рівень оплати праці
у випуску

+

IV2

–

IV3

витратомісткість
виробництва

–

–

IV4

конкурентоспроможність
продукції

+

+

IV5

+

IV6

–

IV7

ICr
3
ICr
4
ICr
5
ICr
6
ICr
7

ICr
8
ICr
9

рівень тіньової
заробітної плати до
офіційної
рівень тіньової
зайнятості до
загальної
зайнятості
рівень видатків на
освіту
рівень видатків на
охорону здоров’я
відношення
прожиткового
мінімуму до
середньої
заробітної плати
питома вага
заробітної плати у
структурі чистого
доходу підприємств
рівень пенсійних
видатків
Індикатори
економічної

+

–

рівень інвестиційної
актвності
рівень інноваційної
активності
стабільність
законодавства у сфері
малого підприємництва

+
+

+
+

+

Додаткові індикатори

II1
II2

Індекс правового
спонукання
Фіктивна змінна =1, якщо
сальдо рахунку п-ва

–
+
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від’ємне більше 2 років

незалежності

IL1

IL2
IL3

IL4

IL5

рівень
забезпеченості
підприємств
ресурсним,
потенціалом
ресурсоозброєність
виробництва
зношеність
матеріальнотехнічної бази
підприємств
рівень
забезпеченості
підприємств
науковим
потенціалом
рівень
забезпеченості
підприємств
виробничотехнічним
потенціалом

+

+
–

+

+

Для аналізу економічної безпеки підприємств було обрано
багатовимірну logit модель, випадок бінарного вибору. Модель
не враховує групові ефекти, тобто немає аналізу фіксованих
ефектів. Багатовимірна логіт модель для випадку бінарного
вибору:

Yit * = β ′xit + ε it

0, если Yit * ≤ 0
Yit = 
1, если Yit * > 0

(3)
де – Yit бінарна залежна змінна, що приймає значення 1,
якщо в момент часу t на підприємстві є кризовий стан, і 0 в
іншому випадку, xit – пояснюючі змінні, ε it – випадкові
помилка, t = 1 ... Ti, а i = 1 ... n.
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Подамо у формулі (2.4) функція логістичного розподілу
ймовірностей.

e β ′xit
F ( β ′xit ) = Pr(Yit = 1 | xit , β ) =
′
1 + e β xit
Оцінка
параметрів
правдоподібності ф-ла (5):
T

ln L = ∑
t =1

(

за

(4)
максимальної

методом

n

∑[Y ln{F(β′x )}+ [1−Y ] ln{1− F(β′x )}] →max
it

it

it

it

i =1

(5)
Трактування коефіцієнтів:
– знак перед коефіцієнтом:
“+” – зростає змінна => зростає ймовірність кризи
“–” – зростає змінна => знижується ймовірність кризи
– Коефіцієнт показує вплив зміни екзогенної змінної

)

на ln Yit (1−Yit )
Для того, щоб уникнути перехресних ефектів, коли не як
сама змінна впливає на ймовірність появи кризи, а державна
криза починає впливати на поведінку змінної, будуються дві
групи моделей:
– для першої групи регресій з вибірки виключаються всі
спостереження після першого року криз;
– для другої групи регресій бралася вибірка за тим же
принципом: виключалися всі спостереження після першого року
кризи і далі до неї додавалися все спостереження після
закінчення кризи, тобто використовувалися всі дані за винятком
кризових років після першого року кризи:
На основі проведених досліджень нами сформовано
наступні висновки:
1. Економічна безпека знижується в умовах слабкого
соціально-економічного середовища, коли спостерігаються
низькі темпи зростання ВВП і висока інфляція. 2. Зростання
курсу валют збільшують ймовірність кризи на підприємствах та
зниження соціального захисту відповідно. 3. Підприємства
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Західного регіону в основному виготовляють продукцію для
споживчого сектору, тому соціогуманітарні чинники є
визначальними.
Далі проводилась глобальна оцінка впливу індикаторів на
економічну безпеку підприємств за допомогою логіт та пробіт
функцій. При перевірці стаціонарності нестаціонарними
виявилися змінні: ICr1, ICr2, ICr7, IL1, IL6, IV7. Стаціонарність
змінної свідчить про те, що вона передбачувано змінюється в
часі. Нестаціонарні фактори необхідно додатково досліджувати,
оскільки пряма залежність від них економічної безпеки не
встановлюється, тому що передбачити їхню зміну в часі з
високою ступінню достовірності неможливо.
При перевірці стаціонарності нестаціонарними виявилися
змінні: ICr1, ICr2, ICr7, IL1, IL6, IV7
Лінійна форма моделі має наступний вид (рис 3).
Conditional fixed-effects logistic regression
Group variable: IDCode

Log likelihood

Coef.

DIL1
ICr10
IL7
IV1
IV4

-9.77678
-.1416409
.0065406
-.7645714
.0296845

=
=

294
27

Obs per group: min =
avg =
max =

6
10.9
14

=
=

31.58
0.0000

LR chi2( 5)
Prob > chi2

= -62.693942

Y2

Number of obs
Number of groups

Std. Err.
5.781843
.0484753
.0027356
.28408
.0110367

z
-1.69
-2.92
2.39
-2.69
2.69

P>|z|

[95% Conf. Interval]

0.091
0.003
0.017
0.007
0.007

-21.10899
-.2366507
.0011789
-1.321358
.0080531

1.555424
-.0466311
.0119023
-.2077849
.051316

Рис. 3. Лінійна форма моделі для нестаціонарних факторів

При аналізі вибраних індикаторів та діяльності
підприємств Тернопілля встановлено, що визначальними
факторами є соціогуманітарні чинники та фінансовий стан в
державі. Для підприємств важливими факторами розвитку є
проведення ефективної реклами та довгострокогового
перебування на ринку з підтримкою власної продукції. Такі
підприємства є більш економічно захищені з точки зору
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економічної безпеки, оскільки їхня діяльність проводиться у
споживчому секторі.
Для управління економічною безпекою використано
наступну схему (рис. 4), в основі якої є діагностика економічної
безпеки підприємств2. Діагностиці обов’язково передує аналіз
середовища функціонування підприємства, який проводиться за
етапами для виявлення усіх позитивних і негативних тенденцій,
які можуть мати вплив на економічну безпеку підприємства.
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Рис. 4. Структура системи управління соціогуманітарною компонентою економічної безпеки підприємств

Також для певних підприємств було запропоновано
швидкі методи покращення економічної складової їх
функціонування3:

2

Шутяк Ю. Є. Діагностика економічної безпеки підприємства:
автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Шутяк Юлія Василівна;
Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2011. - 21 с.
3
Вівчар О. І. Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах
підприємств (фундаментальні загрози в сучасному соціогуманітарному
просторі) [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Соціально-економічні
проблеми і держава. – Тернопіль, 2017 – Вип. (1) 16 – С. 24-31.
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ТзОВ ФІРМА “РУТА-ФАРМ”

ТОВ “ДОБРОБУД”

ПРАТ “АГРО-ПРОДУКТ”

ПП “ПРОДЕКСПОРТ”

ПРАТ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД”

ТзОВ “БУЧАЦЬКИЙ СИРЗАВОД”
ТзОВ “ТЕРНОПІЛЬХЛІБПРОМ”

покращення

БІЛЛЕРБЕК УКРАЇНА ПЕРО-ПУХОВА ФАБРИКА

щодо

ТОВ “ТЕРНОПІЛЬБУД”
ПАТ “ТЕРНОПІЛЬГАЗ"

Таблиця 2. Розробка заходів
економічної складової підприємств

Розроблення веб-сайту

+ +

+

+

+

+

+

+

+

Проведення рекламної кампанії,
участь у виставках і ярмарках
Відкриття фірмового магазину,
власної дистриб’юторської мережі

+ +

+

+

+

+

+

+

+

– –

–

+

–

+

+

+

+

Проведення маркетингових
досліджень
Вчасне виконання договорів

+ +

+

+

+
+

+
+

Назва заходу

Розробка нової продукції і
розширення асортименту
Підвищення
якості сервісного
обслуговування

+ +
+ +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

Висновок
На основі аналізу досліджуваних індикаторів та
визначення параметрів економічної безпеки підприємств в
доповнення до економічних методів, можна використовувати
адміністративні і соціально-психологічні засоби. Вони
включають методи впливу на окремих працівників, груп
працівників чи колектив в цілому для формування
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корпоративної культури, що буде сприяти досягненню цілей
даного
підприємства,
дозволить
зменшити
вплив
соціогуманітарних
чинників
економічної
безпеки
на
підприємство. До таких методів відносять: навчання персоналу
правил безпечної поведінки; робота з керівниками, поведінка
яких служить еталонною для колективу підприємства; розробка
програми роботи з новими співробітниками і її впровадження;
формування і корегування традицій підприємства; регулювання
міжособистісних і міжгрупових відносин; моральне заохочення;
соціальне планування; інші методи4.
Організаційні або адміністративно-правові методи
управління економічною безпекою підприємства базуються на
мотивах примусового характеру і включають в себе побудову і
вдосконалення структури управління, визначення повноважень
працівників, розробку і застосування адміністративних
розпоряджень, інструкцій та інших документів, які полегшують
взаємодію між суб’єктом і об’єктом управління.
У статті встановлено, що в сучасних умовах
макроекономічної нестабільності одним із найважливіших
важелів зміцнення економічної безпеки підприємств являється
активний вплив на ці процеси соціогуманітарних чинників. В
даному контексті посткризового відновлення запропоновано
формування оцінки економічної безпеки в контексті
індикативного підходу та структурно-логічну схему системи
управління соціогуманітарною компонентою економічної
безпеки підприємств в сучасних трансформаційних умовах.
Ключові слова: економічна безпека підприємств,
соціогуманітарні чинники, оцінки економічної безпеки,
індикатори економічної безпеки підприємств, нестаціонарні
фактори впливу.
4

Vivchar O. Interpretation of deviant behavior in the economy as priority component of social security [“Social and economic priorities in the
context of sutainable development”. Part 2. Economic aspects of sustainable
development: a study of sectoral priorities] / О. Vivchar – Collective monograph. – Оpole: The Academy of Management and Administration in
Opole, 2016. – p. 444 (p. 224-229).
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Abstract:
Методологические аспекты укрепление экономической
безопасности предприятий через призму социогуманитарных
факторов: индикатор и структурно-динамическая тенденция
В статье установлено, что в современных условиях
макроэкономической нестабильности одним из важнейших
рычагов укрепления экономической безопасности предприятий
является
активное
воздействие
на
эти
процессы
социогуманитарных
факторов.
В
данном
контексте
посткризисного восстановления предложено формирование
оценки экономической безопасности в контексте индикативного
подхода и структурно-логическую схему системы управления
социогуманитарных компонентом экономической безопасности
предприятий в современных трансформационных условиях.
Ключевые
слова:
экономическая
безопасность
предприятий,
социогуманитарные
факторы,
оценки
экономической безопасности, индикаторы экономической
безопасности предприятий, нестационарные факторы влияния.
Summary:
Methodological aspects of strengthening of economic safety at
enterprises by the prize of sociogumanitary factors: static indicators
and structural-dynamic trends
In the article it is established that in the current conditions of
macroeconomic instability, one of the most important tools for
strengthening the economic security of enterprises is the active
influence on these processes of socio-humanitarian factors. In this
context, the post-crisis recovery proposed the formation of an
assessment at economic security in the context of the indicative
approach and the structural and logical scheme of the management
system in socio-humanitarian component of the economic security at
enterprises in the current transformational conditions.
Key words: economic safety of enterprises, sociohumanitarian factors, economic security assessments, indicators of
economic security at enterprises, non-stationary factors of influence.

310

Оксана Єлісєєва, Павло Хазан

Статистичне оцінювання розвитку відновлюваних джерел
енергії в україні та світі
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) дедалі більше
суттєво змінюють не тільки структуру енергетичного сектору,
але і впливають на економіку держав. Цьому сприяє
впровадження політик сталого розвитку на всіх рівнях
суспільства для підвищення ефективності виробництва, передачі
та зберігання енергії, а також зменшення викидів, скидів та
відходів від виробництва енергії за рахунок економічно
неприйнятних та екологічно небезпечних технологій.
Сумарна потужність відновлюваної енергетики у 2016
році складає 2,017 ТВт(включаючи гідроелектростанції), що на
161 ГВт більше у порівнянні з 2015 роком. Із них потужність
сонячних електростанцій складає 75 ГВт, сонячних термічних
систем – 21 ГВт, вітроелектростанцій – 55 ГВт,
гідроелектростанцій – 25 ГВт, геотермальних джерел – 400 МВт.
Сонячна та вітроенергетикана сьогодні складає 80% від
загальної потужності відновлюваних джерел енергії в світі. В
2016 році 62% нових потужностей теплової та електрогенерації
було впроваджено саме в галузі відновлюваних джерел енергії56.
Комюніке лідерів G20 2016 року визначає необхідність
впровадження принципів сталого розвитку в енергетичну
політику держав та територій для доступності та надійності
енергії. Тому відновлювана енергетика має збільшувати свою
долю в енергетичній структурі світу, який має підвищити свою
ефективність, прозорість та стабільність. Директива ЄС
5

Renewables 2017. Global Status Report [Electronicresource]. – Access
mode:
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/178399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf
6
Key World Energy Statistics 2015. International EnergyAgency (IEA)
[Electronicresource].
–
Access
mode
:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld
Statistics 2015.pdf
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2009/28/EC, визначає валове споживання енергії країн ЄС на
рівні 20% енергії з відновлюваних джерел до 2020 року і 27% –
до 2030 року. Для України цей показник визначений на рівні
11% до 2020 року. В той же час Європейське законодавство
вимагає зменшення рівня парникових газів на 20% у порівнянні
з 1990 р.7.Енергоємність ВВП України в 2 рази вища за показник
США, і в 3 рази – Німеччини та Японії8.
Необхідність системного підходу до статистичного
оцінювання відновлюваної енергетики в контексті сталого вимагає
розробку на впровадження системи показників з урахуванням
політичних, економічних та соціальних чинників суспільства. Такі
показники можуть бути використані як для аналізу, енергетичного
та енерго-економічного моделювання так для об’єктивного
прогнозуванняна макро, мезо- та мікро- рівнях.
Такі дослідження проводилися Najmeh Neshat, Mohammad
Reza Amin-Naseri, Farzaneh Danesh, Stefan Pfenninger, Adam
Hawkes, James Keirstead, Edwards B.K., Stevens P., Kaltschmitt
M., Streicher W., Wiese А.,Parimita Mohanty, Tariq Muneer та
Mohan Kolhe, Rossell Bardazzi, Maria Grazia Pazienza, Alberto
Toniniта Simona Bigerna, Carlo Andrea Bollino, Silvia Micheli.
Питання
впровадження
нових
моделей
постачання
електроенергії відповідно до особливостей функціонування
об’єднаних енергосистем, а також національні особливості
запровадження “зеленого тарифу” розглядаються в роботах
Костюковського Б.А.
Відновлювані джерела енергії – це такі джерела, які не
можуть бути вичерпаними у процесі використання людиною.
Відповідно до міжнародної класифікації до них належать
геотермальна, сонячна, вітрова, та біологічна енергія, енергії

7

Renewables 2016. GlobalStatusReport [Electronicresource]. – Access
mode:http://www.ren21.net/wpcontent/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf
8
Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://saee.gov.ua/
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океанів та навколишнього природного середовища, енергія від
переробки відходів, гідроенергетика потужністю менше 50 МВт9.
Відновлювана енергетика тісно пов’язана з поняттям
сталий розвиток (sustainable development). Використовується
також термін стала енергетика (sustainableenergy), що
визначає таку енергетику, яка відповідає поняттю сталого
розвитку. Це сукупність механізмів, технологій, способів
виробництва, передачі та використання енергії, яка за
відсутності втрат, залишає ресурси для майбутніх поколінь (як
соціальні так і екологічні), не спричиняє шкоду навколишньому
природному середовищу та негативні зміни в ньому в будь-яких
проміжках часу.
Під
розвитком
відновлюваних
джерел
енергії
розуміється сукупність незворотних закономірних прогресивних
змін
в
науковому,
технологічному,
промисловому,
законодавчому та інформаційному аспектах. Це в свою чергу
має спричинити такі ж незворотні прогресивні зміни в
економічному, соціальному та екологічному розвитку
суспільства. При цьому ми будемо стверджувати, що розвиток є
умовою збереження самої системи відновлюваних джерел
енергії, звичайно не є умовою збереження всіх його підсистем.
На рис. 1 зображено компоненти розвитку відновлюваних
джерел енергії.
Рис. 1. Компоненти розвитку відновлюваних джерел енергії.

збі
збі
зме
збі

покр
аще
Ко
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Джерело: розроблено авторами.

9

покр
змен
покр
збіль

OfficialwebsiteofInternationalRenewableEnergyAgency
[Electronicresource]. – Access mode : http://www.irena.org

(IRENA)
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Відповідно до словника Oxford Advanced Learner’s
Dictionary слово “розвиток” (development) визначається як
- Зростання (growth) - поступове зростання будь-чого,
так що він стає більш просунутим, сильніше тощо
- новий продукт (newproduct) – процесви робництва або
створення нового або більш просунутого продукту
Певний стан зростання або просування, новий і
вдосконалений продукт або ідея, подія, що становить новий етап
у мінливій ситуації10.В даному випадку будемо вважати, що
розвиток в інтегральному загальному вираженні є величиною
багатофакторною, як і показники розвитку в кожній підсистемі,
які можуть мати взаємну залежність.
На рис. 2 зображена частка енергії з ВДЕ у загальному
використанні енергії для країн Європи, а також стратегічні
плани відповідно до зобов’язань країні Європи по міжнародним
угодам та національним програмам.

10

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (8th ed.)
(2015). London: Oxford University Press. p. 502-503, 509-510, 1292.
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Рис. 2.Частка енергії з ВДЕ у загальному використанні енергії
для країн Європи

Джерело: розроблено авторами за даними11,12.
Загальний обсяг відновлених джерел енергії в Україні
може сягнути 13,2% (з урахуванням електро- і теплогенерації) у
2020 році та 21,8%. 2030 році, що може становити 870 ПДж. Це
зумовить економію в енергетичному секторі (з урахуванням
факторів зниження негативного впливу на здоров’я людини та
зменшення забруднення довкілля) 1,3-5,5 млрд дол. США на рік
у 2030 році13. У табл. 1 наведена інформація щодо загальної
потужності відновлюваних джерел енергії за технологіями в
країнах-лідерах порівняно з Україною.
Таблиця 1. Потужність відновлюваної енергетики в світі в
2016 році (ГВт)
Технології
видами джерел
Біоенергетика
Геотермальна
енергетика
Гідроенергетика
Енергія океанів

за Загало ЄСм
28

Кита
й

США

Німечч
ина

Італі
я

Україн
а

112,0

37,0

12,0

16,8

7,6

4,1

0,6
(0,07)

13,5

0,9

0,0

3,6

0,0

0,8

0,0

1096,0
0,5

127,0
0,3

305,0
0,0

80,0
0,0

5,6
0,0

18,5
0,0

5,9
0,0

11

Енергетична стратегія України на період до 2030 року: схвалена
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 1071р
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13/paran3#n3 – Назва з
титул. екрана.
12
Renewable Energy Statistic 2017 / International Renewable Energy
Agency
(IRENA)
[Electronicresource].
–
Access
mode:
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Renewable_En
ergy_Statistics_2017.pdf
13
Renewable Energy Statistic 2016 / International Renewable Energy
Agency
(IRENA)
[Electronicresource].
–
Access
mode
:http://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_lac_re_statist
ics_2016.pdf
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0,9
(0,7)
0,5
(0,4)

Сонячна

307,8

108,3

77,0

42,7

41,0

19,3

Вітроенергетика

487,0

154,0

169,0

82,0

50,0

9,3

428,0

564,0

225,0

104,0

52,0

7,9

300,0

258,0

145,0

98,0

33,0

2,0

0,6

0,2

0,5

1,2

0,6

0,05

Загальна потужність
відновлюваної
енергетики,
2017,0
включаючи
гідроенергетику
Загальна потужність
відновлюваної
енергетики,
не 921,0
включаючи
гідроенергетику
Потужність на одну
особу
населення
0,1
(кВт, не включаючи
гідроенергетику)

*В дужках надано дані потужностей, що підключені за “зеленим
тарифом”
Джерело: розроблено авторами за даними14,15,16.

В галузі відновлюваної енергетики розміщуються
найбільш ефективні інвестиції в енергетику. Загалом в цьому
році було інвестовано у відновлювану енергетику 241,6 млрд.
дол. США, що більше ніж в 2 рази у порівнянні з 2006 роком. За
14

Renewables 2017. Global Status Report [Electronicresource]. –
Access
mode:
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/178399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf
15
Інформація про об’єкти альтернативної енергетики, яким
встановлено «зелений» тариф (станом на 01.08.2017) [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/energo_pidpryemstva/stat_info
_zelenyi_taryf/2017/stat_zelenyi-taryf.07-2017.pdf
16
Єлісєєва О. К. Методологічні аспекти статистичного аналізу
відновлюваної енергетики України / О.К. Єлісєєва, П. В. Хазан //
Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі:
методологія та практики: колективна монографія / за заг. ред. д-ра фізмат. наук, проф. С.О. Смірнова. – Дніпро: Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара, ТОВ “Акцент ПП”, 2017. –
196 с. – С. 110-129.
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обсягами інвестицій у 2016 році попереду Китай, США, Велика
Британія, Японія та Німеччина. Інвестування в сонячну
енергетику склало 113,7 млрд. дол. США, у вітроенергетику –
112,5 млрд. дол. США. В галузі сонячної енергетики на
розвинені країни припадає 56,2 млрд. дол. США інвестицій, а на
країни, що розвиваються – 57,5 млрд. дол. США, в секторі
вітроенергетики це відповідно – 60,6та 51,9 млрд. дол. США. В
таблиці 2 надана інформація щодо інвестицій у відновлювану
енергетику в країнах-лідерах.
Таблиця 2. Інвестицій у відновлювану енергетику в
країнах-лідерах
Країна
Китай
США
Велика Британія
Японія
Німеччина
Індія
Бразилія

Сума інвестицій у ВДЕ, млрд.
дол. США
78,3
46,4
24
14,4
13,2
9,7
6,8

Джерело: розроблено авторами за даними17.

Оскільки в різних країнах використовуються різні системи
підтримки відновлюваної енергетики, зокрема значення
“зеленого тарифу”, це значно впливає на економічні показники
проектів. В середньому термін окупності інвестицій у
відновлювану енергетику коливається в межах 5-8 років18.
Середня вартість виробленої електроенергії становить на
сонячних0,06-0,08
дол.
США
за
кВт·год
та
на
вітроелектростанціях та 0,06-0,09 дол. США за кВт·год. В той
же час електроенергія, яка вироблена за рахунок
17

Renewables 2017. Global Status Report [Electronicresource]. –
Access
mode:
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/178399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf
18
Renewable Power Generation Costin 2014. IRENA. irena.org.
Retrievedfrom
https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Pow
er_Costs_2014_report.pdf [inEnglish].
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невідновлюваних джерел енергії коштує від 0,07 до 0,19 дол.
США за кВт·год (з урахуванням шкоди навколишньому
природному середовищу та здоров’ю людини, що спричинено
тільки викидами в атмосферне повітря. Вартість електроенергії
розрахована відповідно до середньої вартості збитків при
викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря – від 20
до 80 дол. США за тонну СО2).
Зменшенням вартості обладнання вагомо впливає на
збільшення частки відновлюваної енергетики в світі. Так
вартість фотоелектричних перетворювачів зменшилася з 2,1-3,1
дол. США за 1 Вт потужності у 2010 році до 0,5-0,7 дол. США у
2015 році. Вартість турбін 5-10 МВт зменшалася з 1615дол.
США у 2010 році до 1197дол. США у 2015 році19.
В Україні існує потужна національна законодавча база, а
саме Закони України, Постанови Верховної Ради України,
Постанови Кабінету міністрів України, відомча нормативна
база, щодо розвитку відновлюваних джерел енергії,
функціонування енергетичної галузі в цілому та забезпечення її
безпеки. Для статистичного оцінювання відновлюваної
енергетики в Україні за рахунок основних показників. Ми
обмежилися дослідженням двох найбільш популярних,
ефективних та найбільш розповсюджених джерел енергії, а саме
енергії вітру та сонця, які відповідають також поняттю сталої
енергетики. До цього аналізу не включено дослідження
біоенергетики, яка за міжнародними стандартами теж є
відновлюваним джерелом енергії, проте має відходи при
виробництві енергії.
Нами запропонована система показників статистичного
оцінювання відновлюваних джерел енергії. Показники
класифіковані за такими групами:
- Технологічні, економічні;
- Соціальні;
- Екологічні, ресурсні та кліматичні;
- Показники нормативно-законодавчої бази.

19

Official website of International Renewable Energy Agency (IRENA)
[Electronicresource]. – Access mode : http://www.irena.org
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Система
показників
статистичного
оцінювання
відновлюваної енергетики в Україні представлена на рис. 3.
Показники статистичного оцінювання розвитку відновлюваних
джерел енергії
Соціальні:
Технологічні та економічні
Загальні:
- Загальна потужність ВДЕ, МВт
- Потужність теплоенергії з ВДЕ, ГВт
- Потужність електроенергії з ВДЕ (без
гідроенергетики), ГВт
- Загальне виробництво енергії з ВДЕ, 1000 ТНЕ
- Загальне виробництво електроенергії з ВДЕ, % від
загального виробництва
- Інвестиції у ВДЕ - загальні, млрд доларів США
Сонячна енергетика:
- Потужність сонячних електростанцій, МВт
- Потужність сонячних фотогальванічних
електростанцій, МВт
- Виробництво електроенергії сонячними
електростанціями, ГВт·год
- Виробництво електроенергії сонячними
фотогальванічними станціями, ГВт·год
- Інвестиції у сонячну енергетику, млрд дол. США
Вітроенергетика:
- Потужність вітрових електростанцій, МВт
- Потужність вітроелектростанцій на суші, МВт
- Потужність вітроелектростанцій на воді, МВт
- Виробництво електроенергії
вітроелектростанціями, ГВт·год
- Виробництво електроенергії
вітроелектростанціями на суші, ГВт·год
- Виробництво електроенергії
вітроелектростанціями на воді, ГВт·год
- Інвестиції в вітроенергетику, млрд дол. США

- Кількість робочих місць
на
підприємствах
відновлюваної
енергетики, тис
- Тривалість життя, років
- Заробітна плата в галузі
ВДЕ
Екологічні, ресурсні та
кліматичні:
- Викиди забруднюючих
речовин у повітря, тис. т
- Викиди СО2, тис. т
- CO2/ЗППЕ (загальне
постачання первинної
енергії), т СО2/ТНЕ
- СО2/чисельність
населення, т СО2/людина
- СО2/ВВП, кг СО2/долар
США
- СО2/ВВП за паритетом
купівельної
спроможності, кг
СО2/долар США
- Інтенсивність викидів
парникових газів від
споживання енергії,
індекс (2000 = 100)
- Площа, яка зайнята
промисловими
підприємствами, тис. га
- Житловий фонд, млн. м2
загальної площі
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Рис. 3. Показники статистичного
відновлюваних джерел енергії
Джерело: розроблено авторами.

оцінювання

розвитку

Важливе значення для прийняття управлінських рішень на
всіх рівнях має інформаційне забезпечення. В Україні
статистична
звітність
відновлюваних
джерел
енергії
провадиться відповідно до міжнародної ISIC Rev.4 та
європейської NACE Rev.2 класифікацій, які набули чинності з
01.01.2007 р. Також важливим при статистичному оцінюванні є
класифікація енергетичних матеріалів та продуктів, яка у
міжнародній статистичній класифікації ООН називається
“Класифікація
основної
продукції”
(Central
Products
Classification – CPC Ver. 2) та набула чинності з 01.01.2008 р.
Така класифікація на рівні Європейського союзу називається
“Класифікація продукції за видами діяльності” (Classification of
Product saccording to the Activities – CPA Rev.2). Радою Митного
співробітництва та Комісією Європейських співтовариств20на
основі “Гармонізованої системи опису та кодування”
(Harmonised Commodity Description and Coding System– HS) та
Комбінованої номенклатури (Combinednomenclature – CN)
розроблений“ Додаток EM для класифікації енергетичних
матеріалів та продуктів”21.
Схема інформаційного забезпечення статистичного
оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні
зображено на рис. 4.

20

European Commission https://ec.europa.eu/commission/index_en
Final Act of the International Conference and Decision by the Energy
Charter Conference in respect of the amendment to the trade-related provisions of the Energy Charter Treaty - Joint Declarations - Annex I: Amendment to the Trade-Related Provisions of the Energy Charter Treaty
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:21998A0912(01)
21
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Рис. 4. Інформаційне забезпечення статистичного
оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії.
Інформаційне забезпечення статистичного
Міністерство палива та вугільної промисловості
Державне агентство з енергоефективності та
Міністерство екології та природних ресурсів
Державна казначейська служба України
статистичні дані щодо виконання
показників розподілу видатків
Державного бюджету України,
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних

статистичні
дані
щодо
таких
показників, як ціни на газ, тарифів на
електроенергію,
теплову
енергії,
“зелених тарифів” на електроенергію,

ф. № 4-мтп
(місячна, річна):
обсяги використання
та кінцевого
споживання, рівні
ф. № 1-ПЕ (місячна):
обсяг постачання та
розподілення
електроенергії
споживачам

ф. № 6-тп (ес)
(річна):
установлена
потужність, обсяги
виробництва,

ф. № 11-мтп
(річна):
установлена
електрична та
теплова
потужність, обсяги

ф. № 1П-НПП
(річна):
обсяги і вартість
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Висновки
В статті визначено поняття відновлюваних джерел енергії
та їх розвитку, поняття сталої енергетики, зв’язок цих понять з
поняттям сталого розвитку відповідно до сучасного наукового
розуміння. Надана система компонентів розвитку ВДЕ.
Проведений аналіз сучасних тенденцій розвитку відновлюваних
джерел енергії, зокрема сонячної та вітроенергетики в Україні у
порівнянні з країнами Європи та світу. Запропонована система
показників статистичного оцінювання ВДЕ, яка складається із
таких груп: “технологічні та економічні показники», «соціальні
показники», «екологічні, ресурсні та кліматичні показники»,
«показники нормативно-законодавчої бази».
Проведений
аналіз
та
запропонована
система
інформаційного забезпечення статистичного оцінювання
розвитку відновлюваних джерел енергії відповідно до
української, європейської та міжнародної систем класифікацій.
Abstract:
В статті проаналізовано тенденції щодо збільшення
використанні енергії з відновлюваних джерел в Україні у
порівнянні з країнами Європи. Досліджені стратегічні плани
відповідно до зобов’язань країн Європи по міжнародним угодам
та національним програмам. Визначені основні понятті щодо
розвитку відновлюваних джерел енергії. Для його статистичного
оцінювання запропоновано та досліджено система показників.
Представлені групи показників, а саме “технологічні та
економічні показники”, “соціальні показники”, “екологічні,
ресурсні та кліматичні показники”, “показники нормативнозаконодавчої бази”. Проведений аналіз інформаційного
забезпечення
статистичного
оцінювання
розвитку
відновлюваних джерел енергії.
Ключові
слова:
відновлювана
енергетика,
енергопостачання, статистичне оцінювання, відновлювані
джерела енергії, інвестування, сталий розвиток, стала
енергетика.
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Abstract:
Статистическое оценивание развития возобновляемых
источников энергии в украине и мире
В статье проанализированы тенденции увеличения
использования энергии из возобновляемых источников в
Украине по сравнению со странами Европы. Исследованы
стратегические планы в соответствии с обязательствами стран
Европы по международным соглашениям и национальным
программам. Определены основные понятия по развитию
возобновляемых источников энергии. Для его статистического
оценивания предложена и исследована система показателей.
Представлены группы показателей, а именно «технологические
и экономические показатели», «социальные показатели»,
«экологические, ресурсные и климатические показатели»,
«показатели нормативно-законодательной базы». Проведен
анализ
информационного
обеспечения
статистического
оценивания развития возобновляемых источников энергии.
Ключевые
слова:
возобновляемая
энергетика,
энергоснабжение, статистическое оценивание, возобновляемые
источники энергии, инвестирование, устойчивое развитие,
устойчивая энергетика
Summary:
Statistical assessment of the renewable energy sources development in ukraine andthe world
The trends of increasing the use of energy from renewable
sources in Ukraine compared to European countries is analysed. The
strategic plans are explored in accordance with the obligations of
European countries under international agreements and national programs. The basic concepts concerning the development of renewable
energy sources are defined. For its statistical estimation a system of
indicators was proposed and investigated. The system of indicators
organised in such groups: "technological and economic indicators",
"social indicators", "environmental, resource and climatic indicators", "indicators of the regulatory and legislative framework". The
analysis of the information provision of the statistical estimation of
the development of renewable energy sources is carried out.
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Dorota Kozioł

Łączenie rodzin cudzoziemców przebywających na terenie Polski
w świetle przepisów prawa
Wyraźny wzrost transgranicznej mobilności ludności w drugiej połowie ubiegłego stulecia był powodem zmierzenia się z fenomenem tzw. family migration. Zatem już od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku systemy prawne stwarzały małżonkom i dzieciom
imigrantów co najmniej pewne gwarancje ochrony1.
Prawo do życia rodzinnego jest jednym z podstawowych praw
człowieka2. Ochrona tego prawa prowadzona wobec cudzoziemców
stanowi jeden z najbardziej typowych przykładów konieczności poszukiwania poprawnej współzależności między ochroną praw podstawowych jednostki (wszystkich członków rodziny), a prawem państwa do zachowania suwerenności (ochrona interesu ogółu społeczeństwa)3.
Prawo do łączenia rodzin uregulowane zostało w prawodawstwie Unii Europejskiej w Dyrektywie Rady nr 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin. W świetle art. 2 niniejszej dyrektywy
„łączenie rodziny" zostało zdefiniowane jako wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim przez członków rodziny obywatela państwa
trzeciego mieszkającego zgodnie z prawem w tym Państwie Członkowskim w celu zachowania komórki rodzinnej, bez względu na to,
czy związek rodzinny powstał przed wjazdem rezydenta czy po. Przy
czym pozycja cudzoziemca i realny kształt w przedmiocie sprowadzenia na terytorium państwa przyjmującego członków rodziny są
1

M. Szuniewicz, Łączenie rodzin cudzoziemców. Studium prawnomiędzynarodowe, Wyd. Akademickie AMW, Gdynia 2014 s. 159.
2
Art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 nr 61,
poz. 284).
3
M. Górski, Ochrona prawa do życia rodzinnego w nowej ustawie o cudzoziemcach, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2014, vol. XII, A.D. MMXIV s. 112.
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bardzo zróżnicowane jako uzależnione od środków podjętych przez
poszczególne państwa4.
W Polsce wszystkie kwestie związane z procedurą łączenia
rodzin reguluje Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
zwana dalej „ustawą o cudzoziemcach”5. Regulacje dotyczące procedury łączenia rodzin cudzoziemców uważane są za dość przyjazne,
pomimo że samo pojęcie rodziny traktowane jest w polskim ustawodawstwie dotyczącym cudzoziemców dosyć wąsko6. Zgodnie z
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC)
„tam gdzie istnienie więzi rodzinnej zostaje ustalone, państwo musi
działać w sposób obliczony na umożliwienie rozwoju tej więzi”7.
Wzajemne zaś korzystanie przez rodzica i dziecko ze swego towarzystwa stanowi fundamentalny element życia rodzinnego8.
Łączenie rodzin to procedura pozwalająca cudzoziemcowi na
sprowadzenie swojej rodziny do kraju, w którym mieszka. Procedura
ta może być zastosowana bez względu na to, czy związek rodzinny
istniał w momencie wyjazdu danego cudzoziemca z kraju pochodzenia. Oznacza to zatem, iż cudzoziemiec może sprowadzić np. swoją
małżonkę, z którą zawarł małżeństwo przed emigracją do innego
kraju, ale także małżonkę, z którą wziął ślub mieszkając już za granicą.
Polskie ustawodawstwo pozwala cudzoziemcom sprowadzać
do siebie swoich bliskich pod warunkiem, że spełnia odpowiednie
przesłanki. Prawo do połączenia z rodziną jest przyznawane przede
wszystkim tym obcokrajowcom, którzy są już stosunkowo dobrze
zintegrowani w zakresie sfery ekonomicznej: mają stabilną sytuację
finansową i mieszkaniową9.
O połączenie z rodziną mogą ubiegać się jedynie określone w
ustawie grupy cudzoziemców, posiadających wskazane tytuły poby4

M. Szuniewicz, Łączenie…, op. cit., s. 158-159.
t. j. Dz.U. 2017 poz. 2206.
6
Art. 159 ust. 3 Ustawy o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2206).
7
Por. Wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2015 IV SA/Wa 793/15
8
M. Szuniewicz, Prawo cudzoziemca do połączenia rodziny w orzecznictwie strasburskim, „Zeszyt Naukowy. Z Problemów Bezpieczeństwa”
2012, nr 4/2b, s. 123.
9
Art. 188 Ustawy o cudzoziemcach…, op. cit.
5
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towe. Ustawa o cudzoziemcach wymienia następujące tytuły pobytowe, które dają takie uprawnienie:
- zezwolenie na pobyt stały;
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- status uchodźcy;
- ochrona uzupełniająca;
- zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu prowadzenia
badań naukowych;
- zezwolenie na pobyt czasowy wydane przez inne państwo
członkowskie i opatrzone adnotacją „naukowiec”, które zostało udzielone w celu prowadzenia badań naukowych, pod warunkiem, że umowa o
przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z
właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje prowadzenie
badań naukowych także na terytorium Polski;
- zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu wykonywania
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. „niebieska karta”);
- zgoda na pobyt ze względów humanitarnych;
- zezwolenie na pobyt czasowy wydane na innej podstawie niż
wskazane powyżej, pod warunkiem, że cudzoziemiec przebywa w
Polsce od co najmniej dwóch lat na podstawie kolejnych udzielonych
mu zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka
jego rodziny – nie krócej niż 1 rok na podstawie udzielonego mu
zezwolenia10.
W związku z powyższym nie wszyscy cudzoziemcy mogą
wnioskować o połączenie z rodziną. Takiego uprawnienia nie posiadają m.in. osoby przebywające w Polsce na podstawie wizy i cudzoziemcy posiadający zezwolenia na pobyt czasowy przez okres krótszy niż 2 lata.

10
10

Art. 159 Ustawy o cudzoziemcach…, op. cit.
Tamże.

327

W różnych krajach i systemach prawnych pojęcie rodziny jest
różnie rozumiane11. W polskim prawodawstwie osoby uznawane za
członków rodziny, których dotyczy procedura łączenia rodzin to:
- małżonka/małżonek pozostający z cudzoziemcem w uznanym przez prawo polskie związku małżeńskim (polskie prawo nie
uznaje małżeństw wyznaniowych, małżeństw jednopłciowych oraz
małżeństw poligamicznych);
- małoletnie dziecko cudzoziemca i jego małżonka/małżonki,
w tym także dziecko przysposobione (adoptowane). Oznacza to, że
cudzoziemiec może ubiegać się o połączenie jedynie z dziećmi, które
są niepełnoletnie w rozumieniu polskich przepisów, a zatem nie
ukończyły jeszcze 18. roku życia;
- małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktyczną władzę rodzicielską. Sytuacja ta dotyczy
dziecka wychowywanego przez jednego tylko rodzica, lub jednego
rodzica i jego małżonka/małżonkę, które jest przez tego rodzica
utrzymywane. Faktyczna władza rodzicielska oznacza sytuację, w
której dziecko zamieszkuje przez większość czasu z danym rodzicem, podlega jego opiece i utrzymaniu;
- małoletnie dziecko małżonka cudzoziemca, które pozostaje
na utrzymaniu tego małżonka, pod warunkiem sprawowania nad
dzieckiem faktycznej władzy rodzicielskiej. Chodzi o sytuację, w
której cudzoziemiec chce się połączyć ze swoim pasierbem lub pasierbicą.
Powyższy katalog wskazuje wyraźnie, że „rodzina” w rozumieniu polskiej ustawy ogranicza się w zasadzie do małżonka oraz
niepełnoletnich dzieci. Nie obejmuje natomiast dalszych członków
rodziny, takich jak rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, dorosłe dzieci
(powyżej 18. roku życia), wujkowie, kuzyni itd.12.
W uprzywilejowanej sytuacji pod tym względem znajdują się
małoletnie dzieci bez opieki (nieposiadające opiekuna na terytorium
Polski), które uzyskały jedną z form ochrony międzynarodowej, tj.
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W ich przypadku za
członka rodziny uznaje się także wstępnego w linii prostej (rodzica,
11
12

328

M. Szuniewicz, Łączenie,,,. op. cit., s. 30.
Art. 159 ust.3 Ustawy o cudzoziemcach…, op. cit.

babcię lub dziadka), a także inną dorosłą osobę, która jest odpowiedzialna za dziecko zgodnie z polskim prawem, tzn. sprawuje prawną
opiekę nad dzieckiem, np. rodzeństwo13. Małoletnie dziecko bez
opieki po uzyskaniu ochrony w Polsce, może złożyć wniosek o połączenie z członkiem rodziny za pośrednictwem kuratora wyznaczonego przez sąd rodzinny.
W celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla członka
rodziny koniecznym jest wykazanie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego dochodu oraz miejsca zamieszkania na
terytorium Polski. Ubezpieczenie zdrowotne jest gwarantem posiadania zabezpieczenia na wypadek choroby, pobytu w szpitalu lub
konieczności odbycia wizyty lekarskiej w ramach powszechnej służby zdrowia. Potwierdzeniem spełniania tego warunku może być dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej z prywatną firmą ubezpieczeniową, potwierdzenie płatności składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS) lub raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
wystawiany przez pracodawcę, tzw. RMUA. Źródło stabilnego dochodu to np. praca lub działalność gospodarcza zapewniająca regularny dochód pozwalający na utrzymanie się w Polsce14.
Miesięczny dochód musi przewyższać kwotę, od wysokości
której przyznawane są świadczenia pomocy społecznej (obecnie
kwota ta wynosi 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 514
zł na jedną osobę w rodzinie)15. Źródło stabilnego dochodu może być
13

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca zamieszkującego
w
Polsce
http://www.migrant.info.pl/Zezwolenie_na_pobyt_czasowy_dla_cz%C5%8
2onk%C3%B3w_rodziny_cudzoziemca_zamieszkuj%C4%85cego_w_Polsc
e.html (dostęp 15.12.2017 r.); Art. 159 ust. 4 Ustawy o cudzoziemcach…,
op. cit.
14
Cudzoziemcy w Krakowie : monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających: raport, red. J. Kościółek, Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL, Kraków 2011, s. 14.
15
§1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w
sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1058).
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potwierdzone m.in. poprzez przedstawienie umowy o pracę. Wymóg
posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za
spełniony także wtedy, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie
pokrywał członek rodziny zamieszkujący na terytorium Polski i zobowiązany do jego utrzymania, np. małżonek lub rodzic. Oznacza to,
że w przypadku gdy cudzoziemiec wnioskujący o połączenie z
członkiem rodziny wykonuje pracę na terytorium Polski i osiąga z
tego tytułu odpowiednie wynagrodzenie, warunek posiadania źródła
stabilnego dochodu jest spełniony16.
Miejsce zamieszkania wskazuje na możliwość zamieszkiwania
na terytorium Polski pod określonym adresem. W celu potwierdzenia
posiadania miejsca zamieszkania można przedstawić m.in. akt własności mieszkania, umowę najmu, umowę użyczenia lokalu, zaświadczenie z hotelu etc.17.
W szczególnej sytuacji znajdują się osoby, które uzyskały w
Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą18. Mają one możliwość skorzystania z uproszczonej procedury ubiegania się o połączenie rodziny. Jeżeli złożą odpowiedni wniosek do właściwego
wojewody w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania ochrony na terytorium Polski, nie są zobowiązane do spełniania warunków związanych z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego, stabilnego źródła
dochodu ani miejsca zamieszkania w Polsce. W ich wypadku sprowadzenie najbliższych do Polski może oznaczać nie tylko zjednoczenie rodziny, ale także zapewnienie jej ochrony przed potencjalnym niebezpieczeństwem w kraju jej pochodzenia. Należy jednak
pamiętać, że w przypadku gdy cudzoziemiec uzyska zezwolenie na
pobyt, musi jeszcze uzyskać wizę pozwalającą na wjazd do Polski.

16

Art. 140 Ustawy o cudzoziemcach…, op. cit.
Zameldowanie
cudzoziemców
na
pobyt
czasowy
https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/obowiazekmeldunkowy/12986,Zameldowanie-cudzoziemcow-na-pobyt-czasowy.html
(dostęp 21.12.2017 r.).
18
Zob. Ochrona uzupełniająca – Słownik Urząd do Spraw Cudzoziemców
https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/uchodzcy/slownik (dostęp 21.12.2017 r.).
17
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Wymogi związane z uzyskaniem wizy dotyczą m.in. posiadania
środków finansowych i ubezpieczenia19.
Procedurę łączenia rodzin rozpoczyna się od złożenia wniosku
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek ten składa cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce w imieniu członka lub członków
rodziny, którzy chcieliby do niego dołączyć. Jeżeli cudzoziemiec
ubiega się o połączenie z kilkoma członkami rodziny (np. małżonkiem i dwójką dzieci), dla każdej osoby konieczny jest osobny wniosek. Wniosek należy wypełnić w języku polskim na specjalnym formularzu, dostępnym w siedzibie każdego urzędu wojewódzkiego lub
w Internecie, na przykład na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców (http://www.udsc.gov.pl). Organem, który rozpatruje sprawę i
do którego powinien być skierowany wniosek, jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce za mieszkania cudzoziemca, np. dla
osoby mieszkającej w Krakowie odpowiednim organem będzie Wojewoda Małopolski20. Pomimo że postępowanie toczy się w Polsce,
członek rodziny przebywający poza granicami kraju jest zobowiązany do dokonania niektórych czynności w toku postępowania na terenie swojego kraju. Przede wszystkim powinien poświadczyć w polskim konsulacie wiarygodność kserokopii swojego paszportu, a następnie przesłać ten dokument do Polski. Ponadto członek rodziny
musi przesłać do Polski 4 swoje fotografie zgodne z wytycznymi
urzędu. Wszystkie akty stanu cywilnego (a więc np. akt małżeństwa i
akty urodzenia) powinny zostać umiejscowione w polskim Urzędzie
Stanu Cywilnego. Procedura ta nazywana jest „transkrypcją” i pole19

Łączenie rodzin – Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września
2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33118 (dostęp 21.12.2017 r.).
20
Małżonek, małoletnie dziecko lub pasierb cudzoziemca oraz rodzice
lub opiekun przebywającego w Polsce bez opieki małoletniego beneficjenta
ochrony międzynarodowej-zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia
się
z
rodziną
http://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstwtrzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobytczasowy/pobyt-z-rodzina/pobyt-z-obywatelem-panstwatrzeciego/malzonek-maloletnie-dziecko-lub-pasierb-cudzoziemca-orazrodzice-lub-opiekun-przebywajacego-w-polsce-bez-opieki-maloletniegobeneficjenta-ochrony-miedzynarodowej (dostęp 01.12.2017 r.).
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ga na zarejestrowaniu zagranicznego dokumentu w polskich księgach cywilnych. Aby to zrobić, należy złożyć we właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Stanu Cywilnego zagraniczny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa lub urodzenie
dziecka wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Jeżeli
osoba, której dokument ma zostać umiejscowiony, nigdy nie posiadała miejsca zamieszkania w Polsce, właściwym urzędem jest Urząd
Stanu Cywilnego dla Miasta Stołecznego Warszawy Śródmieścia
przy ul. gen. Andersa 5 w Warszawie. Należy także uiścić odpowiednią opłatę skarbową i przedstawić jej dowód – zwykle można to
zrobić na miejscu, w urzędzie lub na poczcie. Urząd Stanu Cywilnego powinien dokonać transkrypcji dokumentów w ciągu jednego
miesiąca. W przypadku chęci przyspieszenia tej procedury można do
kompletu dokumentów dołączyć wniosek o zakończenie sprawy w
terminie wcześniejszym. W toku postępowania o połączenie rodziny
wszystkie dokumenty należy składać w języku polskim21. Dokumenty sporządzone w językach obcych powinny zostać przetłumaczone
przez tłumacza przysięgłego na język polski. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia takiego dokonuje notariusz lub konsul. Można również złożyć
niepoświadczone kserokopie pod warunkiem okazania oryginałów
do wglądu organowi administracji22.
Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce dla
członka rodziny cudzoziemca prowadzi wojewoda. Bada on, czy
wszystkie wymienione w ustawie warunki zostały spełnione. Organ
ustala m.in. czy między członkami rodziny istnieją więzy pokrewieństwa lub więzy małżeńskie, czy cudzoziemiec posiada odpowiedni
dochód i ubezpieczenie zdrowotne pozwalające na ubieganie się o
połączenie z członkami rodziny itd. Organ może także dokonać weryfikacji relacji łączącej cudzoziemca z jego małżonkiem w celu
ustalenia, czy małżeństwo nie zostało zawarte jedynie w celu legalizacji pobytu w Polsce. Organy mogą dojść do takiego wniosku
zwłaszcza w sytuacji, gdy jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa (o ile
21

Art. 27 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78
poz. 483 z późn. zm.).
22
Zezwolenie na pobyt…, op. cit..

332

nie wynika to ze zwyczaju lub tradycji), jeśli małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa lub nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga, a także jeżeli nie są zgodni co do okoliczności
zawarcia małżeństwa i wspólnego pożycia23.
W celu oceny charakteru małżeństwa organy mogą przesłuchać oboje małżonków i skonfrontować ze sobą udzielone przez nich
odpowiedzi. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wraz
z wnioskiem poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii
paszportu członka rodziny. Poświadczenia dokumentu podróży dokonuje konsul w polskiej placówce dyplomatycznej, do której powinien zgłosić się członek rodziny cudzoziemca mający do niego dołączyć. Bardzo ważne jest to, aby konsul poświadczył za zgodność z
oryginałem cały dokument podróży ze wszystkimi jego stronami,
także tymi niezapisanymi. Zgodnie z tabelą opłat konsularnych koszt
poświadczenia dokumentu podróży wynosi obecnie 30 euro24. W
przypadku niezłożenia tego dokumentu wnioskodawca wzywany jest
do usunięcia braków formalnych wniosku, czyli przedstawienia poświadczonej kserokopii paszportu w nieprzekraczalnym terminie 7
dni. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia brakujących dokumentów w wyznaczonym czasie pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania (bez rozpatrzenia sprawy).
Może się zdarzyć, że z przyczyn niezależnych od siebie cudzoziemiec nie złoży w terminie wymaganych dokumentów. W takiej sytuacji może on wnioskować o przywrócenie terminu dla dokonania danej czynności. Powody niedochowania terminu muszą być
jednak poważne i niemożliwe wcześniej do przewidzenia, np. nagły
wypadek i związany z nim pobyt w szpitalu. Wcześniej zaplanowana
wizyta u lekarza czy też nagły wyjazd z miasta nie stanowią powodu
do przywrócenia terminu. W takiej sytuacji w ciągu 7 dni od dnia
ustania przyczyny uchybienia terminu należy złożyć wniosek do
organu, dokonując jednocześnie tej czynności, dla której wyznaczo23

Art. 165 Ustawy o cudzoziemcach…, op. cit.
Oświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i
kopii dokumentu
http://www.msz.gov.pl/pl/p/kolonia_de_k_pl/info_kons/poswiadczenie_wlasno
recznosci_podpisu_oraz_wypisu__odpisu__wyciagu_i_kopii__dokumentu__
(dostęp 21.12.2017 r.).
24
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ny był termin (dołączenie wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu)25.
W trakcie trwania postępowania, ustalając, czy danemu cudzoziemcowi należy udzielić zezwolenia na pobyt czasowy, organ
administracji bierze pod uwagę szereg czynników, takich jak: interes
dziecka, charakter i trwałość więzi rodzinnych, okres pobytu cudzoziemca w Polsce oraz istnienie więzi rodzinnych, kulturowych i społecznych z państwem pochodzenia. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia wojewoda zwraca się do komendanta oddziału
Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do konsula lub do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji
czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt na tym
terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego26. W przypadku uzyskania odpowiedzi przeczącej – udziela
cudzoziemcowi wnioskowanego zezwolenia. Postępowanie powinno
zakończyć się w ciągu miesiąca od jego wszczęcia, a w przypadku
sprawy szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.
Jednakże organ może poinformować cudzoziemca o przedłużeniu
tego terminu i, w sprawach związanych z łączeniem rodzin, tak się
najczęściej zdarza. Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie prawa do
łączenia rodzin postępowanie w tej sprawie powinno się zakończyć
w ciągu 9 miesięcy, jednakże praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach taka procedura może trwać dłużej27.
W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego wojewoda decyduje, czy udzielić członkowi rodziny cudzoziemca
wnioskowanego zezwolenia. Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione i nie zachodzi żadna z przesłanek odmowy, wojewoda udziela
zezwolenia. Istnieje jednak szereg sytuacji, w których wojewoda
odmawia udzielenia zezwolenia:
- jeżeli członek rodziny, który miałby dołączyć do mieszkającego
w Polsce cudzoziemca, nie spełnia wymogów udzielenia mu zezwolenia
25

Art. 58 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).
26
Art. 183 Ustawy o cudzoziemcach…, op. cit.
27
Łączenie rodzin…, op. cit. .
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lub przedstawione okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to
zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Polski przez
okres dłuższy niż 3 miesiące (np. jeżeli członek rodziny zamierza przyjechać do Polski jedynie w celu krótkotrwałych odwiedzin);
- dane członka rodziny są wpisane do wykazu cudzoziemców,
których pobyt jest na terytorium Polski niepożądany lub do Systemu
Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu;
- wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- w toku postępowania członek rodziny przedstawił nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, dołączył dokumenty z fałszywymi informacjami lub zeznał nieprawdę;
- członek rodziny nie wyraża zgody na leczenie choroby zakaźnej wbrew obowiązkowi;
- wniosek o pobyt czasowy został złożony w trakcie nielegalnego pobytu członka rodziny w Polsce28.
Odmowa udzielenia zezwolenia następuje także wtedy, jeżeli
związek małżeński, będący podstawą do ubiegania się o zezwolenie,
został zawarty w celu obejścia przepisów ustawy29.
Niepowodzeniem może się zakończyć postępowanie w
przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt dla członka rodziny
cudzoziemca w trzech przypadkach tj. jeżeli organ:
- odmówi wszczęcia postępowania, gdy cudzoziemiec nie złoży wraz z wnioskiem wszystkich dokumentów niezbędnych do
wszczęcia postępowania, np. kserokopii dokumentu podróży poświadczonej przez konsula za zgodność z oryginałem. W takiej sytuacji zażalenie na bezczynność organu należy złożyć bezpośrednio do
organu wyższej instancji, tj. Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
W wyniku rozpatrzenia sprawy organ II instancji może wyznaczyć
wojewodzie dodatkowy termin na załatwienie sprawy oraz zarządzić
28

Małżeństwo i łączenie rodzin - Ambasada RP w Waszyngtonie
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsul
arne/nieleglny_wjazd/malzenstwo_laczenie_rodzin (dostęp 21.12.2017 r.).
29
D. Kozioł, Małżeństwo cudzoziemca z obywatelem RP w świetle prawa polskiego, [w:] Societas Familia - Parantela, red. J. Zimny, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2017, s. 758.
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wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. Wnioskodawca ma prawo złożyć zażalenie;
- umorzy postępowanie w sytuacji, gdy dalsze prowadzenie
sprawy stało się z jakiegokolwiek powodu bezprzedmiotowe (np. z
uwagi na śmierć wnioskodawcy).;
- odmówi udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli
wnioskodawca nie spełnia przesłanek wskazanych w ustawie lub
jego dane znajdują się w rejestrach do celów odmowy wjazdu.
W obu przypadkach wnioskodawca może złożyć odwołanie do
organu wyższej instancji, tj. Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu I instancji, czyli
wojewody, który wydał decyzję, z której wnioskodawca nie jest zadowolony. Odwołanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji organu I instancji. Postępowanie
odwoławcze polega na ponownym przeanalizowaniu sprawy cudzoziemca. W związku z powyższym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może zażądać przesłania dodatkowych dokumentów lub
wezwać cudzoziemca na ponowne przesłuchanie. Przeprowadzenie
tych czynności pozwala na dokonanie oceny decyzji organu niższej
instancji. Utrzymanie decyzji w mocy oznacza, że organ wyższej
instancji nie znalazł podstaw do zmiany decyzji wojewody i uznał
wydaną przez niego decyzję za prawidłową.
Uchylenie decyzji ma miejsce w sytuacji, gdy organ wyższej instancji w toku przeprowadzonego postępowania uznał, że decyzja wydana przez wojewodę jest błędna lub zapadła na podstawie wadliwie
przeprowadzonego postępowania. W takiej sytuacji sprawa wraca do
rozpatrzenia przez organ I instancji, który zobowiązany jest do
uwzględnienia wskazówek organu wyższej instancji przy wydawaniu
nowej decyzji. Zmiana decyzji oznacza, że organ wyższej instancji
uznał decyzję wojewody za błędną i dokonał odmiennej oceny sprawy.
W takiej sytuacji organ wydaje nową decyzję, która niejako zastępuje
rozstrzygnięcie wydane przez organ niższej instancji.
Jeżeli cudzoziemiec nie jest zadowolony z treści rozstrzygnięcia Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców, ma prawo złożenia skargi do sądu. Sądem właściwym w sprawach łączenia rodzin jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Skargę do sądu należy
wnieść w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia doręczenia
cudzoziemcowi decyzji organu II instancji, czyli Szefa Urzędu do
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Spraw Cudzoziemców. Skargę wnosi się za pośrednictwem tego
organu. Opłata sądowa za wniesienie skargi wynosi 300 zł. Istnieje
jednak możliwość wniesienia prośby o zwolnienie z tych kosztów. W
tym celu należy przy pomocy specjalnego formularza wykazać, że
nie posiada się środków finansowych wystarczających na opłacenie
kosztów sądowych bez uszczerbku dla utrzymania siebie i swojej
rodziny. Wraz ze skargą można także złożyć wniosek o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu, czyli adwokata lub radcy prawnego, do reprezentowania cudzoziemca w toku postępowania sądowego. Zarówno skargę, jak i wniosek o prawo pomocy należy złożyć w języku
polskim30.
Łączenie rodzin imigrantów stanowi nie tylko integralna część
spójnej polityki imigracyjnej, ale pomaga również stworzyć „stabilność socjokulturową” ułatwiającą integrację imigrantów oraz wspiera spójność gospodarczą i społeczną Unii Europejskiej . Celem niniejszej publikacji była analiza podstaw normatywnych do połączenia rodziny poprzez wskazanie kto, kiedy i pod jakimi warunkami
ma prawo do sprowadzenia członków rodziny na terytorium państwa, którego nie jest obywatelem. Charakter prawny i praktyka organów imigracyjnych ma charakter standardu minimalnego, dlatego
wymaga dalszego rozwoju. Uregulowanie instytucji łączenia rodziny
jest niezbędne w celu społecznej adaptacji cudzoziemców w państwie pobytu. W przeciwnym razie wydłużająca się rozłąka i izolacja
będzie prowadziła do trudnych doświadczeń oraz sytuacji stresowych, które dotykają zarówno migrantów, jak i ich rodziny pozostawione w kraju pochodzenia, co uniemożliwia im prowadzenie normalnego życia.
Streszczenie:
Przedmiotem niniejszej publikacji jest prawo i praktyka w zakresie łączenia rodzin cudzoziemców. Wzrost transgranicznej mobilności ludności był powodem zmierzenia się z fenomenem tzw. fami30

Łączenie rodzin cudzoziemców w Polsce – prawo i praktyka
http://programy.hfhr.pl/dacrade/wpcontent/uploads/2016/08/INTERNET_PL_laczenie-rodzin.pdf
(dostęp
21.12.2017 r.).
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ly migration. Łączenie rodzin to procedura pozwalająca cudzoziemcowi na sprowadzenie swojej rodziny do kraju, w którym mieszka.
Prawo to uregulowane zostało w prawodawstwie Unii Europejskiej
w Dyrektywie Rady nr 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia
rodzin. Prawo do życia rodzinnego jest jednym z podstawowych
praw człowieka. Prawo do połączenia z rodziną jest przyznawane
przede wszystkim tym obcokrajowcom, którzy mają stabilną sytuację
finansową i mieszkaniową oraz posiadają wymagane ustawowo tytuły pobytowe.
Słowa kluczowe: łączenie rodzin, cudzoziemcy, pobyt stały,
pobyt czasowy, uchodźca.
Summary:
Family reunification of foreigners staying in Poland in the
light of the law
The subject of this publication is law and practice in the field
of family reunification of foreigners. The increase of cross-border
mobility of people was the reason to face the phenomenon of family
migration. Family reunification is a procedure that allows an alien to
bring his family to the country where he lives. This right has been
regulated in European Union legislation in Council Directive
2003/86 / EC on the right to family reunification. The right to family
life is one of the basic human rights. The right to family reunification
is granted primarily to foreigners who have a stable financial and
housing situation and hold residence permits required by law.
Keywords: reunification of families, foreigners, permanent
residence, temporary residence, refugee.
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