PROKLAMACJA RODZINY
W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH IDEOLOGII

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
w Lublinie

Katedra Pedagogiki Katolickiej

PROKLAMACJA RODZINY
W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH IDEOLOGII

Praca zbiorowa pod redakcją:
Ks. prof. dr hab. Jana Zimnego

Stalowa Wola 2018

3

© Copyright by Jan Zimny

Recenzenci
Abp Prof. dr hab. Andrzej Dzięga
Ks. Prof. dr hab. Amantius Akimjak
Ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. – PPWSZ

Projekt okładki: ks. Jan Zimny

ISBN 978-83-63835-90-3

___________________________________________________
Drukarnia: Eikon Plus, 31-302 Kraków, ul. Wybickiego 46
Tel. 12/636-27-13; fax: 832-77-87
eikonplus@eikon.net.pl; www.eikon.net.pl

4

Wstęp
Rodzina jest nierozerwalnie związana z istnieniem ludzkiego
społeczeństwa i kultury. W zależności od miejsca i czasu przybierała
bardzo zróżnicowane formy i dlatego istnieje wiele definicji ją określających. Rodzina jest to podstawowa jednostka społeczna wynikająca z przepisów prawa. Każda rodzina to odrębna jednostka. Powstaje poprzez połączenie dwóch osób, mężczyzny oraz kobiety
świętym węzłem małżeńskim zawieranym w kościele lub w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Rodzina składa się najczęściej z rodziców oraz
dzieci. Każda rodzina ma swoja historię, która jest węzłem przeszłości oraz przyszłości. Łączą ją więzy krwi ze swoimi przodkami. Zarówno w prawie rodzinnym, jak i kościelnym rodzina stanowi ważną
jednostkę. Kościół uważa rodzinę za świętość. Aby ludzie mogli być
uznani za rodzinę, musi ich łączyć pokrewieństwo. Pokrewieństwo
może występować na kilku liniach, z dziećmi, z rodzicami, z dziadkami oraz dalszą rodziną. Zdarzają się rodziny, które tworzą się na
mocy prawa sądowego, są to w szczególności rodzice, którzy chcą
wychowywać dzieci będące sierotami lub pochodzące z domu dziecka. Występują także rodziny niepełne, w których jeden rodzic zastępuje oboje lub dzieci wychowuje ktoś z rodziny.
Rodzina jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych,
stąd bierze się ta wielość definicji i różnorodność rozpatrywania
dotyczących jej problemów. Ogromne zainteresowanie sprawami
rodziny wynika z jej wpływu na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny jej członków, w szczególności zaś dzieci. Rodzina przez zamierzone oddziaływanie opiekuńcze i wychowawcze, a także przez
niezamierzony wpływ wynikający ze wzajemnych stosunków uczuciowych i zespołu interakcji między członkami oraz różne wzorce
osobowe rodziców przyczynia się do fizycznego, psychicznego i
społecznego rozwoju dziecka. Dzięki tym oddziaływaniom przygotowuje je do samodzielnego życia w społeczeństwie, które podejmie
jako już dorosły człowiek.
Znaczenie rodziny i małżeństwa dla społeczeństwa polskiego
potwierdzały i nadal potwierdzają wyniki wielu badań empirycz-
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nych, pomimo że dosyć często mówi się o kryzysie tej instytucji.
Wszechstronność wpływu rodziny polega na tym, że socjalizuje ona
także dorosłych członków. Zakładając rodzinę podejmują oni szereg
nowych ról, nabywają doświadczeń, które często powodują głębokie
przeobrażenia w strukturze osobowości. Jest więc ta fundamentalna
komórka organizmem żywym, dynamicznym, ulegającym ciągłym
przeobrażeniom, podatna na wpływy środowiska zewnętrznego, sama również je kształtuje poprzez ciągłe interakcje z otoczeniem.
Zdaniem angielskiego pedagoga i psychologa W. D. Walla
właśnie obecnie, w dobie transformacji kryzysów i napięć, rola rodziny wzrasta: „...w złożonej i trudnej sytuacji współczesnego świata
rodzina ma spełniać szczególna funkcję niwelatora wstrząsów, filtru
i pomostu. Powinna ona chronić dorastające pokolenie przed zbyt
brutalnym zetknięciem się z rzeczywistością, powinna być nosicielem kultury w środowisku, w którym dziecko żyje, powinna w zakresie teorii stanowić bazę, w której mogłoby ono rzucać się w wir
świata bardziej bezosobowego, rozciągającego się poza dom”.
W dobie intensywnych przemian również podstawowa grupa
społeczna, jaką jest rodzina, podlega różnorakim przeobrażeniom.
Zmieniają się preferowane oraz realizowane modele życia rodzinnego, przekształceniom ulegają relacje wewnątrz-rodzinne, wreszcie
samo rozumienie pojęcia rodziny nie jest już tak jednoznaczne jak
kiedyś. Wynika to m.in. ze wzrostu liczby rozwodów i separacji, a
także liczby rodziców samotnie wychowujących dzieci, opóźniania
decyzji matrymonialnych, wstrzymywania się od prokreacji lub całkowitej rezygnacji z posiadania dzieci, wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domowych oraz coraz większej popularności tzw.
związków partnerskich, o których legalizację zabiega część środowisk społecznych.
Obraz stworzenia mężczyzny i kobiety, pochodzący z Księgi
Rodzaju, przypomina nam o bardzo ważnej prawdzie, że kobieta i
mężczyzna są sobie równi, chociaż różnią się od siebie swoim ciałem. Opis stworzenia człowieka, jak powiedział bł. Jan Paweł II,
podejmuje jeszcze jedną bardzo ważną sprawę: Bóg stwarzając
człowieka jako mężczyznę i niewiastę obdarzył ich różnicą płci,
które wzajemnie się uzupełniają (por. Katechezy środowe Mężczyzną
i niewiastą stworzył ich). Bóg tak podzielił się życiem z człowie-
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kiem, że mężczyzna i kobieta, w akcie małżeńskim stają się zdolni
do przekazywania życia swojemu potomstwu, a przez to są najbliższymi współpracownikami Boga. W zamyśle Bożym obydwoje,
mężczyzna i kobieta, mają tę samą ludzką godność. Posiadając odmienną strukturę cielesno-psychiczną, wzajemnie się uzupełniają, są
sobie potrzebni, wręcz niezbędni i w swych rolach niezastąpieni.
Najważniejszym obszarem ukazującym głęboki sens stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety jest małżeństwo, rozumiane
od samego początku jako związek dwojga ludzi, którzy w miłości
otwierają się na życie. Małżeństwo nierozerwalne i wierne do końca
jest fundamentem rodziny – podstawowej komórki społecznej, w
której człowiek realizuje Boży plan. Dobro małżeństwa i rodziny
wymaga więc nieustannej troski ze strony samych małżonków, Kościoła i państwa.
Psychologowie koncentrują swoją uwagę na wewnętrznych
problemach rodziny i związanych z nimi relacjach emocjonalnych,
na rozwoju osobowości dziecka i ocenach osobowości małżonków.
F. Adamski uważa, że podjęcie funkcji rodziny obejmuje cele, do
których zmierza życie i działalność rodzinna oraz zadania jakie pełni
rodzina na rzecz swych członków, zaspokajając ich potrzeby.
W sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego budzą nasz niepokój wszystkie ataki na rodzinę i próby przedefiniowania pojęcia
rodziny jako luźnego związku. Przejawami tego kryzysu są: osłabienie więzi rodzinnej, przeróżne patologie rodzinne, plaga rozwodów,
tak zwane „luźne” czy „wolne” związki praktykowane już od młodości, często za zgodą rodziców, oraz brak otwarcia małżonków na dar
życia. Obserwujemy także coraz większe przyzwolenie społeczne na
te niewłaściwe zjawiska i często brak jakiejkolwiek reakcji ze strony
bliskich osób. Zjawiska te powodują w konsekwencji wspomniany
kryzys rodziny i poważne problemy demograficzne.
Bł. Jan Paweł II w Adhortacji Familiaris consortio mówiąc o
kryzysie rodziny, wskazał na potrzebę pomagania rodzinie w jej
skutecznym realizowaniu misji dawania świadectwa o miłości Boga
do człowieka. Ojciec Święty podkreślił, że przez rodzinę człowiek
przychodzi na świat i w rodzinie staje się człowiekiem, ucząc się
podstawowych zachowań i postaw. W rodzinie człowiek poznaje
świat i wartości, uczy się kochać i przebaczać.
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Ojciec Święty Jan Paweł II zaznaczył, że rodzina poprzez sakramentalne małżeństwo jest „wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej”. Więź małżeńska łączy dwoje ludzi,
mężczyznę i kobietę, jako męża i żonę, stając się jednocześnie podstawą wzajemnego oddania, które znajduje najpełniejszy wyraz we
wzajemnej miłości i we współżyciu małżeńskim. W oparciu o sakrament małżeństwa jest możliwe wzajemne trwanie w miłości,
przebaczenie i pojednanie. Bł. Jan Paweł II wyraźnie stwierdził, że
„nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i
rodzinna” (Kielce 1991). Naruszenie więzów małżeńskich rani głęboko i boleśnie wzajemne relacje między mężem i żoną, między
rodzicami i dziećmi oraz relacje społeczne.
Socjologowie rodziny zgodnie stwierdzają, że obecnie człowiek posiada silniejszą niż dawniej tendencję do zakładania rodziny,
chociaż równocześnie i silniejszą tendencję do jej rozwiązywania.
Wyjaśnienia poszukuje on w cechach dzisiejszego technokratycznego społeczeństwa. Jedną z tych cech jest zagubienie i poczucie osamotnienia. Wynika ono z faktu, że stosunki pomiędzy ludźmi zatraciły wartość, którą posiadają same w sobie, a stały się środkiem
osiągania pieniędzy, władzy i sukcesu. Wśród wymogów punktualności, identyczności zachowań, ich przewidywalności i skuteczności
człowiek czuje się samotny pomimo licznych technicznych więzi i
kontaktów z innymi. Z tą samotnością bardzo silnie związane jest
poczucie ograniczenia. Współczesny człowiek działa w skomplikowanym systemie, a przez to żyje tylko fragmentarycznie, w pośpiechu, szarpany ambicjami i konfliktami. Wszystko ma z góry zorganizowane i zaplanowane. Jest podporządkowany drobiazgowo przemyślanemu planowi - a przez to mocno ograniczony w swojej wolności
i w swoich decyzjach. Świetnie oddaje to pojęcie "makdonaldyzacji"
codziennego życia. Najważniejszym kryterium oceny jest ostateczny
efekt. Tworzy się w ten sposób szczególny rodzaj moralności, której
kryteria nabierają cech pragmatycznych. Kształtuje to postawy zagrożenia, frustracji i agresji. Na poszczególnych szczeblach zinstytucjonalizowanego systemu społecznego człowiek traktowany jest jako
środek realizowania z góry zaprogramowanych celów.
Jan Paweł II nieustannie podkreślał, że rodzina to największy
skarb narodu. Jest szkołą cnót społecznych, stanowiących o życiu i
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postępie społecznym. W Liście na XVIII Międzynarodowy Kongres
Rodziny w 1994 r. znalazły się m.in. następujące słowa: „Rodzina
jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z
najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym
najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Dzisiaj instytucja rodziny przeżywa kryzys i jest także narażona na liczne niebezpieczeństwa, których celem jest pomniejszenie jej świętej godności i jej szczególnego znaczenia, jakie posiada w
Kościele i społeczeństwie. Potrzeba więc odważnej i ofiarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, aby rodzinie współczesnej pomóc odkryć piękno i wielkość jej powołania: powołania do miłości i
służby życiu”. Treść zawarta w przytoczonych słowach, w części
optymistyczna, w części gorzka, jest aktualna do dziś, mimo upływu
siedemnastu lat. Zainicjowana w 1989 r. transformacja społecznoekonomiczna otworzyła przed nami szanse szerokiego wyjścia na
zewnątrz oraz umożliwiła przepływ informacji o postawach i wzorcach zachowań w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin poza granicami
kraju. Słowem — sprzyjała kontaktom zewnętrznym i stworzyła
szansę otwarcia się na Europę. Podobnie ułatwiony dostęp do informacji i otwarcie mass-mediów sprawiły, że panujące na Zachodzie
negatywne postawy i wzorce zachowań zaczęły przenikać do nas
znacznie szybciej i skuteczniej.
Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie
może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie
przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat
oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to
zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem
ciąży na całym życiu1.
Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia
ludzkości. Staraliśmy się w tym Liście ukazać, jak bardzo rodzina
1

Jan Paweł II, List do rodzin "Gratissimam sane", nr 2.
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znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a
złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co
jest jej przeciwieństwem. Rodzinom powierzone jest zadanie walki
przede wszystkim o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło
znajduje się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić
własnością wszystkich rodzin, ażeby - jak to powiedziano w polskim
Milenium chrześcijaństwa - rodzina była „Bogiem silna”2.
Godnym zauważenia jest też i to, że osoby, których teksty zostały zamieszczone w niniejszej publikacji reprezentują różne środowiska naukowe. Ta palestra pochodzenia autorów czyni pozycję jeszcze bardziej bogatszą i wartościowszą. Im szersze spojrzenie na daną
kwestię, tym większa wartość i obiektywność.
Ks. Jan Zimny

2

Por. kard. Stefan Wyszyński, Rodzina Bogiem silna, homilia wygłoszona na Jasnej Górze (26 sierpnia 1961).
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Rozdział I
Rzeczywisty obraz rodziny
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ks. Władysław Kądziołka

Znaczenie dialogu we współczesnej rodzinie
Dialog nie rodzi się z taktyki czy wyrachowania,
ale jest działaniem mającym swe uzasadnienie,
wymogi, godność: wypływa z głębokiego szacunku dla tego wszystkiego,
co w każdym człowieku „zdziałał ten Duch, który «tchnie tam, gdzie chce»”
Jan Paweł II

Introdukcja
Naturalnym środowiskiem wychowawczym dla każdego
człowieka jest rodzina. Rodzice stanowią dla dzieci najbardziej znaczące wzory do naśladowania. Rodzina jako naturalne środowisko
wychowawcze posiada istotne cechy oddziaływań wychowawczych,
jakimi są kontakty emocjonalne między dzieckiem a rodzicami,
umożliwiające realizację celów wychowania, które zmierzają do
kierowania rozwojem dziecka, aby przebiegał on prawidłowo.
Kompetencje komunikacyjne są najważniejszym elementem
procesu wychowania, a opanowanie zasad trudnej sztuki komunikacji otwartej zarówno w formie komunikacji bezpośredniej, jak i pośredniej jest warunkiem skutecznego porozumienia.
Dobra rozmowa bezwzględnie wymaga wyrugowania nawykowego przerywania mówiącemu, wpadania mu w słowo oraz automatycznego przyjmowania postawy obronnej. Komunikacja powinna
budować poczucie subiektywnej bliskości i bezpieczeństwa oraz
realizować się w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i praktycznym poprzez zachowanie1. Aby zbudować prawidłowe relacje międzyludzkie, należy realizować dobry typ dialogu, to jest: treść, język
i klimat rozmowy, powinny sprzyjać szczerości, uważności i taktownemu mówieniu prawdy.
Wśród wielu środowisk, środowisko rodzinne jest najwłaściwszą przestrzenią, w której należy uczyć autentycznego dialogu. Dialog ten realizuje się jako sposób nawiązywania kontaktu, który
umożliwia wspólne przemyślenie, omówienie i rozwiązanie proble1

K. Skurjat, Dialog wychowawczy – szanse i zagrożenia, „Kultura i
Wartości”, 3/11(2014), s. 127-128.

mu. Dokonuje się jako proces, gdy stopniowo obejmuje: rozumienie
(proces poznawczy), zbliżenie się (proces emocjonalny), zapewnia
skuteczność działania (aspekt prakseologiczny), wypełnia się jako
postawa; staje się gotowością do wchodzenia w relacje dialogiczne z
zamiarem współdziałania2.
Bardzo ważną rolę w rodzinie odgrywa więc dialog oraz czas
poświęcony na rozmowę z dziećmi3. Koniecznym warunkiem dialogu jest uznanie w dziecku jego godności osobowej4. Właśnie taki
dialog pozwala umacniać więź miłości rodzinnej 5.
Dialog czy komunikacja?
Nie można utożsamiać dialogu z aktem słownej komunikacji.
Proces dialogu zachodzi wtedy, gdy chociażby jeden z elementów
zawartych w metodzie został urzeczywistniony. Zatem proces dialogowy może zacząć się od któregokolwiek z elementów: poznawczego, emocjonalnego lub prakseologicznego i stopniowo zmierzać (lub
nie) do ogarnięcia stref pozostałych. Dialog w ścisłym znaczeniu ma
charakter interpersonalny.
Marian Śnieżyński6 pisze, iż często rozmawiając ze sobą, wzajemnie się nie słyszymy, nie rozumiejąc sensu docierających do nas
słów, albo ukrywamy własny pogląd. Sens dialogu polega na odkrywaniu prawdy. W dialogu najcenniejsze jest to, co najbardziej subiektywne. Jego istotą jest wolny udział i tolerancja innego, obcego,
a także konieczność uważnego słuchania nie tyle słów, co ich sensu.
Janusz Tarnowski wprowadza trzy warunki zaistnienia dialogu
i jego powodzenia:
1) wcześniej już wspomnianą, obustronną autentyczność rozumianą, jako uwalnianie się od maski, jako działanie z własnym
2

Tamże, s. 137-140.
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1879.
4
Jan Paweł II, List do Rodzin, 15.
5
Jan Paweł II, Życie małżeńskie i rodzinne dzisiaj. Przemówienie podczas spotkania z młodymi małżeństwami i ich dziećmi w Sainte-Anne
d’Auray (20.09.1996), „L’Osservatore Romano” 17(1996), s. 27.
6
M. Śnieżyński, Od monologu do dialogu edukacyjnego, [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 125.
3
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„ja”, bycie szczerym, wiernym samemu sobie; autentyczność w sensie egzystencjalnym warunkuje głębia wewnętrzna jednostki, intensywny trening duchowy i życiowa konsekwencja;
2) spotkanie w znaczeniu personalnym, czyli zaistnienie zdarzenia, zetknięcie się z jakąś rzeczywistością, z konkretną lub transcendentalną osobą (Bóg), w trakcie którego dochodzi do zetknięcia
„rdzenia egzystencji”, najgłębszego „ja” oraz do gruntownej przemiany wewnętrznej;
3) zaangażowanie rozumiane, jako pochodzące z wolnego wyboru oddanie się pewnej sprawie lub osobie; w toku tego procesu jednostka nie przestaje być sobą, nie zatraca siebie na rzecz innych, ale wzbogaca własną osobowość, rozwija wyższą uczuciowość czy bezinteresowną życzliwość. Następuje przekroczenie siebie, przełamanie własnego egocentryzmu, przeobrażenie wewnętrzne i zewnętrzne.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa księdza Józefa Tischnera,
iż spotkanie człowieka z człowiekiem niesie za sobą taką siłę perswazji,
że zdolna jest zmienić radykalnie stosunek człowieka do otaczającego
świata, ukształtować na nowo sposób bycia człowieka w tym świecie,
zakwestionować uznawaną dotychczas hierarchię wartości. Spotkanie
wprowadza człowieka w głąb wielkich tajemnic istnienia, gdzie rodzą
się pytania o sens i bezsens wszystkiego co jest7.
Należy więc pamiętać, że nie wolno nam utożsamiać dialogu
ze zwykłą rozmową, gdyż jest on czymś znacznie więcej – jest szansą na odnalezienie zagubionego języka prawdy, umożliwiającego
zrozumienie i porozumienie, jest „poszukiwaniem dobra w atmosferze spokoju, ciszy, kultury i taktu”8.
Dialog wychowawczy
Stanisław Michałowski9 w książce pt. Spotkanie i dialog jako
podstawa skutecznych oddziaływań wychowawczych pisze, że dialog
7

M. Śnieżyński, Od monologu do dialogu edukacyjnego…, dz. cyt., s. 61.
S. Michałowski, Sztuka jako inspiracja twórcza w toku spotkań i dialogów edukacyjnych, [w:] Dziecko w świecie sztuki, red. B. Dymara, Kraków 1996, s. 77.
9
S. Michałowski, Spotkanie i dialog jako podstawa skutecznych oddziaływań wychowawczych, [w:] Szkice o wychowaniu, red. F. Adamski, Katowice 1994, s. 87.
8
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stał się ważnym problemem współczesnej kultury intelektualnej, dziś
cały świat negocjuje. Z powrotem uczymy się sztuki wzajemnego
bycia naprzeciw siebie w relacji człowiek – człowiek, a nie rola –
rola. Człowiek ma prawo ubiegać się o swoje potrzeby, wyrażać
uczucia i wymagać od innych akceptacji. Środkiem umożliwiającym
mu to jest dialog. Z kolei zdaniem M. Śnieżyńskiego dialog to wzajemna wymiana myśli co najmniej dwóch osób, w której dochodzi do
wymienności ról nadawcy i odbiorcy z pełnym poszanowaniem prawa do podmiotowości ich uczestników, z poszanowaniem prawa do
własnych poglądów, celem wzajemnego poznania się i zrozumienia
prowadzącego do wzajemnego zbliżenia się osób10.
Dialog, wg Kazimierza Sośnickiego11 to, proces, przez który
dwa podmioty używają słowa w zamiarze osiągnięcia, zrozumienia
tego, co każdy z nich myśli i czym żyje oraz dzięki któremu dochodzą w pełnej mierze do zbliżenia wzajemnego swoich punktów widzenia i właściwego sobie sposobu bycia.
Warto zwrócić uwagę na koncepcję J. Tarnowskiego, który
twierdzi, że dialog może być rozumiany w potrójnym znaczeniu:
• jako metoda; jako proces; jako postawa.
Metoda dialogu to sposób komunikacji między ludźmi, w której rozmawiają oni ze sobą (i używają także innych środków) w celu
wzajemnego zrozumienia się, zbliżenia i współdziałania. W tak rozumianym dialogu zaznacza się cel oraz potrójne ukierunkowanie:
• intelektualne - archetypem dialogu intelektualnego jest dialog
sokratejsko-platoński. Dialog ten przebiega na płaszczyźnie intelektualnego dyskursu zmiany, jaka może dokonać się w świadomości rozmówcy, ale zmiany te nie mają wpływu na sposób istnienia jednostki12,
• emocjonalne - dialogi emocjonalne mają na celu poznanie
własnych uczuć, przywar, słabości i emocji, które nie ułatwiają nam
życia oraz postrzegania siebie i otoczenia13,
10

M. Śnieżyński, Od monologu do dialogu edukacyjnego…, dz. cyt., s. 120.
K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, Wrocław 1985 s. 327.
12
Por. M. Buber, Dialogisches Leben - gesammelte philosophische und
pädagogische Schriften, Zurich 1947.
13
Zob. A. Folkierska, Dialog a wychowanie, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1(1986), s. 51–54.
11
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• prakseologiczne - prakseologia to nauka o sprawnym działaniu, nazywana często gramatyką czynu lub metodologią ogólną. Poszukuje ona najszerszych uogólnień odnoszących się do wszelkich
form świadomego i celowego działania, rozpatrywanego ze względu
na sprawność; konstruuje i uzasadnia dyrektywny praktyczne, tj.
nakazy i zakazy oraz zalecenia i przestrogi dotyczące wzmagania
sprawności i unikania niesprawności w działaniu; wypracowuje system pojęć niezbędnych lub swoiście przydatnych dla tych konstrukcji; zmierza do ujęcia ich w system dedukcyjny i do sformalizowania
twierdzeń14.
Metoda dialogu jest zatem sposobem komunikacji, w której
podmioty dążą do wzajemnego rozumienia, zbliżenia i współdziałania (w miarę możności)15.
Kolejnym rozumieniem dialogu wg J. Tarnowskiego jest proces
dialogowy rozumiany jako skuteczne zastosowanie metody dialogu. O
wiele pełniejsze i głębsze jest rozumienie dialogu jako postawy. Polega
ona na stałej gotowości do rozumienia innych ludzi, zbliżenia się do
nich i w miarę możliwości współpracowania z nimi16.
Mówiąc o dialogu wychowawczym, należy zaakcentować
szczególną aktywność wychowawcy bądź wychowanka, a zatem
należy wyróżnić17:
1) magistrocentryzm (z eksponowaniem aktywności nauczyciela) – w tej koncepcji głównym działającym w dialogu jest wychowawca i nauczyciel, którego zadaniem jest przekazywanie wiedzy oraz kultury, wpisując uczniów w istniejącą tradycję pedagogiczną, społeczną i kulturową. W tej koncepcji dominują wartości
lub po prostu treści przekazywane. Wychowanek natomiast wypełnia
swoje zadania, gdy przyjmie postawę przyjmowania i zapamiętywania, czy też wykazania się wiedzą, gdy zostanie postawiony wobec
jakiejś formy sprawdzania efektów tego nauczania;
14

Por. T. Pszczołowski, Zasady sprawnego działania, Warszawa
1982, s. 11.
15
J. Tarnowski, Jak wychowywać, Warszawa 1983, s. 120.
16
Tamże, s. 121.
17
Zob. L. Not, Les grands courants de la pédagogie contemporaine,
[w:] La pédagogie contemporaine, ed. le même, Paris 1999, p. 11-34.
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2) puerocentryzm („pajdocentryzm” z aktywnością wychowanka
i ucznia) lub też „socjocentryzm” ( z aktywnością zespołu wychowanków i uczniów) – te koncepcje dialogu akceptują wprawdzie aktywność
wychowanka i ucznia, ale są to przeważnie postulaty aktywności nad
biernością wychowanka. Szczególnie kładzie się tutaj akcent na rolę
wewnętrznej dynamiki jednostki, bowiem w wychowaniu chodzi o
budzenie zainteresowań, pobudzanie i dostosowanie się do potrzeb
dziecka. Należy pozwolić wychowankowi, czy też uczniowi na dokonywanie autonomicznych odkryć, chociaż by to było złączone z mozolnym procesem uczenia się metodą prób i błędów;
3) technocentryzm (z zastosowaniem techniki i jej wytworów w
ramach technologii dialogowania) – akcent w tej koncepcji dialogu
przesuwa się z osób na konkretne przedmioty, rzeczy, komputeryzację,
widzianą jako podstawowy warunek i przyczynę do powstania efektywnego procesu dialogu – także w nauczaniu, czy wychowaniu.
Podejmując ocenę tych koncepcji pod względem cech najbardziej je charakteryzujących, można stwierdzić, że dialog opisany w
postaci magistrocentryzmu charakteryzuje relacja, którą istotowo
oddaje zwracanie się podmiotów do siebie w drugiej osobie liczby
pojedynczej i mnogiej. Wychowanek jest traktowany przedmiotowo,
jako obiekt oddziaływań nauczyciela i szkoły. Relacja przybiera
postać relacji typu: TY – WY.
Koncepcję dialogu w pajdocentryzmie charakteryzuje nastawienie na relację w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (w
socjocentryzmie). Jest to relacja typu: JA – MY. W przypadku zaś
koncepcji dialogu w technocentryzmie możemy mówić o próbie
relacji w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, w relacjach
nieosobowych typu: ON – ONI, jak to często ma miejsce chociażby
w dialogu z maszyną lub z oprogramowaniem komputera18.
Formy dialogu
W zależności od sytuacji, dialog można prowadzić w różnych
formach. J. Tarnowski rozróżnia trzy takie formy:
• dialog rzeczowy, dialog personalny, dialog egzystencjalny.
18

M. Nowak, Dialog w wychowaniu, „Pedagogia Christiana”
1/25(2010), s. 91-94.
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Dialogiem rzeczowym posługujemy się, gdy chodzi nam o poznanie rzeczywistości. Wartością, do której wówczas zmierzamy jest
prawda. Natomiast otwarcie naszego wnętrza przed partnerem,
ujawnienie naszych najgłębszych przeżyć i emocji to dialog personalny. Jego warunkiem jest wolność. Dialog egzystencjalny natomiast wyraża się nie tylko słowami lecz całą osobą, oddaniem się do
dyspozycji partnera, aż do poświęcenia własnego życia. Wartością
właściwą dla tej formy dialogu jest miłość. Pełny dialog to również
odpowiedni stosunek do rozmówcy, nasza postawa, mimika, mowa
ciała, wyraz naszego zaangażowania w rozmowę.
Omawiając formy i zasady prowadzenia współcześnie dialogu,
nie możemy pominąć dwóch zaznaczających się w nim punktów widzenia, Mam tu na myśli różnicę i konsens. Dialog różnicy, to dialog, w
którym rozpiętość różnic może doprowadzić do zerwania więzi dialogowej – im bardziej różnice te są nieprzezwyciężalne, tym większe jest
prawdopodobieństwo jej zerwania. Natomiast o dialogu konsensu możemy mówić wówczas, gdy zmierza on do wypracowania wspólnego
stanowiska i kończy się uzgodnieniem poglądów, czyli prowadzi do
wynegocjowania konsensu stron, które różniły się poglądami.
Prawdziwy dialog może być bardzo owocny jedynie tam, gdzie
podmioty tego dialogu wzajemnie się wspierają i respektują nawzajem.
Bez tego klimatu dialog będzie się stawał monologiem, lub też, jak czasami się stwierdza „dialogiem wśród głuchych”. Takim określeniem
dialogu z głuchymi określa się dyskusję, w której każdy pozostaje obwarowany na swojej pozycji niezdolnej do jakiegokolwiek zrozumienia
innych, a powodem może być: błąd nadawcy, błąd odbiorcy bądź błąd
zrozumienia – gdy słowom innego lub nadawanym znakom przypisuje
się całkowicie inne znaczenia. Tego właśnie rodzaju głuchota, zwłaszcza moralna, polegająca na tym, że człowiek współczesny nie chce słuchać i nie jest ciekawy myślenia innych, jest jednym z podstawowych
grzechów człowieka współczesnego.
Oczywiście dołącza się do tego – i to w niemałym stopniu –
zarozumiałość, pycha i niezdolność do krytycznego spojrzenia na
własną postawę19.

19

Tamże, s. 98.
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Dialog rodzinny
Dialog jest ideą przewodnią wychowania, jedną z metod wychowania, formą wymiany myśli pomiędzy wychowującym a wychowywanym oraz sprzyja aktywnemu uczestnictwu wychowanka w procesie
kształcenia i wychowania20. Dialog w rodzinie powinien pomóc we
wzajemnym wydobyciu tego, co najlepsze w drugim człowieku,
zwłaszcza jeśli chodzi o relacje między rodzicami a dziećmi21.
J. Tarnowski podkreśla znaczenie trzech elementów definicji
dialogu. Są to:
• dążenie do wzajemnego rozumienia się partnerów
• ich wzajemne zbliżenie się
• współdziałanie.
Elementem dialogu jest dialog rodzinny. Mówiąc w sensie ścisłym, dialog rodzinny to pełnia komunikacji interpersonalnej we
właściwych relacjach partnerskich. Z dotychczasowych rozważań
wynika, że do charakterystycznych cech dialogu rodzinnego należą:
• uznanie oraz aprobata aktualnej odrębności dziecka, co nie
oznacza bezkrytycznego stosunku do jego wad, ani rezygnacji z patrzenia w przyszłość
• wyłączność w traktowaniu dziecka, które dla rodzica w całości swej osoby jest kimś jedynym i niepowtarzalnym
• bezpośredniość stosunków pomiędzy rodzicem a dzieckiem,
co nie jest jednak równoznaczne ze spoufaleniem albo z wewnętrznym zniżeniem się do poziomu dziecka.
Maria Ziemska22 zaznacza, że „dziecko wychowywane w rodzinie, zanim pozna świat zewnętrzny, zanim zacznie rozumieć sens
słów, odczuwa najpierw klimat rodzinny. Już od najwcześniejszych
lat kształtują się wzory postaw wobec ludzi, rzeczy i życia w ogóle.
Wczesne dzieciństwo jest czymś więcej niż tylko okresem niedojrzałości, z którego się po prostu wyrasta. W tym okresie formułują się
fundamenty, na których oprze się cały rozwój psychiki starszego

20

Por. J. Rutkowiak, Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa 1992, s. 13.
Kompendium nauki społecznej Kościoła, red. J. Kupny, Kielce
2005, s. 164.
22
M. Ziemska, Rodzina i dziecko, Warszawa 1979, s. 300.
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dziecka, a później człowieka dorosłego”23. W dialogu wzajemne
wychowywanie dokonuje się w kontakcie, spotkaniu człowieka z
człowiekiem. Spotkanie można rozumieć w sensie najszerszym, jako
zetknięcie się człowieka z określoną rzeczywistością. Ściślejszy sens
tego terminu pojawia się wtedy, gdy wskutek spotkania następuje
jakaś zmiana w osobowości spotkanego. Z kolei spotkanie w znaczeniu najściślejszym, egzystencjalnym, ma miejsce wówczas, gdy owa
rzeczywistość dotyka najgłębsze „ja” danej osoby i dokonuje w niej
trwałej przemiany.
Dialog rodzinny jest rozmową mającą na celu współdziałanie
w poszukiwaniu prawdy. W odróżnieniu od monologu zakłada uznanie godności i wolności każdego człowieka oraz jego prawo do wyrażania własnych poglądów. Do poznania tej prawdy zobowiązane są
obie strony24, tzn. wychowawca i wychowanek, rodzic i dziecko
(zwłaszcza dorastające), oraz rodzeństwo względem siebie. Rodzice
muszą zadać sobie trud zrozumienia sytuacji i przygotowania takich
argumentów i działań, aby dziecko przy jego pomocy odkryło prawdę tkwiącą w nim samym. Pomagają mu w tym cztery zasady wynikające z dialogicznego charakteru wychowania:
• akceptacja
• wymiana myśli i poglądów
• poznanie prawdy
• wspólne działanie.
Dotyczą one zarówno rodziny, szkoły, jak i każdego innego
środowiska wychowawczego. Praktykowanie tak rozumianego dialogu prowadzi z jednej strony do budowania autentycznego autorytetu rodziców, a z drugiej do wzrastania dziecka, jako osoby, która
uczy się być sobą, żyć świadomie, samodzielnie i odpowiedzialnie,
23

H. Olechowicz, Pierwsze kroki wśród ludzi, Warszawa 1969, s. 6.
Dwustronny akt poznania - Michaił Bachtin podkreśla, że w dialogu
zadaje się pytanie nie martwej rzeczy, ani fikcyjnej osobie lecz partnerowi,
którego poznajemy. Rodzice i dzieci w procesie dialogu rodzinnego uczą
się siebie nawzajem. Dwustronny akt poznania - przenikania jest zatem
bardzo złożony, bowiem aktywność poznania łączy się z aktywnością tego,
który się odkrywa (dialogowość), a umiejętność poznania, z umiejętnością
wyrażania siebie.
24
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decyduje o swoich czynach, nie pozwala na uprzedmiotowianie siebie oraz żyje aktywnie w rodzinie, szkole i społeczeństwie.
U podstaw tak rozumianego dialogu znajduje się zawsze akceptacja. Nie można bowiem prowadzić dialogu z kimś, kogo się nie
akceptuje. Chodzi tu o akceptację człowieka, a niekoniecznie jego
poglądów, w myśl zasady: „odróżnić grzesznika od grzechu”. Nie
można więc mówić o pełnym dialogu bez serdecznego stosunku do
rozmówcy. Rodzina zatem jest sanktuarium, w którym czci się świętość ludzkiego życia.
Dialog wyzwaniem dla rodziców
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka i to właśnie w niej powinien być zapoczątkowany dialog, gdyż jest on jednym z najważniejszych czynników
wychowania25. Od najmłodszych lat dziecka w jego relacjach z rodzicami powinien istnieć dialog. To rodzice winni zabiegać o rozmowę z pociechą, być dla niej przykładem, słuchać jej i dojrzewać
razem z nią. Jest to bardzo istotne, ponieważ taki dialog umożliwia
zbliżenie się do dziecka, wzajemne poznawanie się, co pomaga w
późniejszym okresie jego życia. Dialog tworzy szansę wzajemnego
odkrywania rzeczywistości i siebie nawzajem oraz przyczynia się do
tworzenia zdrowych relacji w rodzinie. Jednak należy pamiętać, że
dialog jest trudny zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka 26. Wymaga

25

Por. J. Młyński, Rodzina – wartość życia i miejsce właściwej prokreacji, [w:] Stworzeni do Miłości, red. A. Najda, Warszawa 2011, s. 111-127.
26
Prawdopodobieństwo właściwego zrozumienia komunikatu nadawcy
wzrasta wskutek:
- zwiększenia redundancji (nadwyżek znaczeniowych) komunikatu i
zmniejszenia szumu prze użycie więcej niż jednego kanału (np. obrazu i
pisma razem z mową – pokaz prawidłowej techniki ruchu oraz rysowanie
schematów w połączeniu z werbalnym wyjaśnieniem dotyczącym tej techniki), powtarzania informacji więcej niż jeden raz, połączenia komunikacji
werbalnej i niewerbalnej,
- przekazywania komunikatu całkowitego, precyzyjnego wraz z informacjami, których odbiorca może potrzebować, aby zrozumieć kontekst i
punkt widzenia nadawcy.
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on bowiem cierpliwości i pokonania przeszkód związanych z jego
rozpoczęciem.
Dziecko jest szczególnie zależne od rodziny, zwłaszcza rodziców. To właśnie w rodzinie dziecko najlepiej zostaje przygotowane do
twórczego udziału w życiu społecznym. Rodzice realizują odpowiedzialne zadanie, jakim jest wychowanie dziecka zdrowego, szczęśliwego, rozwijającego w pełni swoje uzdolnienia i zainteresowania27.
Rola rodziców w dialogu rodzinnym przez wiele lat była pomijana i niedoceniana. Czy to oznacza, że są lub byli w rodzinie
niepotrzebni? Wprost przeciwnie. Każde dziecko potrzebuje równie
mocno matki i ojca. Matka nie jest w stanie zastąpić ojca, ponieważ
reprezentuje on pewne zasady, odpowiedzialność, stabilność, równowagę emocjonalną. Wprowadza dziecko w świat zewnętrzny, pokazuje społeczeństwo oraz normy, które w nim obowiązują. Dla
małych dzieci jest on pewnym odbiciem ojcostwa samego Boga.
Matka zaś to odbicie najdoskonalszej z matek – Maryi. Maryja jako
Matka była pierwszą istotą ludzką, która rozradowała się z narodzin
dziecka, otwierających nową erę w religijnych dziejach ludzkości.
Dzięki zwiastowaniu anielskiemu wiedziała, jak niezwykłe przeznaczenie miało się stać udziałem dziecka zgodnie z planem zbawienia28. Obecność obojga rodziców jest bardzo ważna, gdyż gwarantuje
stworzenie pełnego, wzorowego modelu rodziny29. Jednak istnieje
- przedstawiania informacji jako własnej przez użycie zaimków „ja” i
„mój” - przyjęcie odpowiedzialności za wyrażane myśli i emocje. Są to tak
zwane bezpośrednie, osobiste wypowiedzi, w mniejszym stopniu prowokujące do okazywania oporu i buntu.
- zachowania zgodności wypowiedzi werbalnych i niewerbalnych. Wiąże się to ze świadomością, jak reaguje własne ciało w trakcie procesu komunikacji oraz z umiejętnością kontroli reakcji ciała, by były one zgodne z
wypowiedziami.
27
W. Kądziołka, Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Kraków 2012,
s. 336-337.
28
Jan Paweł II, Audiencja generalna 29 kwietnia 1998,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_2
9041998.html, (dostęp: 29.04.2018.
29
J. Młyński, Rodzicie i ich rola w kształtowaniu wartości młodych pokoleń
Polaków, [w:] Dzisiejsi rodzice, red. J. Stala, Tarnów 2009, s. 113-138.
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szereg zagrożeń, które pejoratywnie wpływają na dialog we współczesnej familii.
Atmosfera dialogu wychowawczego w rodzinie, którą określa
przede wszystkim charakter wzajemnych stosunków między rodzicami, stopień zainteresowania rodziców sprawami dziecka, a także
ich stosunek do niego wywierają wpływ bodaj największy na rozwój
osobowości dziecka, jego postaw wobec różnych przyswajanych w
szkole treści, stosunek do pracy i do samego siebie oraz do całego
otaczającego świata. Mają też niewątpliwie duży wpływ na postępy
dziecka w nauce30.
Dla Jana Pawła II31 dialog jest sposobem komunikacji międzyludzkiej, w której podmioty dążą do wzajemnego zrozumienia, zbliżenia i współdziałania. Mówiąc o dialogu, Papież zwracał również
uwagę na postawę dialogu. Postawa ta oznacza stały sposób zachowania się człowieka – jako jednostki i wspólnoty osób, których istotą
jest gotowość do spotkania się z innymi podmiotami, wspólnego
poszukiwania prawdy, kompromisu i wynikającego z niego działania, czyli do zrozumienia, zbliżenia się i współdziałania z każdym
innym podmiotem jednostkowym i wspólnotowym. Taki sposób
prowadzenia dialogu winien charakteryzować każdą rodzinę.
Reasumując powyższą analizę, należy jeszcze przytoczyć zasadnicze utrudnienia w realizacji dialogu. A zatem, gdy odbiorca nie
dostrzega, iż komunikat jest ukrytą prośbą o pomoc, jego postawa
jest lekceważąca i ignorująca, ogranicza lub uniemożliwia samodzielność i zarazem niezależność, wywołuje lęk lub złość, skłaniając
tym samym do przyjęcia postawy obronnej, nadmiernie osądza, rani,
szantażuje lub manipuluje, brak mu empatii, nie zapewnia równowagi psychicznej, nie sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości
oraz pozytywnemu budowaniu relacji z innymi ludźmi, ale również
gdy, sposób i tempo przekazywania komunikatów nie są odpowiednio dostosowane.

30

M. Tyszkowa, Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka, Warszawa 1964, s. 97.
31
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003, s. 108.
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To zaledwie kilka wymienionych przyczyn, które stanowią
podstawowe źródło trudności współczesnego wychowania. Brutalność świata w jakim żyjemy, obojętność, nadmierne zaabsorbowanie
życiem zawodowym sprawia, że nie potrafimy rozmawiać, słyszymy
się, ale nie słuchamy się wzajemnie. Warto podkreślić, że wzajemne
niezrozumienie porządków wartości i stylów życia może prowadzić
do konformistycznego wycofania, albo do zbyt głębokiego zanurzenia w zmedializowanym świecie.
U niektórych osób zauważa się brak dostatecznego zainteresowania i uwagi, taktu oraz innych umiejętności wychowawczych,
potrzebnych do wspomagania. Zbyt mała jest ich wiedza o przyczynach trudności uniemożliwiających właściwe wykonywanie funkcji
socjalizujących i opiekuńczych.
Konkluzja
W czasach, w których wielu ludzi utraciło umiejętność prawidłowej komunikacji, potrzebna jest specjalistyczna pomoc terapeutów, psychologów, pedagogów ukierunkowana na usprawnianie
zdolności i umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji
interpersonalnych.
Opanowanie umiejętności otwartego komunikowania się i aktywnego, empatycznego słuchania jest koniecznością. Wymaga precyzyjnego rozumienia informacji zawartych w przekazie językowym i
niewerbalnym. Warto podjąć starania, aby nie dopuścić do głosu własnych złych nawyków i nauczyć się, jak prawidłowo wyrażać siebie, jak
współtworzyć i umacniać więzi łączące nas z innymi ludźmi.
Podsumowując, wychowanek nie jest materiałem do obróbki,
lecz osobą, podmiotem, który wyraża się, mówi, myśli, kocha i ma
wiele do przekazania, nawet gdy jest dzieckiem lub młodym człowiekiem. Stąd wyłania się wzajemność relacji: matka kocha dziecko,
dziecko kocha matkę, uczeń jest otwarty i ufa swojemu wychowawcy,
ale także wychowawca jest otwarty i ufa swojemu wychowankowi.
Widzimy tu zależność człowieka od drugiego człowieka. Idea dialogu
wychowawczego rodzi poważny problem relacji między autorytetem
wychowawcy, a odpowiedzialnością wychowanka, który można ująć
jako problem relacji między wolnością, a autorytetem. Natomiast podstawowe zadanie wychowania nie polega na przedstawianiu wycho-
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wankowi motywów, które przez ich wartość i ich wagę byłyby niepodważalne, lecz na wspieraniu podmiotu, aby potrafił wartościować i
docenić samą wartość tych motywów, jakie zostaną mu zaproponowane w różnych sytuacjach życiowych, oraz dokonywania wyborów w
oparciu o zasady moralne własnego sumienia.
Wychowanie zakłada zatem podjęcie dialogu wychowawczego
z wychowankiem, poszukując wraz z nim prawdy, w której wychowawca, bez utraty swojej tożsamości, dzieli się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą z podopiecznym, pozostając także otwartym i
dyspozycyjnym na przyjęcie tego, co również wnosi wychowanek.
Zmiany pojawiające się w życiu rodzinnym niosą ze sobą wiele zagrożeń, ale są one jednocześnie nieuniknione. Wymuszają je
przeobrażenia społeczne i kulturowe zachodzące we współczesnych
społeczeństwach. Sądzę, że tak naprawdę tylko od nas, Polaków, od
wartości rodzinnych, które będziemy preferować, od odpowiedniej
profilaktyki zagrożeń procesu dialogu, od naszej prawidłowej reakcji
na sytuacje przemocy i od odpowiedniego kształtowania światopoglądu i zachowań dzieci zależy, jak będą wyglądały nasze rodziny i
na ile będziemy umieli dostosować życie rodzinne do zmieniającej
się rzeczywistości.
Streszczenie:
Dobry rodzic nie ogranicza samodzielności dziecka, liczy się z
prawem dziecka do samostanowienia o sobie. Dialog to umożliwienie tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych i stymulacja
własnego rozwoju każdego z uczestników. Otwartość i zrozumienie
przez otoczenie tego, co inni ludzie mówią i co czynią mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania zdrowia psychicznego oraz adekwatnej, nie zaniżonej samooceny jednostki. Szczera postawa, wysłuchanie, rozmowa, współdziałanie, akceptacja to cechy, które powinny
istnieć w relacjach pomiędzy rodzicami i dziećmi. Dlatego tak ważne
jest, aby kształtowanie głębokich i prawdziwych więzi społecznych
nastąpiło na początku u rodziców, a potem zostało przekazane dzieciom poprzez prawidłowe role matki i ojca, czyli odpowiedzialne
ojcostwo i macierzyństwo.
Dialog jest zarówno wartością, do której należy wychowywać,
jak też nosicielem wartości. Natomiast obojętność, brak gotowości
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do wysłuchania zawsze powoduje poczucie izolacji i prowadzi do
osamotnienia.
Słowa kluczowe: dialog, rodzina, wychowanie
Summary:
A good parent does not limit the child’s independence, he
counts with the child’s right to self-determination about himself.
Dialogue is enabling the creation of proper interpersonal relations
and stimulation of each participant’s own development. Openness
and understanding by the environment of what other people say and
what they do are essential to maintaining mental health and adequate,
underestimated self-assessment of the individual. A sincere attitude,
hearing, conversation, cooperation, acceptance are qualities that
should exist in the relationship between parents and children. That is
why it is so important that the formation of deep and true social
bonds at the beginning of the parents, and then it was passed on to
children through the proper roles of mother and father, that is responsible fatherhood and motherhood.
Dialogue is both a value to be brought up and a carrier of values. However, indifference, a lack of readiness to listen always cause
a sense of isolation and lead to loneliness.
Key words: dialogue, family, education
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Ewa Krzyżak-Szymańska

Mediacje jako skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów
w sytuacjach kryzysowych
Wstęp
Relacje jakie łączą pojedynczych ludzi czy ich grupy nie zawsze przebiegają w koncyliacyjnych warunkach. Czasami dochodzi
pomiędzy nimi do sporów i sytuacji konfliktowych. Pojawiają się
one wówczas, gdypojedyncze jednostki lub grupy społeczne zaczynają rywalizować ze sobą w dążeniu do określonych celów, które nie
dają się uzgodnić pomiędzy nimi.
Na przestrzeni dziejów człowiek wypracował różnorodne metody i procedury radzenia sobie ze sporami, które różnią się pomiędzy sobą. Różnice te wynikają m.in. z faktu- kto w nich uczestniczy,
jakie jest nasilenie antagonizmów pomiędzy stronami konfliktu czy
jaki jest zakres prywatności sporu. Najczęstszym sposobem porozumienia się w spornej sprawie są negocjacje. Definiuje się je jako
”ustrukturalizowany proces komunikacji i dobijania targu powszechnie stosowany w celu przeprowadzenia transakcji i osiągnięcia porozumienia w sprawach, w których nie występują poważne rozbieżności, lub też w celu rozwiązania sporu albo konfliktu”1.
W negocjacjach – ich uczestnicy samodzielnie podejmują interakcję w celu omówienia swoich interesów i potrzeb. Są jednak sytuacje, gdy strony, m.in. ze względu na swoje emocjonalne zaangażowanie w konflikt lub system wartości nie potrafią tego zrobić. Wówczas potrzebują osoby, która bezpośrednio zaangażuje się w spór.
Taką osobą może być mediator, który pomaga skłóconym stronom
dojść do porozumienia. Działa on w ramach mediacji jako jednego
ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Ten rodzaj działania został
doceniony w szczególności, gdy szukano nowych dróg w przeciwdziałaniu przestępczości (m.in. w zakresie przemocy domowej) czy
karaniu nieletnich dokonujących czynów karanych. Wówczas
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Ch. W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 30.

touznano, że mediacja może stanowić skuteczne działanie uzupełniające w stosunku do postępowania sądowego.
Artykuł ma na celu wskazanie roli mediacji w dziedzinie rozwiązywania sporów i negocjacji w sytuacjach kryzysowych oraz
zwrócenie uwagi na przydatność tej metody, gdy inne sposoby rozwiązania konfliktów zawodzą. Ponadto celem artykułu jest wskazanie na czynniki, które wpływają na skuteczność mediacji.
1. Pojęcie konfliktu i sytuacji kryzysowej- aspekty definicyjne
Wiedza o konflikcie i jego mechanizmach stanowi niezbędnepodłoże teoretyczne w procesie mediacji. Pojęcie konfliktu jest różnie określane na gruncie psychologii, socjologii, pedagogiki czy
prawa.Zwykle konflikt definiuje się jakoformę współzawodnictwa
pomiędzy ludźmi lub grupami społecznymi, w sytuacji, gdy co najmniej dwie zależne od siebie osoby spierają się w zakresie ograniczonych zasobów, własnych interesów, które są lub wydają się nie
do pogodzenia.
Konflikt jest zjawiskiem dynamicznym i interakcyjnym. Towarzyszą mu silne emocje. Biorąc pod uwagęprzyczyny sporu możemy wyróżnić następujące jogo rodzaje:
1. Konflikt relacji. Charakteryzuje się on negatywnym stosunkiem pomiędzy stronami konfliktu, któremu towarzyszą silne,
negatywne emocje i odwetowe zachowania.
2. Konflikt wartości Występuje on wówczas, gdy przeciwstawne strony mają odmienny system wartości a wszelkie działania
przyjmują postać konfrontacji na zasadach czarne-białe.
3. Konflikt danych. Wyraża się on brakiem potrzebnych informacji przez strony konfliktu, a narastanie sporu powoduje wzajemne oskarżanie się o nieujawnianie, przekłamanie czy manipulowanie informacjami.
4. Konflikt interesów. Dotyczy on blokowania realizacji potrzeb na skutek zmierzania jednej ze stron do zaspokojenia swoich
potrzeb kosztem innych osób.
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5. Konflikt strukturalny. Obejmuje on spory w zakresie struktury sytuacji, w której funkcjonują strony konfliktu2.
Ze względu na liczbę uczestników sporu konflikty dzielimy na:
1. Intrapersonalne- inaczej wewnętrzne.
2. Interpersonalne – obejmują one np. mediacje rodzinne, mediacje karne.
3. Wewnątrzgrupowe- obejmują one konflikty w organizacjach i dotyczyć mogą m.in. prawa pracy.
4. Międzygrupowe- są to mediacje wielostronne z zakresu
prawa pracy, spraw gospodarczych czy ochrony środowiska.
Zaprezentowany podział nie pozostaje bez wpływu na wybór
sposobu rozwiązywania konfliktów. W przypadku pierwszego rodzaju konfliktu, tj. intrapersonalnego- nie podejmuje się działań mediacyjnych, a raczej działania interwencyjne czy terapeutyczne. Natomiast w sytuacji pozostałych stosuje się odziaływanie mediacyjne,
które pozwalają na osiąganiepozytywnych rezultatów3.
Wyjaśnienia wymaga także rozmienienie samego pojęcia sytuacji kryzysowej, w której pojawia się konflikt. Sytuacja kryzysowa
to zdaniem D. Piotrowicza „zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań,
które zakłócają prawidłowy tryb funkcjonowania państwa, społeczności, organizacji. Typowymi cechami sytuacji kryzysowych jest
nagłe i nieoczekiwane jej wystąpienie oraz poważne konsekwencje
psychologiczne, ekonomiczne, prawne i społeczne. Dodatkowo
wskazuje się także na fakt stałego pogłębiania konfliktu i możliwości
jego eskalacji.
Sytuacja kryzysowa może być spowodowana jednym traumatycznym zdarzeniem lub ujawnić się, jako konsekwencja długotrwałych mini-kryzysów (konfliktów) w sferze wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej, ekonomicznej, organizacyjnej”4. Jest ona
2

E. M. Cenker, Negocjacje, Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2002, s. 174.
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A. Cybulko, Konflikt, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje.
Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 85.
4
D. Piotrowicz, Negocjacje kryzysowe i policyjne. Wybrane zagadnienia
psychologiczne i kryminologiczne, Wyd. Dariusz Piotrowicz, Warszawa
2010, s. 54–55.
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zwykle następstwem zagrożenia, jakie spotkało jednostkę w wymiarze indywidualnym, np. w wyniku przemocy domowej lub w wymiarze grupowym, np. w ramach działań terrorystycznych, zakłócenia
porządku publicznego w postaci manifestacji czy blokad dróg5.
Należy podkreślić, że rodzaj sytuacji kryzysowej będzie miał
wpływ po pierwsze na samo zastosowanie metody, a po drugie na jej
przebieg. Inaczej mediacje przebiegają w sytuacjach konfliktów rodzinnych a inaczej podczas konfliktów społecznych.
2. Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów
Mediacja to jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów6. Jest to dobrowolnie realizowana przez strony sporu interakcja,
której celem jest rozwiązanie konfliktu i dojście do ugody między
uczestnikami procesu przy pomocy bezstronnego mediatora7. W sytuacji spraw karnych mediacja jestsilnie związana z ideą sprawiedliwości naprawczej, której punktem wyjścia jest wyrządzona szkoda, środkiem naprawy jest zobowiązanie do wyrównania szkody a elementem
kończącym postępowanie - ugodą pomiędzy stronami, która obejmuje
naprawienie wyrządzonego zła jednostce i społeczeństwu8.
Fundamentem mediacji jest też przekonanie, że pomoże ona
odnaleźć sposób na zakończenie sporu pomiędzy zwaśnionymi stronami bez odwoływania się do rozstrzygnięć sądu. Natomiast odpo5

W. Otwinowski, Kryzys i sytuacja kryzysowa, ?Przegląd NaukowoMetodyczny. Edukacja Dla Bezpieczeństwa" 2010, s. 87.
6
Wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów wymienia się: admonicję (opartą na wywieraniu pośredniego nacisku na strony konfliktu poprzez odwołanie się do nadrzędnych interesów); koncyliację (metoda ma charakter dyplomatyczny, dzięki niej kierowane są do stron konfliktu konkretne
propozycje rozwiązania), moderację (stosuje się ją głównie, gdy występują silne
negatywne emocje pomiędzy stronami; polega ona na tym, że moderator
przyjmuje na siebie złość i negatywne emocje stron); arbitraż (metoda charakteryzuje się oddaniem decyzji w sprawie sporu arbitrowi, który narzuca gotowe
rozwiązanie) [I. Podobas, Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014, s. 72–73.].
7
W. Szczęsny, Mediacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2004, t. III, 122–124.
8
Tamże, s. 122.
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wiedzialność za rezultat postępowania przypisana jest uczestnikom
sporu, które z założenia powinny wykazywać zaangażowanie w proces a nie bierną postawę9.
Mediacja nie jest procesem jednorodnym. Najczęściej wyróżnia się dwa style mediacyjne:
1. Facilitative mediation, w którym mediator nie podejmuje
jakiegokolwiek formułowania własnych myśli dotyczących konfliktu
i sposobów jego rozwiązania, a jego aktywność skupia się na doskonaleniu procesu rozwiązania konfliktu. To powoduje, że najbardziej
przydatne w tej strategii postępowania są techniki skutecznej komunikacji, eliminacji negatywnych emocji, pomocy w konkretyzowaniu
interesów i stanowisk stron.
2. Evaluative mediation. W tym stylu mediator może prezentować własne stanowisko w spornej sprawie i proponować uczestnikom procesu projekt rozwiązania mediacji10.
Do głównych zalet metody mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów, wymienia się: szybkość postępowania, poufność, dobrowolność i elastyczność, likwidację czynników napięcia pomiędzy
stronami, relatywnie niskie koszty i krótki czas trwania oraz możliwość
rozwiązania sporu w sposób odpowiadający interesom stron11.
Omawiana metoda znajduje zastosowanie w różnych obszarach rozwiązywania konfliktów. W Polsce są to głównie konflikty
rodzinne, sprawy rozwodowe, gospodarcze, zprawa cywilnego,
sprawy karneoraz sprawy nieletnich na etapie postępowania sądowego12. Inicjatorem tego rodzaju działania jest:
 strona na podstawie wcześniejszej umowy mediacyjnej czy
porozumienia,
 sąd w trakcie postępowania sądowego w celu wypracowania przez uczestników sporu satysfakcjonującego rozwiązania.

9

A. Benedikt, Negocjacje i mediacje w administracji, Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania "Copernicus", Warszawa 2006, s. 39.
10
Tamże, s. 48.
11
Tamże, s. 48.
12
U. Haske, Konflikty w życiu zawodowym, Wyd. Jedność, Kielce 2005,
s. 14–15.
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W zakresie spraw karnych mediacje realizuje się w naszym kraju
od 1998 roku, a w sprawach nieletnich (rodzinnych) od 2004 r. W tym
okresie ich liczba sukcesywnie rosła i dzisiaj postępowanie mediacyjne
na stałe wpisało się w procedury prawne stosowane przez sąd. Na podstawie danych statystycznych można stwierdzić także, że sprawy te w
większości prowadzą osoby godne zaufania, posiadające właściwe
przygotowanie mediacyjne i kompetencje zawodowe mediatora. Około
2/3 z postępowań mediacyjnych kończy się ugodą pomiędzy stronami,
co wskazuje na skuteczność omawianej metody. (Dane statystyczne
dotyczące stosowania mediacji w sprawach karnych w sądach powszechnych prezentuje tabela 1. Natomiast zestawienie statystyczne
mediacji podejmowanych w sprawach nieletnich przedstawia tabela 2).
Należy jednak wskazać, że zawarcie ugody, mimo iż jest dokumentem
zawierającym zgodne deklaracje w zakresie sposobu zakończenia sprawy to nie kończy onopostępowania karnego. W przypadku sprawy z
oskarżenia publicznegosąd uwzględnia w swoim rozstrzygnięciu treść
ugody i wydaje wyrok. Natomiast w sprawie z oskarżenia prywatnego
mediacja stanowi alternatywną formę do sądowego posiedzenia pojednawczego poprzedzającego rozprawę główną. W sytuacji, gdy sprawa
dotyczy nieletnich sprawców czynów karalnych, sąd rodzinny bierze
pod uwagę w swoim rozstrzygnięciu pisemne sprawozdanie z postępowania mediacyjnego i treść ugody zawartej przed mediatorem.
Tabela 1. Postępowania w sprawach karnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w
latach 2010 – 2017
Rok

2010

2011
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Postępowania w sprawach
karnych w sądach powszechnych zakończone w wyniku
postępowania mediacyjnego w
latach 2010 - 2017
Ogółem
Prowadzonego przez instytucje
Prowadzonego przez osoby
godne zaufania
Ogółem
Prowadzonego przez instytucje

Załatwienia spraw

Wynik postępowania
mediacyjnego

razem

ugoda

brak
ugody

inny
sposób

3 480
590

2 274
242

1 051
269

155
79

2 890

2 032

782

76

3 254
458

2 074
190

1 035
205

145
63

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prowadzonego przez osoby
2 796
1 884 830
godne zaufania
Ogółem
3 254
2 253 874
Prowadzonego przez instytucje 413
237
142
Prowadzonego przez osoby
2 841
2 016 732
godne zaufania
Ogółem
3 696
2 332 1 146
Prowadzonego przez instytucje 537
268
172
Prowadzonego przez osoby
3 159
2 064 974
godne zaufania
Ogółem
3 770
2 403 1 161
Prowadzonego przez instytucje 543
244
221
Prowadzonego przez osoby
3 227
2 159 940
godne zaufania
Ogółem
4 046
2 530 1 259
Prowadzonego przez instytucje 583
268
238
Prowadzonego przez osoby
3 463
2 262 1 021
godne zaufania
Ogółem
3 713
2 239 1 249
Prowadzonego przez instytucje 424
180
179
Prowadzonego przez osoby
3 289
2 059 1 070
godne zaufania
Ogółem
4 100
2 583 1 257
Prowadzonego przez instytucje 502
256
193
Prowadzonego przez osoby
3 598
2 327 1 064
godne zaufania
Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości

82
127
34
93
218
97
121
213
78
135
257
77
180
225
65
160
260
53
207

Tabela 2.Postępowania w sprawach nieletnich (rodzinnych) w
sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2010 – 2017
Rok

Postępowania w sprawach nieletnich (rodzinnych) w sądach powszechnych zakończone w wyniku postępowania mediacyjnego w latach 2010 - 2017
2010 Ogółem
Prowadzonego przez instytucje
Prowadzonego przez osoby godne zaufania
2011 Ogółem
Prowadzonego przez instytucje

Wynik postępowania
mediacyjnego
Brak
Inny
Ugoda
ugody sposób
261
50
26
62
17
7
199
33
19
253
35
24
28
4
7
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Prowadzonego przez osoby godne zaufania 225
31
2012 Ogółem
260
41
Prowadzonego przez instytucje
46
5
Prowadzonego przez osoby godne zaufania 214
36
2013 Ogółem
218
35
Prowadzonego przez instytucje
52
10
Prowadzonego przez osoby godne zaufania 166
25
2014 Ogółem
131
39
Prowadzonego przez instytucje
24
18
Prowadzonego przez osoby godne zaufania 107
21
2015 Ogółem
155
34
Prowadzonego przez instytucje
35
8
Prowadzonego przez osoby godne zaufania 120
26
2016 Ogółem
197
41
Prowadzonego przez instytucje
54
13
Prowadzonego przez osoby godne zaufania 143
28
2017 Ogółem
264
50
Prowadzonego przez instytucje
69
18
Prowadzonego przez osoby godne zaufania 195
32
Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości

17
21
5
16
25
5
20
28
11
17
23
12
11
47
26
21
43
12
31

Mimo, iżmediacja w Polsce została włączona do postępowania
prawnego kilkanaście lat temu nadal mówi się o jej niskiej popularności. Sędziowie13 wskazują, że wynika to z:
1. Przekonania, że sami potrafią rozwiązać sprawę na sali sądowej.
2. Utartego sposobu myślenia i procedowania przez sędziów.
3. Niskiej aktywności szkoleniowej w zakresie mediacji.
4. Niskiej jakości usług mediacyjnych.
5. Problemu kwalifikowania spraw do mediacji.
6. Nieefektywnego procesu przekazywania spraw do mediacji.
7. Niedostatecznej informacji o mediatorach. Braku zachęt dla
sędziów do kierowania spraw do mediacji.
8. Przekonania sędziów o braku wykonalności ugód.

13

A. Rudolf i in., Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn
zbyt niskiej wstosunku do oczekiwanej popularności mediacji, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Warszawa 2014, s. 20.
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Natomiast sami mediatorzy14 przyczyny niskiej popularności
metody lokują m.in. w:
1. Braku jednolitych standardów funkcji mediatora.
2. Niedostatecznych wymogach wobec kwalifikacji mediatora.
3. Rozproszonych, niejednolitych, niespójnych przepisach o
mediacji.
4. Niedostatecznym wynagrodzeniu mediatora za mediację ze
skierowania sadu.
5. Braku dostępności mediatorów w małych miastach i na
wsiach.
6. Zbyt krótkim okresie przewidzianym na realizację mediacji.
Natomiast strony uczestniczące w procesie mediacji upatrują
niski udział w tego typu działaniach ze względu na ich oczekiwania
wobec wymiaru sprawiedliwości, abyto on rozstrzygnął w ich sprawie. Wskazują oni także na niewystarczające narzędzia, które skłaniałyby osoby do rozważenia możliwości przystąpienia do mediacji
oraz niewystarczające zachęty dla stron o charakterze ekonomicznym i podatkowym.
Oprócz wymienionych stanowisk, tj. sędziów, mediatorów i
stron postępowaniajako przyczynę wciąż małego zainteresowania
metodą mediacji wskazuje się także zbyt niskie zaangażowanie policjantów, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i
rodzinnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, księży oraz psychologóww propagowanie mediacji. Jest to o tyle istotne, iż są oni
„pierwszym ogniwem” w sytuacji wystąpienia konfliktu. Dodatkowo,jako istotny czynnik spowalniający popularyzację metody wymienia się brak wiedzy u policjantów dotyczącej kwalifikowalności
spraw do mediacji.
3. Elementy warunkujące skuteczność mediacji
3.1. Rola mediatora w procesie rozwiązania konfliktu
Mediator pełni w procesie rozwiązania sporu rolę zarządzającą. To do niego należy czuwanie nad przebiegiem procesu, zachowaniem określonych standardów realizacji metody.
14

Tamże, s. 40.
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Rola i zadania mediatora wynikają z idei instytucji mediacji
jak i ze specyfiki konkretnych rodzajów postępowań mediacyjnych.
Inna będzie rola mediatora w mediacjach rodzinnych inna w konfliktach gospodarczych. Wśród ogólnych zadań mediatora wymienia się:
 nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami mediacji,
 umożliwienie przeprowadzenia mediacji i jej moderowanie,
 pośredniczenie w komunikacji interpersonalnej stron konfliktu,
 doradzanie stronom możliwych rozwiązań sporu,
 przyjmowanie stanowiska, które reprezentują uczestnicy procesu,
 udzielanie wyjaśnień w zakresie okoliczności prawnych i faktycznych,
 pomoc w określeniu treści ugody15.
Jednak najważniejszym elementem jestprzestrzeganie zasad
mediacji. Dotyczą one wszystkich rodzajów mediacji, bez względu
na ich specyfikę. Wśród najważniejszych I. Podobas16wymienia:
1. Dobrowolność. Zasada ta dotyczy samodzielnej decyzji
stron, co do przystąpienia do mediacji. Nie można na uczestników
wywierać żadnego nacisku lub presji, a mediator rozpoczynając postępowanie ma obowiązek poinformowania stron o możliwości zrezygnowania z udziału w procesie mediacyjnym nawet bez podania
przyczyny tego stanu rzeczy.
2. Bezstronność. Dotyczy ona zarówno postępowania mediatora jak i jego stosunku do problemu. W pierwszym aspekcie –
omawiana zasada dotyczy jednakowego traktowania stron mediacji.
Mediator reprezentujeinteresy wspólne wszystkich uczestników interakcji, stosuje oddziaływania pomocowe pozbawione przemocy. W
drugim aspekcie – zasada dotyczy braku sugerowania czy narzucania
ze strony mediatora przedmiotu ugody lub rozwiązania sporu.
3. Poufność. Obejmuje ona zachowanie w tajemnicy informacji, które pojawiły się w trakcie procesu mediacji pomiędzy uczestnikami interakcji. Mediator nie może ujawnić przebiegu mediacji,
składanych podczas procesu propozycji stron, a co za tym idzie nie
powinien być też świadkiem, co do faktów, które zaistniały podczas
15

M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna
Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 32–36.
16
I. Podobas, Mediacje… op. cit., s. 79–81.
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mediacji (wyjątkiem jest zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy przez strony postepowania).
4. Neutralność. Zasada ta określa sposób postępowania mediatora, który nie powinien narzucać lub sugerować rozwiązania
sporu. Jego rolą jest natomiast zabezpieczyć stronom przestrzeń do
bezpiecznej i rzeczowej komunikacji dotyczącej konfliktu. Zasada ta
jest także uwzględniona w zasadach etyki mediatora jako jedna z
priorytetowych w jego postępowaniu17.
Biorąc pod uwagę fakt, że skuteczność mediacji zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatora opracowano standardy
prowadzenia mediacji18, które powinny być przestrzegane przez mediatorów.Dodatkowo działająca przy Ministrze Sprawiedliwości
Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
wypracowała rekomendacje w sprawie kryteriów wyboru mediatorów przez sędziów. W dokumencie wskazuje się m.in., że takie elementy jak: wykształcenie i specjalizacja mediacyjna, doświadczenie
mediacyjne i zawodowe oraz przebieg doskonalenia zawodowego
będą wpływać na wybór sędziego konkretnego mediatora do prowadzonej sprawy19. Zwraca się także uwagę na cechy osobowości mediatora, jako ważne elementy powodzenia mediacji20. Wśród tych
cech wymienia się: stanowczość, bezstronność, umiejętność radzenia
sobie z emocjami, ufność, empatyczność, dociekliwość, sprawiedliwość, budzenie szacunku i zaufania21.
17

I. Podobas, Mediacje… op. cit., s. 79–81.
Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez radę w dniu 26 czerwca 2006, Społeczna Rada do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, 2006, źródło: https://www.ms.gov.pl, (20.04.2018).
19
Rekomendacja Społecznej Rady Ds. Alterantywnych Metod Rozwiązywania Sporów Przy Ministrze Sprawiedliwości: W sprawie przyjęcia
rekomendacji dla sędziów w zakresie kryteriów, które mogą być pomocne
przy wyborze mediatora w postępowaniu sądowym, MS, 2017.
20
U. Gruca-Miąsik, Negocjacje i mediacje wkręgu pomocy, wychowania
i prawa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 62.
21
A. Cybulko, A. Siedlecka-Andrychowicz, Mediator: role, umiejętności, osobowość,[w:] Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 275–288.
18
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3.2. Dobór narzędzi postępowania mediacyjnego
Tak jak w każdym procesie społecznym również w trakcie
mediacji ważną rolę odgrywa komunikacja pomiędzy jej uczestnikami. Takie elementy jak: język wypowiedzi, stosowanie technik
aktywnego słuchania czy reguł wpływu społecznego stanowią podstawę procesu mediacyjnego. W literaturze wyróżnia się trzy grupy
technik mediacyjnych:
1. Techniki redukowania konfliktu. Mają one na celu likwidacje lub osłabienie silnych negatywnych emocji towarzyszących stronom. Wśród technik z tej grupy wskazuje się na następujące:
 interwencje ukierunkowane na podtrzymanie wartości własnej uczestnika mediacji,
 wentylacja emocji,
 zmierzanie do przeformułowywania pytania „pułapkowego”,
 tworzenie podczas spotkania słownej sfery buforowej,
 niewerbalne interwencje mediatora.
2. Ulepszanie komunikacji werbalnej stron. Pomagają one
zwiększyć gotowość mediatorów do prowadzenia otwartej i rzeczowej komunikacji. Ta grupa technik obejmuje:
 interwencje ukierunkowane na wzmocnienie prawidłowo
przebiegającego procesu komunikacyjnego,
 działania uruchamiające bezpośrednią komunikację,
 czynności pomagające w utrzymaniu atmosfery spokoju
podczas spotkań mediacyjnych,
 elementy psychodramy, np. odgrywanie ról.
3. Klasyfikacja obszarów zgody. Do tej kategorii zaliczono:
 technikę subtelnego tropienia, polegającą na poszukiwaniu informacji, które pozwolą na podjęcie dyskusji nad określoną kwestią sporną,
 rozdzielanie kwestii, które dzielą i które uniemożliwiają porozumienie,
 dzielenie konfliktu na części,
 podejmowanie decyzji, które sprawy (zawsze dobiera się maksymalnie dwie sprawy jednocześnie) zostaną połączone podczas
omawiania22.
22
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U. Gruca-Miąsik, Negocjacje…op. cit., s. 63–64.

3.3. Wybór procedury postępowania mediacyjnego
Modelowy przebieg mediacji opisuje m.in. Ch.W. Moore23,
który wskazuje na 12 etapów mediacji. Są to w kolejności:
1. Nawiązanie kontaktu ze stronami postępowania.
2. Wybór strategii mediacji, która byłaby najskuteczniejszym
sposobem rozwiązania konfliktu.
3. Zbieranie i analiza informacji dotyczących uczestników
oraz samego konfliktu.
4. Przygotowanie szczegółowego planu mediacji.
5. Przygotowanie stron do udziału w mediacji poprzez budowanie zaufania i współpracy.
6. Otwarcie negocjacji pomiędzy uczestnikami sporu.
7. Ustalenie obszaru tematów, które są ważne dla obu stron.
8. Ujawnianie ukrytych interesów osób biorących udział w
mediacji.
9. Uświadomienie stronom potrzeby tworzenia różnych pomysłów na rozwiązanie problemu poprzez ich generowanie w trakcie
postępowania.
10. Przegląd interesów stron oraz ocena możliwości ich zaspokojenia poprzez trwający proces.
11. Osiągniecie porozumienia zbudowanego na wypracowanych podczas negocjacji rozwiązaniach.
12. Sformalizowanie osiągniętego porozumienia.
W literaturze przedmiotu wyróżniamy cztery fazy postępowania mediacyjnego. Zalicza się do nich fazę rozpoczęcia procedury
(zachodzi w niej zapoznanie stron z zasadami mediacji), fazę zdefiniowania konfliktu (w jej ramach następuje określenie elementów
wspólnych i różniących strony), fazę negocjacji (obejmującą działania zmierzające do rozwiązania problemu poprzez podejście problemowe) oraz fazę osiągnięcia porozumienia (obejmuje ona spisanie
umów przedstawiających zobowiązania stron24. Od realizacjiprocedury mediacji zależeć będzie przebieg samej metody oraz jej efekt
końcowy.

23
24

Ch. W. Moore, Mediacje…op. cit., s. 78–82.
U. Gruca-Miąsik, Negocjacje…op. cit., s. 66.
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Procedura procesu będzie zależna także od rozpatrywanej
sprawy. Na przykład w sytuacji mediacji pomiędzy sprawcą a pokrzywdzonym w postępowaniu przygotowawczym sprawę do mediacji kieruje prokurator lub organ prowadzący dochodzenie. Fakt ten
może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji zgody na mediację lub
wniosku o nią pokrzywdzonego i oskarżonego. Podmiot kierujący
przed skierowaniem sprawy do mediacji zobowiązany jest również
ocenić czy to działanie będzie celowe ze względu na okoliczności
sprawy (np. sytuacji i postawy podejrzanego).
3.4. Cechy uczestników procesu mediacyjnego
Osobowość uczestników mediacji ma duże znaczenie w doborze stylu prowadzenia postępowania oraz ustalenia jego celu. To od
cech charakteru stron zaangażowanych w konflikt zależne jest ich
rozumienie sporu, subiektywne odczuwanie wygranej czy przegranej
oraz nastawianie do skuteczności podjęcia mediacji w ich sprawie.
Dlatego też mediator powinien potrafić rozpoznać typ osobowości
uczestników i właściwie do niego dobrać styl negocjowania i strategii mediacyjnych25.
Mediator może spotkać się w swojej pracy z tzw. „trudnym
klientem”. Strony uczestniczące w postępowaniu mediacyjnym nie
zawsze są spokojne i opanowane. Bardzo często uczestnicy mediacji
wnoszą w interakcję swoje problematyczne zachowanie. Może ono
dotyczyć m.in. agresji, manipulowania drugą stroną czy nieuczciwego zachowania26.
Mówiąc o cechach uczestników sporu należy zwrócić uwagę
także na ich płeć. To ona ma wpływ na przebieg procesów komunikacyjnych, reagowanie na stres czy odczuwane zagrożenie. Kobiety i
mężczyźni odmiennie interpretują zjawiska i postawy ludzkie. U
kobiet zauważa się większe możliwości odczuwania empatii niż u
mężczyzn. Natomiast u mężczyzn obserwuje się większe niż u kobiet
skłonności do silnej ekspresji gniewu i podejmowania zachowań
ryzwalizacyjnych. Dodatkowo częściej wykorzystują oni argumenty
reaktywne, poprzez które chcą wywierać presję na przeciwniku
25
26
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M. Tabernacka, Negocjacje… op. cit., s. 160.
I. Podobas, Mediacje…op. cit., s. 147–56.

(uczestniku postępowania)27. Dodatkowym elementem, który może
warunkować skuteczność mediacji są emocje towarzyszące spotkaniu mediacyjnemu. Odczuwanie emocji i reakcje na ich wystąpienie
jest także warunkowane płciowo. Kobiety mają dobrze rozwiniętą
zdolność opanowania gniewu, ale częściej prezentują reakcje lękowe
niż mężczyźni. Zatem uwzględnienie takich cech jak: cechy charakteru uczestnika, jego płeć, zdolności komunikacyjne i specyfika reakcji emocjonalnej może przyczynić się do większej skuteczności
analizowanej metody.
W mediacjach w sprawach rodzinnych ich uczestnikiem może
być również dziecko. Jego wiek rozwojowy niewątpliwie wpływa na
działania mediatora i przebieg procesu. Dlatego też w szczególności
rozważając udział dziecka w mediacji bierze się pod uwagę jego
wiek i stan psycho-emocjonalny28.
Podsumowanie
Metoda mediacji jest skuteczną formą rozwiązywania sporów
pomiędzy ludźmi. Jej podstawową zaletą jest szybkość działania i
wysoka trwałość samodzielnie wypracowanych rozwiązań. Dzieje
się tak, dlatego, że punkt ciężkości działania mediatora stawia się na
znalezieniu rozwiązania, a nie szukaniu winnych zaistniałej sytuacji.
Dodatkowo jest mniej sformalizowana i ograniczona organizacyjnie,
bardziej elastyczna i dostosowana do osobistej sytuacji stronniż proces prawny.
W procesie mediacji strony postępowania mają szansę na
głębsze zrozumienie potrzeb i interesów zarówno własnych jak i
drugiej strony sporu, a jednocześnie twórcze uczestniczenie w wypracowaniu ugody. To powoduje, że dzięki współpracy i aktywnym
udziale w postępowaniu mediacyjnym uczestnicy nabywają umiejętności lepszego radzenia sobie z konfliktami w przyszłości. Podkreślić należy, że metoda mediacji sprawdza się w rzeczywistości polskiej, chociaż jest jeszcze niedostatecznie rozpropagowana.
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M. Tabernacka, Negocjacje… op. cit., s. 165- 169.
A. Cybulko, Mediacja w sprawach rodzinnych, [w:] Mediacje. Teoria
i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 327–348.
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Jej przydatność widać głównie w trzech aspektach analizy spraw
poddanych mediacji. Po pierwsze, przyczynia się do wzrostu indywidualnych kompetencji społecznych poprzez poprawę komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Po drugie, ze względu na swoją
uniwersalną procedurę pozwala na rozwiązywanie różnych rodzajów
konfliktów począwszy od sporów rodzinnych a skończywszy na konfliktach gospodarczych. Po trzecie, generuje niskie koszty realizacji w
stosunku do procesu sądowego i daje pozytywne konsekwencje społeczne np. w zakresie wpływu konfliktu na dzieci i inne osoby. Dodatkowo, takie elementy jak: cechy mediatora i uczestników mediacji,
zastosowana procedura i narzędzia mediacyjne mogą wpływać na skuteczność tego procesu i jego ocenę społeczną.
Streszczenie:
Artykuł pt. ”Mediacje jako skuteczny sposób rozwiązywania
konfliktów w sytuacjach kryzysowych” prezentuje rozważania autorki dotyczące czynników wpływających na skuteczność procesu
mediacyjnego. Na początku tekstu zdefiniowano podstawowe pojęcia wykorzystane w pracy tj. pojęcie konfliktu i sytuacji kryzysowej.
Następnie opisano metodę mediacji i zaprezentowano podstawowe
dane statystyczne dotyczące jej realizacji w polskim systemie prawnym. Ponadto wskazano na czynniki, które powodują niedostateczną
popularność omawianej metody.
Następnie autorka omówiła czynniki wpływające na skuteczność
stosowania metody mediacji zwracając uwagę na takie elementy jak:
1. Rola mediatora w prowadzeniu metody i jego cechy osobowościowe.
2. Dobór narzędzi w postępowaniu mediacyjnym.
3. Wybór procedury mediacji.
4. Charakterystyczne cechy uczestników mediacji.
Słowa kluczowe: Konflikt, sytuacja kryzysowa, mediacja,
mediator
Summary:
The article entitled "Mediation as an effective way of resolving conflicts in the crisis situations" presents the author's considerations about the factors which influence on the effectiveness of the
mediation process. At the beginning of the text, the basic concepts
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used in work, i.e. the concept of conflict and crisis situation were
defined. Afterwards, the mediation method was described and the
basic statistical data and its implementation in the Polish legal system were presented. In addition, the factors that cause insufficient
popularity of the discussed method were indicated. Next, the author
discussed the factors which influence on the effectiveness of using
the mediation method with paying attention to such elements as:
1. The role of the mediator in guiding the method and its
personality traits.
2. Tools selection in mediation proceedings.
3. Choosing the mediation procedure.
4. Characteristic features of the mediation participants.
Keywords: Conflict, crisis situation, mediation, mediator
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Wiesław Setlak

Signum temporis: ubożenie języka komunikacji rodzinnej
1. Prolegomena
W roku 1989 rozpoczęła się w Polsce transformacja ustroju
politycznego i gospodarczego. Przemianom o charakterze ekonomicznym towarzyszyły zmiany kulturowe, również w obszarze komunikacji językowej. W ciągu ćwierćwiecza procesy przeobrażeń
językowych były ściśle sprzężone ze zjawiskami świata społecznego,
przyjmując wzorce dyktowane przez różne style dyskursywne, w
sposób bardzo dowolny traktujące wypracowane przez stulecia i
powszechnie akceptowane rozumienie kultury języka. W tym kontekście nie dziwi fakt, że w wielu dziedzinach nauk społecznych rok
1989 zyskał renomę cezury wyjątkowo trafnej.
Dla celów tego artykułu przyjmuję, że na przełomie XX i XXI
wieku język polski stał się obszarem konfrontacji rozlicznych wpływów kulturowych. Uległ znaczącej atomizacji, a jednocześnie unifikacji, przy czym ten drugi czynnik można uważać za signum temporis. Jest to bowiem epoka, której kreatorzy i liderzy, odwołując się
do wolności, indywidualizmu czy równości, zatem wartości rudymentarnych doktryny liberalizmu, czynią wszystko, by zlikwidować
różnice w odbiorze świata i siebie przez poszczególne jednostki.
Tym samym – również w sferze kompetencji językowych – usiłują
wpisać człowieka przełomu tysiącleci w płynny paradygmat dyskursu ponowoczesnego1. Postmodernizm narzucił kolejną „nowomowę”, równie szkodliwą dla czystości mowy ojczystej, jak ta z czasów
PRL-u, Ubrana w kostium „poprawności politycznej” często posłu1

K. Ożóg zauważa, że „ponowoczesność niesie głównie obraz rzeczywistości i wieści koniec ery pisma, czyli galaktyki Gutenberga, a kultura
obrazu wypiera kulturę słowa drukowanego. Początek lat 90 XX wieku
zapoczątkował w Polsce niezwykły rozwój mediów. Współczesne tendencje
ponowoczesne podkreślają rangę medialności w życiu współczesnego
człowieka i całych społeczeństw” K. Ożóg, Współczesna polszczyzna a
postmodernizm [w:] Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury,
red. K. Ożóg i E. Oronowicz-Kida, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2006, s. 103.

guje się perswazją (reklama, polityka), wabi fraternizacją i niewybrednym humorem czy też, w wyższych rejestrach, wyszukaną swadą i kombinatoryką językową.
Zakładam, że współczesna polszczyzna jest dotknięta kryzysem
powiązanym genetycznie z radykalną zmianą aksjologiczną w wymiarze globalnym, co z kolei drogą prostej transmisji przenosi się w sferę
języka używanego w relacjach rodzinnych. Nowa aksjologia zepchnęła na plan drugi wartości będące trzonem kultury narodowej. Kazimierz Ożóg podaje przykładowy katalog tych wartości, mając na uwadze ustalenia z badań własnych i innych językoznawców, a są nimi:
honor, dobro wspólne, patriotyzm, służba, prawda, godność, sprawiedliwość, wierność czy moralność etc. Nieczęsto słyszymy leksemy
nazywające wartości transcendentne, jak: Bóg, wiara, sumienie2.
Cały ten wieloaspektowy proces degradowania polszczyzny
we wszystkich niemal jej sferach funkcjonalnych obejmuje też język
używany w rodzinie. Można go, jak się wydaje, określać mianem
„profanizacji” organicznej substancji rodzinnej mowy i rozważać
zarówno w wymiarze aksjologicznym, jak iestetycznym. Ma to miejsce nie tylko dlatego, że ruguje się zeń określniki transcendentaliów;
pod pojęciem „profanizacji” proponuję rozumieć szereg zjawisk,
które – mówiąc wprost – czynią mowę ojczystą, w tym język komunikacji rodzinnej – szpetną, naskórkową. Tak zubożona mowa realizuje często jedynie funkcję fatyczną języka, nacechowuje ją pospolitością, nadmierną potocznością, karnawalizacją.
Moim zdaniem, pojęcie „ubożenia” języka polskiego jest szersze od pojęć: „profanizacja” i „desakralizacja”. Te ostatnie można
traktować jako wyróżniające się, główne przejawy procesu pauperyzacji języka, przy czym związek między profanacją a desakralizacją
można przedstawić następująco:
[...] termin „profanizacja” występuje w różnych dyscyplinach nauki i
nierzadko utożsamiany jest z określeniem „sekularyzacja”. W najogólniejszym ujęciu oznacza on zeświecczenie, rozbrat z sacrum (desakralizację), a
w wymiarze kulturowym – rozdzielenie religii (religijności) od sfery
twórczego działania norm religijno-etycznych. W związku z tym przez
proces profanizacji rozumie się [...] takie przekształcenia semantyczne lek2
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K. Ożóg, Współczesna polszczyzna… op. cit., s. 104.

syki religijnej, które wynikają ze zmian w zakresie odnośności pojęciowej,
a zarazem odzwierciedlają zmiany w społecznym odczuciu ich wartości
emocjonalnej [...]3.

Z obserwacji badawczych Kazimierza Ożoga wynika, że u
podstaw ubożenia mowy ojczystej leży jej nadmiernie eklektyczny
charakter. Współczesny język potoczny wydaje się być podporządkowany przede wszystkim „napędzaniu konsumpcji”. W dzisiejszej
polszczyźnie można obserwować zjawisko przenikania się różnych
konwencji, stylów, dyskursów. W rezultacie tradycyjny język folkloru religijnego nie tylko koresponduje, ale i tworzy z tekstami polszczyzny konsumpcyjnej, marketingowej, swoistą syntezę. Największe
święta, jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie, służą jako pretekst do
wzmożonej konsumpcji. Treści religijne (motywy, tradycyjne pieśni,
teksty rytualne) stały się w reklamach i przekazach promocyjnych
czynnikami mającymi skłonić konsumenta do kupna danego towaru
czy usługi. Autor cytuje fragment jednej z reklam zapewniający, że
kupno określonych artykułów sprawi, iż „święta będą w pełni przeżywane”, aby stwierdzić, że:
Następuje w ogóle desakralizacja języka polskiego. Wyraźnie widać
dwa aspekty tej desakralizacji. Po pierwsze, ginie słownictwo określające
bogate połączenie obrzędowości i religijności polskiej z rokiem liturgicznym, por. oktawy, nieszpory, suche dni, suplikacje, niedziela przewodnia,
czarna niedziela. Coraz rzadziej używamy przysłów związanych z poszczególnymi świętami czy świętymi, por. święty Walenty odmroził pięty (bo
przecież to szczyt zimy), wyparte przez happy valentin’s day, myli się w
mediach nazwy świąt, np. wniebowzięcie z wniebowstąpieniem, unieważnienie małżeństwa z rozwodem. Po wtóre, coraz słabsza jest znajomość
frazeologizmów biblijnych, które jak dotąd stanowiły mocno utwierdzoną i
wyrazistą grupę semantyczną. Zanikają dawne religijne zwroty grzecznościowe. Tworzy się jednak nowe połączenia, np. świeckie świętowanie
świąt, kultowy zespół, świątynie superkonsumpcji4.

3

J. Pacuła, O boskim doznaniu (erotycznym), anielskich przeżyciach
(seksualnych) i świętym zakazie (pracy po godzinach) – z zagadnień profanizacji słownictwa religijnego, „Świat i Słowo” 2014, nr 2 (23), s. 85-86.
4
K. Ożóg, Współczesna polszczyzna… op. cit., s. 104.
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2. Fenomen języka
Język to materia tworzona przez znaki (morfemy).Znaki
wchodzą ze sobą w relacje dzięki mechanizmom reguł gramatycznych (morfonologicznym, morfologicznym, składniowym), co determinuje semantykę wypowiedzi językowych. Język znajduje też
środki ekspresji w kodach parajęzykowych, czyli tzw. mowie ciała
(wyraz twarzy czy gestykulacja)5. Jednakże współczesna polszczyzna traci na funkcjonalności, której pryncypia wyznacza rodzima
tradycja językowa, przyjęte uzusy językowe, katalog norm ustalonych przez obrońców kultury języka. Mimo tego pozostaje język
„najdoskonalszym narzędziem w procesie społecznej komunikacji”.
Twierdzenie to jest oczywistym truizmem, nie można go jednak, jak
zauważa Stanisław Grabias, uniknąć w uogólnionej refleksji nad
językiem6.
Nikt dzisiaj nie polemizuje z twierdzeniem, że język to podstawowy kod kultury – organizuje jej dynamikę i przesądza o postrzeganiu kultury jako złożonego systemu komunikacyjnego. Język
zaś to fenomen determinujący byt owego systemu. W myśleniu inspirowanym epistemologią chrześcijańską język jest wartością sakralną, ponieważ pochodzi od boskiego Logos i pozwala człowiekowi na zwerbalizowaną ekspresję wiary w modlitwie oraz innych
aktach jednostkowej i wspólnotowej komunikacji z Bogiem.
Niemiecki teolog protestancki Paul Tillich mówi wprost: „Bez
języka nie ma aktu wiary, nie ma religijnego doświadczenia! Odnosi
się to do języka w ogóle i do poszczególnych języków w każdym
aspekcie życia duchowego człowieka. […] Wiara potrzebuje swego
języka, tak samo, jak potrzebuje go każdy akt osobowości: bez języka byłaby ślepa, nie kierowałaby się ku pewnej treści, nie byłaby

5

S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Wyd. Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994, s. 101.
6
Autor przypomina stwierdzenie Johna Lyonsa o oczywistości faktu
żywotnego znaczenia języka dla każdego typu czy sfery aktywności, bez
którego ludzie wchodziliby ze sobą tylko w najprostsze relacje komunikacyjne. S. Grabias, Język w zachowaniach…, op. cit., s. 101. Por. J. Lyons,
Chomsky, tłum. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1972, s. 11.

50

świadoma samej siebie”7. Tillich odpowiada poniekąd na pytanie
filozofa Simona Blackburna: „Cóż mamy z sobą wspólnego, jeśli
łączy nas język”8. Oczywiście odpowiedź Tillicha jest zrozumiała
wyłącznie dla wyznawców Jezusa Chrystusa, na gruncie nauk empirycznych spotkałaby się z zarzutem, że nie odpowiada w pełni kryteriom logiki formalnej.
W obszarze filozofii analitycznej, najpełniej korzystającej z
instrumentarium logiki deterministycznej, używa się „języka formalnego”, czyli takiego, którego dwie właściwości dają się formalnie
określić. Primo, w takim języku jego użytkownik wymienia precyzyjnie elementarne symbole przynależne do tego kodu, secundo –
„podane są reguły łączenia symboli w formuły poprawnie zbudowane czy wyrażenia, którym można przypisać precyzyjne znaczenia” 9.
Zasady logiki formalnej są w filozofii akcentowane mniej lub bardziej, co według mnie zależy w dużym stopniu od charakteru danej
dyscypliny czy kierunku w myśli filozoficznej, ściślej – od jej stosunku do transcendentaliów. Z kolei „istnienie różnych działów filozofii nie oznacza, że rozpada się ona na odrębne, niezależne dyscypliny filozoficzne”10. Wszystkie są w istocie powiązane ze sobą,
stanowią pewną syntezę, podobnie rzecz się ma w przypadku języka.
Przykładowo, katolicki personalizm wypracował język zwracający
uwagę swoją specyfiką, osobnością, ale to przecież nie oznacza jego
zerwania z techniką budowania przekazów i racji za pomocą reguł
logicznych.
7

P. Tillich, Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Wyd. „W drodze”,
Poznań 1987, s. 48.
8
S. Blackburn, Język, tłum. K. Świrydowicz, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 1, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań
1998, s. 405.
9
G. Mellema, Język formalny, tłum. K. Świrydowicz, [w:] Encyklopedia
filozofii, t. 1, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 406. Autor podkreśla, że „odkrycie w latach pięćdziesiątych
języków formalnych, w których można programować komputery, miało
ścisły związek z badaniami tych języków formalnych, których używali
wcześniej logicy”. Ibidem, s. 407.
10
A. Węgrzecki, Zarys filozofii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 24.
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Język, można powiedzieć, organizuje logikę całej kultury judeochrześcijańskiej. Determinuje zasadnicze dla jej żywotności dyskursy,
jak chociażby ten, w którym przedmiotem konfrontacji jest z jednej
strony relatywizm kulturowy, opowiadający się za bytem wielu znaczeń, niemających jednak wspólnego nadrzędnego sensu, z drugiej zaś
strony – kulturowy fundamentalizm, uznający absolutny sens rzeczywistości11. Zgodnie z koncepcją trójkierunkowości języka B. Liebrucksa,
„każda ludzka wypowiedź ma tę szczególną właściwość, że zawiera
zawsze coś z tego, który mówi, zawsze coś z tego, do którego jest zwrócona, i zawsze coś z rzeczy, o której się mówi”12. Cechy te są właściwe
zdecydowanej większości sytuacji dialogicznych występujących w środowisku rodzinnym. Członkowie rodziny komunikują się przeważnie w
języku potocznym, a jest to „język ogólny, mówiony, jakim się ludzie
posługują na co dzień, w swobodnych rozmowach, a więc język mniej
staranny od literackiego, z pewnymi cechami regionalnymi”13.
W komunikacji językowej w rodzinie realizowana jest przede
wszystkim funkcja przedstawieniowa języka. Określenie „funkcja
przedstawieniowa języka” pochodzi z typologii Karla Bühlera, przyjętej
przez szkołę praską, z Romanem Jakobsonem na czele. Uważana się ją
za podstawową, jako że służy nawiązywaniu najbardziej uchwytnych
relacji komunikacyjnych.
Funkcja przedstawieniowa (zwana też: kognitywną, symboliczną, referencyjną, denotatywną), „umożliwia porozumienie się

11

A. Gielarowski, Kryzys kultury, kryzys człowieka. Fenomenologiczna
krytyka kultury: Husserl, Lévinas, Henry, Wyd. WAM, Kraków 2016, s.
251. Także por. E. Lévinas, Znaczenie a sens, tłum. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie” 1986, nr 11-12, s. 254-260.
12
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1987, s. 190. Można dodać, że z
pomocą słów człowiek wyraża pewne idee w aktach komunikacji językowej
– „na mocy konwencji słowa danego języka odnoszą się do rzeczy albo
posiadają znaczenie”. S. W. Blackburn, Język, problemy filozofii, tłum. K.
Świrydowicz, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 1, red. T. Honderich, tłum. J.
Łoziński, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998, s. 411.
13
M. Kucała, Język potoczny, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red.
S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 137.
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członków danej społeczności językowej za pomocą mowy” 14. Reprezentują oni nieraz różny poziom kultury języka 15, występują różnice
w stosowaniu środków językowych odpowiadających przyjętym w
tym zakresie kryterium. Dysfunkcje komunikacyjne wynikają, co
należy mocno podkreślić, nie tylko z różnic w biegłości językowej
czy uchybień wobec reguł kulturalno językowych postulowanych
przez językoznawców. Zjawisko to jest o wiele bardziej skomplikowane i łączy się z przeobrażeniami w obrazie współczesnej cywilizacji charakterystycznymi dla przełomu milenijnego.
Na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia można było
obserwować spektakularne i dokonujące się w szybkim tempie zmiany technologiczne (np. pojawienie się i upowszechnianie tak zwanych „nowych mediów”), globalizacja z jej unifikacją i deterytorializacją, galopująca wręcz sekularyzacja, rozbuchany konsumpcjonizm
i konsumeryzm, „pęknięcia” w odwiecznym fundamencie aksjologicznym znajdującym umocowanie w tradycji chrześcijańskiej etc.
Wszystkie te czynniki nie mogły pozostać neutralne w stosunku do
rodziny i języka rodzinnego.
W nawiązaniu do powyższego przyjmuję, że podstawowym
polem komunikacji językowej pojmowanej jako komunikacja społeczna, jest rodzina.

14

K. Polański, Funkcje mowy, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red.
S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 91. Tenże
autor wskazuje, że „pojęcie funkcji wiąże się z celowościowym spojrzeniem
na język i jest systematycznie używane w językoznawstwie dopiero od
powstania szkół strukturalistycznych”. K. Polański, Funkcja, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Ossolineum, WrocławWarszawa-Kraków 1992, s. 90.
15
Walery Pisarek definiuje „kulturę języka” jako „po pierwsze stopień
znajomości środków językowych oraz w świadomym i krytycznym korzystaniu z nich (używając tego wyrażenia w takim znaczeniu mówimy, że ktoś
się odznacza dużą kulturą języka), po drugie zaś zabiegi mające na celu
podniesienia poziomu znajomości języka i sprawności jego używania”. W.
Pisarek, Kultura języka, [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 175.
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3. Rodzina jako środowisko wychowania językowego
Na podstawie wieloletnich obserwacji badawczych mogę
stwierdzić, że inkulturacja w rodzinie tradycyjnej przygotowuje do
uczestnictwa w pozarodzinnych układach sytuacyjnych. Narzędziem
tej funkcji jest język. Za pomocą języka rodzice przekazują dziecku
wartości, których zbiór dopełniony edukacją szkolną oraz innymi
doświadczeniami, przekształca się na kolejnych etapach filo – i ontogenezy w mniej lub bardziej stabilny, ale już osobisty, zinternalizowany system wartości. Najczęściej rodzinna edukacja ku wartościom wykorzystuje prosty, rzekłbym „manichejski”, schemat wartościowania, sprowadzający się do wskazywania – częściej dyrektywnego niż perswazyjnego – tego, co dobre i tego, co złe, tego, co
brzydkie i tego, co ładne etc. Rodzice czynią to najczęściej prostymi
środkami językowymi, adekwatnych do możliwości percepcyjnych
dziecka. Nie zawsze jednak próbują – choćby w nieskomplikowany
sposób – uzasadniać swoje rozpoznania i przeświadczenia czy w
późniejszych okresach życia dziecka, np. w okresie adolescencji,
poglądy i oceny.
Można tutaj bronić takiej postawy edukacyjnej argumentami o
tym, że niektórych kwestii aksjologicznych nie można przedstawić
językiem potocznym. Wydaje się jednak, że twierdzenia tego nie da
się obronić podkreślaniem niewydolności (nieproduktywności) języka potocznego, jego nikłej elastyczności, ubóstwem leksykalnym czy
innymi mankamentami ograniczającymi efektywność komunikacji.
Ma on bowiem swoiste walory, niekiedy i takie, których nie możemy
się doszukać analizując teksty mówione czy pisane w ramach dyskursu naukowego.
Na to, że język potoczny nie jest strukturą monolityczną, a wręcz
przeciwnie, odznacza się wewnętrzną złożonością, niemałym stopniem
skomplikowania komunikacyjnej struktury, jak również rozlicznymi
uwarunkowaniami o charakterze paralingwistycznym, zwraca uwagę
Maria Krauz, dokumentując swoje wnioski odwołaniami do ustaleń
językoznawstwa. Tak więc w języku potocznym eksponowane są takie
wyznaczniki potoczności, jak powszechność występowania i obsługiwanie sfery codziennej komunikacji, indywidualny typ kontaktu, ekspresywność, leksykalna antropocentryczność, schematyczność dysponowanie gotowymi regułami umożliwiającymi szybkie generowanie
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tekstu, swobodność, innowacyjność, spontaniczność, mniejsza dbałość o
poprawność językową, dialogowość, zmienność, naiwny realizm poznawczy, indywidualność, bliskość, fizykalizm i biologizm, równoczesne operowanie różnymi kodami16.
Potoczność języka rodzimego jest faktem neutralnym. Nie musi
odbierać mowie familijnej atrybutów języka pojmowanego jako przejaw czy emanacja sacrum. W komunikacji rodzinnej transcendentalia
mogą być wyrażane środkami prostymi. Przy uznaniu języka za wartość o takich konotacjach, do efektywnej komunikacji wewnątrz rodzinnej wystarczy troska o jego poprawność, rezygnacja z nadmiaru
kolokwializmów na rzecz prób posługiwania się językiem literackim
bądź doń zbliżonym, zaniechanie używania augmentatywów.
W rodzinnej edukacji językowej dziecka duże znaczenie należy przypisać nagradzaniu. Dane z badań własnych uzasadniają
twierdzenie, że rodzice powinni wypracować zbiór nagród za pozytywne zachowania językowe dziecka. Takimi są chociażby zachowania polegające na codziennym stosowaniu w domu i poza środowiskiem rodzinnym form grzecznościowych w rodzaju: dziękuję (bardzo), proszę Pana, proszę Panią, tradycyjnych pozdrowień etc. W
ten sposób można w zarodku zatrzymać proces degradacyjny języka
wiodący szybko do jego desakralizacji poprzez utratę właściwego
„zakresu operacyjnego” języka, zubażającego interakcje społeczne
dziecka. Język staje się poprawny dopiero wówczas, gdy jego użytkownik może wyrażać siebie w sposób nienaruszający przyjętych

16

M. Krauz, Potoczność w recenzjach czytelniczych [w:] Potoczność a
zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Wyd. Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 112. Na temat cech języka potocznego
szerzej zob. Z. Adamiszyn, Kategoria potoczności w polskich pracach językoznawczych, [w:] Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych,
red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Opole 1991, s. 7-22. J. Bartmiński, Styl potoczny jako centrum systemu
stylowego języka [w:] Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Wyd.
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Opole 1991, s. 41-42; A. Wilkoń,
Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 51 – 52.
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norm kulturalno językowych. Siła języka polega na zdolności do
ekspresji samego siebie i określenia relacji z innymi.
W świetle moich obserwacji zakładam, że możliwości autoidentyfikacji i afiliacji społecznej to podstawowy budulec idiolektu.
W mowie rodzinnej, jakże często niedbałej, zachwaszczonej barbaryzmami płynącymi z przekazu reklamowego czy podobnych źródeł,
odciska się pośpiech, znużenie, namiastkowość przeżywania wartości, jednowymiarowość człowieka doby ponowoczesnej. Natomiast
człowiek, który potrafi oprzeć się presji czynników napływających
ze świata technopolu, mógłby, za Romanem Ingardenem, tak o sobie
powiedzieć: „w stałym biegu i nieustannej nowości czasu czuję się
wciąż tym samym człowiekiem i żyję w pierwotnym poczuciu, że i
w przyszłości pozostanę sobą”17.
Socjolog Christopher Lasch odpowiedzialność za alienację
współczesnej rodziny przypisuje kapitalizmowi18. Zgadzam się z
poglądem formułowanym przez wielu badaczy współczesnej cywilizacji, w myśl którego deifikacja idei zysku, kariery dzięki autoprezentacji oraz manipulowaniu swoją sprzedawalnością i skutecznością
przez jednostki, przewaga techniki i technologii nad kulturą19,
zwłaszcza humanistyczną, prymat hedonizmu nad kultem bohatera
czy ofiarnika, zubażają życie rodzinne i język, którym posługują się
17

R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków
1987, s. 42.
18
Cyt. za T. Szlendak, Socjologia rodziny. Edukacja, historia, zróżnicowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 366.
19
Dominację tę zawdzięcza „technopol” (określenie Neila Postmana,
porównywalne z pojęciem „globalnej wioski”) przede wszystkim wynalazkowi komputera, później internetu, obecnego już w większości polskich
domów i będącego głównym źródłem edukacji, w tym językowej, dla niemałej liczby rodzin. Warto tutaj przytoczyć słowa N. Postmana: „Fundamentalny przekaz metaforyczny płynący od komputera głosi […] że jesteśmy maszynami – oczywiście myślącymi maszynami, ale jednak maszynami. To dlatego właśnie komputer jest maszyną z punktu widzenia technopolu z niczym nieporównywalną i niemal doskonałą. Podporządkowuje sobie
żądania naszej natury, biologii, naszych emocji i naszej duchowości”. N.
Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. DulębaTanalska, PIW, Warszawa 1995, s. 133.
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rodziny. Socjolog Tomasz Szlendak, odnosząc się do poglądów Ch.
Lascha, skutki zmiany aksjologicznej dla polskiej rodziny postrzega
nieco szerzej, pisząc:
Kapitalizm obszedł się z rodziną i życiem prywatnym źle. Rodzina […]
powinna być schronieniem w bezdusznym świecie i miałaby szansę nim pozostać, gdyby nie to, że ów nieczuły świat na to po prostu nie pozwolił. Po rewolucji industrialnej zaszła bowiem rewolucja kolejna– postindustrialna. Przez
cztery ostatnie dziesięciolecia rodzinę w czasie tej drugiej rewolucji dotknęły
radykalne zmiany, które daleko wykraczają poza problemy nakreślone przez
Lascha20.

Wspomniane przez powołanego wyżej autora problemy znajdują ekspresję w rodzinie dezorganizując system, którym rodzina jest dla
współczesnych socjologów specjalizujących się w socjologii rodziny.
System rodzinny to system interakcji, na których opiera się wzajemna
komunikacja. Za cechę znamienną komunikacji rodzinnej należy
uznać to, że każdy jej uczestnik (członek rodziny) jest zależny od pozostałych. Tak więc na przykład to, co się dzieje pomiędzy rodzicami
ma wpływ na to, co się dzieje na płaszczyźnie interakcji między
dziećmi21. Układ interakcji w systemie rodzinnym jest w dużej mierze
warunkowany zdolnością, którą psycholog amerykański Howard
Gardner nazwał „inteligencją prywatną”. Jest to, zdaniem badacza,
struktura dwuelementowa. Pierwszym elementem jest inteligencja
intrapersonalna, która daje człowiekowi sposobność tworzenia własnych uczuć, umożliwia odróżnianie odmiennych doznań i uczuć,
20

T. Szlendak, Socjologia rodziny. Edukacja, historia…, op. cit., s. 366.
M. Gałkowska-Braun, Psychologia domowa, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008, s. 32. Przykładem przeniesienia wzorów zachowania dorosłych na dzieci w rodzinie może być na przykład naśladowanie
przez nie prawdomówności rodziców (z zachowaniem „prawa” dziecka do
konfabulacji, koniecznej dla rozwoju wyobraźni i zdolności myślenia asocjacyjnego). O traktowaniu prawdomówności przez Immanuela Kanta (mówienie
prawdy to obowiązek każdego wobec wszystkich, bez względu na sytuację) i
św. Augustyna (prawda naturalnym skutkiem zawierzenia Bogu) pisze E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, tłum. O. Kubińska, W. Kubiński, M.
Kacmajor, Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wyd. Pedagogiczne,
Gdańsk 2003, s. 129-130.
21
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wzbogaca ich percepcję oraz ekspresję za pomocą ruchu i gestu. Drugi
element to inteligencja interpersonalna umożliwiająca jednostce niecierpiącej na jej niedobór rozumienie oczekiwań czy zamiarów innych
ludzi, rozeznawania w ich nastrojach i stanach uczuciowych; intencją
jest możliwość przewidywania zachowań innych ludzi22. Wszelkie
interakcje dające się zaobserwować w relacjach wewnątrzrodzinnych
budują komunikację rodzinną. Współczesna psychologia społeczna
dostarcza wielu modeli komunikacji międzyludzkiej (społecznej),
które dotyczą różnych poziomów komunikowania oraz stylów zachowań manifestowanych w aktach komunikacji.
Reguł rodzinnych nie formułuje się otwarcie, często wymagają
zdekodowania poprzez użycie swoistego aparatu intuicyjno – myślowo – językowego23. W procesie kształtowania idiolektu dziecka
szczególna rola przypada matce, pod warunkiem, że „matka i dziecko razem pracują jako zespół, którego czynności są bardzo precyzyjnie rozłożone w czasie – raz czynność podejmuje matka, raz dziecko”24. Osiągnięcie takiej koordynacji jest trudne, pożądana jest też,
moim zdaniem, współpraca. I tutaj pojawia się kolejny warunek. Jest
nim miłość małżeńska będąca ontyczną podstawą każdego związku
kobiety i mężczyzny, ucieleśnieniem chrześcijańskiej aksjologii z jej
głównym korelatem, jakim jest miłość bliźniego. Miłość małżeńską
można postrzegać jako transcendentalną spójnię dwojga ludzi i ich
dzieci ze Stwórcą, a mówiąc mniej patetycznie– jako stan jasno
określonej dyscypliny moralnej wspierany respektem dla zasady
odpowiedzialności, którą można postrzegać jako normę rodzinną.
Zaobserwowałem, że sakralny wymiar miłości małżeńskiej i rodzin22

G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia,
tłum. J. Arentewicz, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 215.
23
Aparat ten wydaje się być szczególnie pomocny w deszyfrowaniu
niewyrażonych wprost znaczeń, co jest istotne dla integracji rodziny i osobności jej kultury, albowiem, jak pisze Ágnes Heller, „bez mitu nie istnieje
żadna ludzka grupa czy kultura”. Zob. Á. Heller, Eseje o nowoczesności,
tłum. J. P. Hudzik, W. Bulita, T. Markiewicz, R. Kubicki, Wyd. Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 97.
24
J. Berryman, D. Hargreaves, K. Howells, E. M. Ockleford, Psychologia moje hobby, tłum. E. Zaremba-Popławska, Gdańskie Wyd. Pedagogiczne, Gdańsk 2005, s. 145.
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nej przenosi się w sferę komunikacji językowej i poprzez język reprezentuje. Jeżeli jednak owej miłości nie dostaje, mowa rodzinna
rychło ulega degeneracji. Współcześnie antropolodzy kultury badający zjawiska dyfuzji nie poświęcają, jak się wydaje (choć istnieją
wyjątki), wystarczającej uwagi powiązaniom między kryzysem religijności a desakralizacją mowy rodzinnej, również tego modelu nabożności, który do niedawna był ostoją wiary w Boga– człowieka, a
nazywanego religijnością ludową i badanego chętnie przez socjologów czy etnografów. Myślę, że właściwym określeniem byłoby pojęcie „religijności ludu”. Z kwerendy literatury przedmiotu można
wywieść wniosek, że brakuje pogłębionych analiz etnologicznych
czy etnolingwistycznych tego niepokojącego fenomenu.
4. Religia i religijność
Religijnym człowiek jest wówczas, gdy dostrzega głęboki sens
w tym, co można opisywać jako „wołanie do Boga”, podobne słowom skierowanym do Stworzyciela przez średniowiecznego mistyka
Tomasza á Kempis: „Połącz mnie z Tobą nierozerwalnym węzłem
miłości: bo Ty jeden wystarczasz Temu, który Cię kocha, a bez Ciebie wszystko jest niczym”25. Skoro Bóg jest stwórcą wszechrzeczy,
to jego prymat nie podlega dyskusji. Bóg paradoks dla filozofów
opowiadających się za determinizmem i dociekających Jego przyczyny. Bóg jest oczywistością dla tych, którzy nie potrzebują ani
dowodów, ani epifanii, pozostają z Nim bowiem w harmonijnej jedności, wobec czego Bóg niekoniecznie musi skłaniać do uczuciowej
odpowiedzi Człowieka na Wartość, jaką w istocie jest26. Odpowie25

T. á Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, tłum. A. Jełowicki, Wyd.
„Hachette”, Warszawa 2011, s. 42.
26
Katolicki teolog niemiecki Dietrich von Hildebrand uważa, że „jeśli zrozumiemy, że uczuciowe odpowiedzi na wartość mają jak najbardziej duchową
naturę, natychmiast zniknie wiele sztucznych problemów, nad którymi przez
tyle czasu biedzono się w filozofii, próbując na przykład rozpaczliwie ratować
duchową naturę miłości, uznając ją za akt woli i pozbawiając ją uczuciowego
charakteru”. D. von Hildebrand, Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i
uczuciowości Boga – Człowieka, tłum. J. Koźbiał, Wyd. „W drodze”, Poznań
1987, s. 153. W islamie, który podobnie jak chrześcijaństwo ma wspólną genezę w judaizmie, uczuciowość duchowa znaczy o wiele mniej niż uczuciowość,
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dzią jest deklaracja wiary (declaratio fidei) wyrażana najpierw przez
samą wiarę (zawierzenie), a potem werbalizowana w akcie modlitwy. Warto wskazać, że również stany medytacji czy kontemplacji
religijnej mają cechy kodu parajęzykowego. Działa on w świadomości czy podświadomości np. eremity, jest zatem uwewnętrzniony.
Jego ekspresją jest milczenie, a nie emisja głosowa czy reprezentacja
graficzna.
Kryzys religijności w cywilizacji podporządkowanej konsumpcji i ideologii sukcesu jest faktem, któremu trudno zaprzeczać
Pochodną załamania się religijności pod wpływem czynników kulturowych jest desakralizacja i, szerzej rzecz ujmując, profanizacja dyskursu w wielu jego odmianach. Zjawisko to zubożyło też język komunikacji rodzinnej. Można zastanawiać się, w jakim stopniu pozostaje on dzisiaj językiem wspólnotowym. Znakomity teolog niemiecki, nieortodoksyjnie związany z doktryną protestantyzmu, Paul Tillich, uczony, który zwykł regularnie przypominać, że jest pierwszym
nie żydowskim profesorem pozbawionym katedry po dojściu Hitlera
do władzy, wiarę nazywał „troską ostateczną”27.
Z powyższych stanowisk teologicznych można wnioskować, że
język jest warunkiem koniecznym wypowiedzi naznaczonych religijnością. Inna rzecz, że mogą to być też wypowiedzi nieszczere, „faryzejskie”. Faryzeizm wyraża się w postawach pozornej, za to usilnie
demonstrowanej nabożności, mającej zatuszować niepewność co do
faktu istnienia Boga28. Nawet w takim klimacie język rodzinny może
za której centrum przyjmuje się serce, zdolne do doświadczeń objawieniowych.
Oficjalnie odrzuca się Boga wyspekulowanego, przyjmując, rzec można, językową wykładnię Koranu. Norweski kulturoznawca Ole M. Høystad określa
islam jako „ostatnią kulturę sercocentryczną”, O. M. Høystad, Serce. Historia
kultury i symbolu, tłum. M. Gołębiewska-Bijak, Wyd. Bellona, Warszawa 2011,
s. 84 i nast.
27
P. Tillich, Dynamika wiary…, op. cit., passim.
28
Inna rzecz, że zgodnie z tezą Anzelma z Canterbury „Bóg istnieje nawet w intelekcie kogoś, kto przeczy jego istnieniu” B. Davies, Wprowadzenie do filozofii religii, tłum. W. J. Popowski, Prószyński i S-ka, Warszawa
1993, s. 65. Można dodać, że obiektywne istnienie Boga nie musi być sankcjonowane przez jakąkolwiek teologię, doktrynę filozoficzną czy system
religijny. Bóg jest bytem rozpoznawalnym poza terytorium wyznaczonym
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zachowywać formy dzisiaj już niemal zaniechane w skali całej „globalnej wioski”(określenie Marshalla McLuhana). Mam na myśli tradycyjne pozdrowienia chrześcijańskie, jak np. Szczęść Boże, Bóg z tobą,
pokój temu domowi, zachowania językowe podczas powitań i rozstań:
Gość w dom, Bóg w dom, służymy, czym Bóg dał, Z Panem Bogiem,
Idź z Bogiem, anachronizm w rodzaju: Niechaj Ci Bóg przysporzy etc.
Imiona świętych były przywoływane niemal na codzień, by pomóc w
ulokowaniu danego wydarzenia w czasie. Znajdujemy je w nieużywanych już zwrotach okazjonalnych, porzekadłach i przysłowiach, w
ulotnej twórczości literackiej, diariuszach i sztambuchach rodzinnych.
Wszechobecność sacrum znajdowała odzwierciedlenie w języku rodzinnym jeszcze stosunkowo niedawno; przejawiała się nie tylko w
aktach codziennej komunikacji językowej, ale i w spontanicznych
praktykach religijnych. Spotykamy do dzisiaj ludzi, którzy pamiętają
organizowane ad hoc spotkania rodzinne, nieraz z udziałem sąsiadów,
i śpiewanie pieśni maryjnych przez małe wspólnoty gromadzące się
majową porą pod przydomowymi kapliczkami.
Zatem można zgodzić się z tezą wspomnianego wcześniej
Paula Tillicha, że warunkiem przetrwania jakiejkolwiek grupy czy
społeczności jest użytkowanie tego samego, czyli wspólnotowego
języka religijnego. Idąc tym tropem konstatujemy, że przed zmianą
aksjologiczną przełomu tysiącleci, na pozór tylko naiwna, lecz z
pewnością dogmatyczna religijność polskich rodzin29, ujawniała się
przez te domeny dzięki intuicji, zawierzeniu czy też, jak chce św. Augustyn,
w drodze iluminacji.
29
Religijność dogmatyczna niekoniecznie przejawia się w symplicyzmie, a nawet może mieć przewagę nad religijnością nabytą we współpracy
uczuć z intelektem. W ujęciu Carla Gustava Junga „dogmat jest jak sen
odbijający spontaniczną i autonomiczną aktywność psyche obiektywnej –
nieświadomości. Taki przejaw nieświadomości jest o wiele bardziej skutecznym środkiem obrony przed dalszymi doświadczeniami bezpośrednimi
niż jakakolwiek teoria naukowa. Teoria musi lekceważyć wartości emocjonalne doświadczenia. Dogmat, wręcz przeciwnie, wyraża je w najwyższym
stopniu. Jedna teoria naukowa wkrótce ustępuje miejsca drugiej – dogmat
trwa na przestrzeni wieków”. Zob. C. G. Jung, Psychologia a religia, tłum.
J. Prokopiuk, Wyd. KR – Wyd. WROTA, Warszawa 1995, s. 62. W wypełnieniu chcę dodać, że dogmat, co istotne, odnosi się do Boga będącego

61

najpełniej w mowie nacechowanej świadomością czy przeczuciem
sacrum. Domagała się przy tym rytualizacji i misteryjności. Za to jej
dzisiejsza postać jest zgoła uboższa. Można tu mówić o desakralizacji, której źródeł należy szukać w ofensywie kultury ponowoczesnej.
Jeden ze znaków rozpoznawczych ponowoczesności to wieloobjawowa redukcja możliwości języka.
O ontologicznej istocie Boga można powiedzieć tyle, ile się
wie. A że wiemy o niej niewiele, to należy zgodzić się z racją św.
Bonawentury, dla którego „wszelki byt, o którym nie można sądzić,
przewyższa taki, o którym można sądzić […]”30. Mówienie o Bogu
jest jednak konieczne, bo słowa składające się na język czy mówiąc
bardziej uczenie – system języka, są emanacją Boskiego Logosu i
nawiązaniem do Pierwszego Słowa. A Słowem jest On sam. Takie
podejście to warunek sine qua non wartościowaniu środkami językowymi w aksjologicznym układzie sacrum – profanum. Desakralizacja języka jest w istocie jego profanizacją, a rozważając tę kwestię
z perspektywy teologicznej koncepcji grzechu, można ją uważać za
grzech kardynalny.
O rewitalizację języka ojczystego, w tym też jego wariantu
funkcjonującego w rodzinie, zabiegają nie tylko przedstawiciele
teologii czy nauczyciele, ale i językoznawcy – normatywiści, operujący kategoriami „strategii językowej” oraz „postawy językowej”
jako środków tej odnowie służących. Aby przynajmniej zbliżyć się
do tak sformułowanego celu31.
Słowem i spiritus movens wszelkich słów (co legitymizuje sakralny charakter języka), a nie mówi o idei Boga, która może być li tylko refleksem tęsknoty do Absolutu, fantazmatem, projekcją.
30
Św. Bonawentura, O wiedzy Chrystusa. O tajemnicy Trójcy, tłum. M.
Olszewski, Wyd. „HACHETTE”, Warszawa 2009, s. 143.
31
Kategorie „strategii językowej” i „postawy językowej” są użyteczne w
deskrypcji języka potocznego, właściwego dla komunikacji rodzinnej. Można
ją przeprowadzić na dwóch płaszczyznach, przyjmując, że wyznacznikami
wariantu potocznego są w dużej mierze gramatyczne cechy leksemów […] i
komunikacyjnej, gdzie czynniki kontaktowe socjo– i psycholingwalne odgrywają dużą rolę w oznaczeniu słownictwa nazywanego przez nas potocznym”. W. Lubaś, Studia socjolingwistyczne, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2013, s. 190. Język potoczny dzięki oznaczaniu odpowiadającemu
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Każdy normatywista musi mieć wypracowaną pewną postawę
wobec języka i – ponieważ działa zgodnie z tą postawą (bo w innym
wypadku swoją postawą językową przeczyłyby przyjętym przez
siebie poglądom) – musi przyjmować określoną strategię. Nie ma
konieczności wyboru: strategia czy postawa. […] Postawa normatywisty w kwestiach kulturalno językowych może być bardziej lub
mniej liberalna. Wydaje się jednak, że nie można być językoznawcą
– normatywistą, jeżeli nie jest się przekonanym o potrzebie i o możliwości jakiegoś (choćby minimalnego) wpływania na normę językową, a może nawet na tendencje pojawiające się w języku 32.
Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której językoznawcy –
normatywiści odwołują się do sakralnego statusu języka, wskazując
na język religijny jako potencjalne źródło norm warunkujących odwrót od trendów godzących w ów status. W swoich rozważaniach o
dyskursie holenderski badacz Teun A. van Dijk wskazuje na fakt, iż
„większość opisów lingwistycznych ogranicza się do poziomów
wyrażania (brzmienia i formy) oraz znaczenia zdań. […] Dyskurs ma
jednak wiele innych właściwości, które nie mieszczą się w polu zainteresowania gramatyki, czy też w ogóle językoznawstwa” 33.
W przypadku języka familijnego podkreślić należy znaczenie
dyskursu potocznego34 jako podstawy komunikacji wewnątrzrodzinuznanej semantyce danego leksemu, normie kulturalno językowej bądź uzusowi, spełnia rolę komunikacyjną. Roman Jakobson definiuje ten mechanizm
następująco: „Wypowiedź skierowana przez nadawcę powinna być adekwatnie odebrana przez adresata, każdą wypowiedź koduje nadawca, a dekodować
powinien ją odbiorca”. R. Jakobson, Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski, tłum. E. Janus [w:] W poszukiwaniu istoty języka. Wybór
pism, t. 1, wybór, red. nauk. i wstęp M. R. Mayenowa, Państwowe Wyd.
Naukowe, Warszawa 1989, s. 257.
32
A. Markowski, E. Rudnicka, Dwugłos w sprawie kultury języka dziś
[w:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. K. Ożóg, Wyd.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 13-14.
33
T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, tłum. G. Grochowski [w:]
Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, wybór i opracowanie A. JasińskaKania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wyd. Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 1029.
34
Fenomen potoczności analizuje wielu autorów, np. K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2004, s.
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nej, która coraz wyraźniej ulega negatywnym wpływom z zewnątrz.
Dzieje się tak głównie za sprawą mediów; style mówienia są nieraz
„kalką” zachowań językowych osób działających poprzez dyskurs
medialny na wyobraźnię grup rodzinnych. Wystarczy wspomnieć o
„drugim życiu” albo „życiu zastępczym” wielu polskich rodzin. Najchętniej wchodzą w relacje komunikacyjne, gdy poczują potrzebę
identyfikacji z życiem innej rodziny, wykreowanej przez twórców
licznych seriali telewizyjnych35.
Ubożeniu języka rodzinnego służy również uleganie, głównie
przez ludzi młodych, modom językowym. Jest to zjawisko, jak zauważa Kazimierz Ożóg, sytuujące się w obszarze zainteresowań
zarówno psychologii społecznej, jak i lingwistyki, stąd też niełatwe
do zdefiniowania36. Do desakralizacji języka rodzinnego przyczynia
się nadto osłabienie walorów poprawnościowych i efektywnościowych języka religijnego, przejawiającego się choćby oderwaniem
homiletyki od realnych problemów człowieka, inklinacją do nadużywania niezrozumiałego dla większości odbiorców specjalistycznego aparatu pojęciowego teologii i filozofii czy zaburzaniem przekazu wiary przez „obecność w sferze komunikacji religijnej elementów z niskich rejestrów stylowych, a nawet młodzieżowych slangów”37. Ważny aspekt ubożenia języka rodzinnego przedstawia Antonina Grybosiowa. Autorka pisze:
Zmiana rzeczywistości pozajęzykowej spowodowała rozpad
rodzinnej wspólnoty komunikacyjnej, od 1945 r. poczynając; tą
wspólnotą komunikacyjną przed rokiem 1939 była bowiem rodzina,
a nie ulica czy podwórko […] Nowym wzorcem stała się masowa
50-74. A. Skudrzyk, J. Warchala, Język potoczny – dyskurs potoczny, [w:]
Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E.
Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Towarzystwo Autorów i
Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013, s. 35-47 (i podana
tam literatura: s. 48-59).
35
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu…, op. cit., s. 88.
36
Ibidem.
37
M. Makuchowska, Styl religijny [w:] Style współczesnej polszczyzny.
Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. ŻydekBednarczuk, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013, s. 517.
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kultura amerykańska z różnych przyczyn, głównie psychologicznych, ale także społecznych. [...] Potwierdzany badaniami statystycznymi proamerykanizm Polaków wsparty został dążeniem do
zachowań, które łączyły ponad podziałami na warstwy społeczne i
zacierały typową dla rzeczywistości polskiej opozycję wieś miasto z
negatywną oceną członu pierwszego. W przeciwieństwie do Francuzów, którzy bronią swej tożsamości kulturowej i pozycji centrum
kultury europejskiej w imię hasła „wystarczy być Francuzem”, polska młodzież i powstająca po roku 1984 polska klasa średnia wybierają jako prestiżowy dla wizerunku człowieka nowoczesnego model
amerykański, egzotyczny, znany z literatury i filmu, z telewizji. Model prosty i łatwy w naśladowaniu, nie wymagający kształcenia ani
wysiłków dostosowawczych38.
Reasumując chciałbym powiedzieć, że, jak wynika z moich
obserwacji, procesy ubożenia języka polskiego w ogóle będą postępować. Są one bowiem uwarunkowane zewnętrznymi wpływami
kulturowymi. Wpływami na tyle silnymi, że nie będą w stanie osłabić ich, przynajmniej w najbliższej przyszłości, największe nawet
starania obrońców języka, z lingwistami – normatywistami włącznie.
Dużą barierę dla utrzymania kulturowej kondycji mowy ojczystej,
również na poziomie języka rodzinnego, stanowi akcentowana przez
Antoninę Grybosiową nadmierna spolegliwość Polaków wobec modeli językowych oferowanych przez zamerykanizowaną kulturę masową. Pozwolę sobie dodać, że, w moim przekonaniu, nie można
jednak wykluczyć zaistnienia w nieokreślonej przyszłości sytuacji
kulturowego przesytu, a później sprzeciwu wobec języka zubożonego, jałowego, bo niezdolnego do tego, by jego użytkownik mógł
wyrazić siebie w coraz bardziej złożonym świecie.
Streszczenie:
Autor artykułu rozważa zagadnienie degradacji jakości języka
polskiego w sferze życia rodzinnego nazywając ten proces ubożeniem języka. W komunikacji językowej członków rodziny obserwu38

A. Grybosiowa, Destrukcja tradycyjnego, polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne [w:] Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg i E. Oronowicz-Kida, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 32-33.
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jemy ubożenie leksyki rodzimej na rzecz zapożyczeń, zastępowanie
idiolektu przez „kalki”, skrótowość, nieprzestrzeganie wielu innych
norm kulturalno językowych. Językowi rodzimemu w epoce ponowoczesnej zagraża „pauperyzacja postępująca” w następstwie zderzenia kultury tradycyjnej z kulturą represyjnego technopolu. Język
rodzinny traci swoje walory estetyczne, aksjologiczne, antropologiczne. Coraz rzadziej znajdujemy w jego materii elementy tradycji
religijnej, język przestaje być wyrazem „święta i ceremonii”, służąc
głównie komunikacji instrumentalnej, bezrefleksyjnej. Należy przypuszczać, że w niedługim czasie język rodzimy w kształcie postulowanym przez normatywistów językowych, będzie funkcjonował już
tylko w enklawach.
Słowa kluczowe: ubożenie, język rodzinny, technopol, rodzina, komunikacja
Summary:
Signum temporis: pauperization of language in family communication
The author of the article discusses the notion of degradation of
the Polish language in the sphere of family life, referring to the process as pauperization. In verbal communication among family members we can observe the impoverishment of native vocabulary in
favour of borrowings, replacement of idiolect by “calques”, brevity
of language, failure to comply with many other cultural and linguistic norms. The contemporary native language is threatened with
“progressive pauperisation” following a collision of traditional culture and the culture of repressive technopol. The native language
loses its esthetic, axiological and anthropological values. No longer
can we find in its matter some elements of the religious tradition.
Language is no more an expression of “festival and ceremony”, serving mainly as a means of instrumental thoughtless communication. It
may be presumed that very soon the native language in the shape
proposed by advocates of linguistic prescriptivism will function
solely in enclaves.
Key words: desacralisation, pauperization, native language,
technopol, family, communication
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Marta Pietrycha

Atmosfera wychowawcza rodziny
Wstęp
Rodzina to naturalna i podstawowa grupa społeczna. Zaspokaja ona fizyczne, psychiczne oraz społeczne potrzeby dziecka. w rodzinie zachodzi proces socjalizacji. Dzięki niej dziecka wyrasta na
dorosłego człowieka, a więc ,,osobę przygotowaną do uczestnictwa
w życiu społecznym”1. W rodzinie uczy się ono norm postępowania,
przygotowane jest do funkcjonowania w przyszłych rolach społecznych. Atmosferę wychowawczą w rodzinie możemy rozpatrywać
dość szeroko. Oprócz stosunków pomiędzy rodzicami, istotne znaczenie nabierają również stosunki rodziców do dzieci. Są one istotne
z racji tego, iż wpływają na rozwój dziecka, jego postawy i osiągnięcia. Bowiem lepiej uczą się dzieci, które czują się kochane, które
traktują rodzice życzliwie i poważnie2.
1. Pojęcie rodziny
W ujęciu pedagogicznym o rodzinie mówimy jako „grupie
społecznej i wychowawczej (czasem społeczno-wychowawczej),
upatrując w niej małą zbiorowość, grupę pierwotną i grupę odniesienia – najczęściej opartą na podstawach naturalnych (pokrewieństwo)
bądź adopcji i stanowiącą, bardziej lub mniej zorganizowaną (nieformalną i formalną zarazem) formę zbiorowości – członków wypełniających specyficzne role (rodziców – ojca bądź matki, dzieci –
syna lub córki, innych krewnych) w procesach wychowawczych”3.
Źródłem wychowawczej działalności rodziny są interakcje wychowawcze. Są one podporządkowane celom wychowania, respektując
przy tym normy stanowiące rodzinny system wartości.
1

A. M. Basak, Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie,
,,Pedagogika Rodziny”, 2011, nr 1 (3/4), s. 101.
2
A.
Skreczko,
Atmosfera
wychowawcza
domu,
https://opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/atmosfer.html (dostęp: 21 maja 2018).
3
S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007, s. 29.

Według W. Okonia rodzina to ,,mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę
wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca
obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”4. D. Lalak, T. Pilch
przez pojęcie rodziny rozumie „małą i pierwotną grupę, środowisko i
system edukacyjny oraz instytucję socjalizacyjno - wychowawczą i
wspólnotę emocjonalno-kulturową”5. Zdaniem R. Wroczyńskiego
rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, w którym
,,dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowadzenia go w krąg kontaktów społecznych”6. Zdaniem A. Pluta rodzina jest ,,ukształtowaną historycznie wspólnotą życia, człowiekowi
najbliższą, bo naturalną, niepowtarzalną, niemożliwą do pełnego i
bezwarunkowego zastąpienia7.
Zdaniem Z. Tyszki rodzina jest integralną część każdego społeczeństwa. To najmniejsza, ale i podstawowa komórka społeczna.
Przez autora określa jest również podstawową grupą, z którą jednostka jest ściśle związany. Mowa jest tu o osobowości i roli społecznej - rola męża, ojca, żony, matki itp. Jest to grupa odniesienia, z
którą świadomie identyfikujemy się, współtworzymy i przejmuje
kultywowane poglądy, postawy, zachowania, obyczaje, wzory8.
Jak słusznie zauważa D. Opozda „wspólną cechą pedagogicznego ujęcia rodziny jest uznanie jej wyjątkowego znaczenia jako
grupy naturalnej, chronologicznie pierwszej, podstawowej i niezastępowalnej w rozwoju i wychowaniu człowieka; pedagogiczna analiza rodziny skupia się na przebiegu procesu wychowania”9. To właśnie w rodzinie dziecko po raz pierwsze uczy się norm postępowania, poznaje role społeczne. Jest to więc „jeden z najistotniejszych
atrybutów rodziny decydujących o jej wyższości nad innymi środo4

W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 261.
D. Lalak, T. Pilch, Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy
socjalnej, Warszawa 1999, s. 236.
6
R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, s. 161– 162.
7
A. M. Basak, Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie,
,,Pedagogika Rodziny”, 2011, nr 1 (3/4), s. 101.
8
Tamże, s. 102.
9
E. Giglewicz, Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, s. 189.
5
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wiskami”10. Oddziaływanie rodziny o którym mowa wyżej nie tylko
rozpoczyna się najwcześniej w rodzinie, lecz dodatkowo trwa ono
najdłużej. Zaczyna się bowiem zanim pojawią się inne środowiska w
naszym życiu.
Współczesną definicję rodziny podaje M. Jurczak. Zdaniem
autora „rodzina to podstawowa komórka wychowawcza, złożona z
małżonków lub małżonków i dzieci, także ogół krewnych obojga
małżonków. Rodzina odgrywa w społeczeństwie doniosłą rolę. w
rodzinie obowiązuje całkowite równouprawnienie obojga małżonków. Powinni oni współdziałać dla dobra i zaspokojenia jej potrzeb.
Szczególnie ważnym obowiązkiem małżonków jest opieka nad
dziećmi i właściwe ich wychowanie”11.
2. Funkcje rodziny
Rodzina w literaturze przedmiotu określana jest naturalnym,
pierwotnym i podstawowym środowiskiem życia dziecka. Najczęściej mówi się o niej jako środowisku wychowawczym grupie lub
instytucji wychowawczej. Rodzinie rozpatrywanej w kategoriach
pedagogicznych przypisuje się wiele funkcji. Stanowią one zespół
zadań i efektów będących ich rezultatem. Wyrazem przemian społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych są metody jakimi współczesne rodziny interpretują, nazywają i wypełniają przypisywane jej
funkcje12.
Jak czytamy u J. M. Nogowskiego rodzina pełni trzy podstawowe funkcje:
1) Prokreacyjną
2) Ekonomiczną
3) Wychowawczą13.
10

A. M. Basak, Zaspokajanie potrzeb i socjalizacja dziecka w rodzinie,
,,Pedagogika Rodziny”, 2011, nr 1 (3/4), s. 102.
11
B. M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, ,,Forum pedagogiczne UKSW” 2011, nr 1, Warszawa, s. 235.
12
A. Błasiak i E. Dybowska, Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny,
Kraków 2010, s.71.
13
J. M. Nogowski, Rodzina – Jej funkcje i zagrożenia. Studium na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, „Studia Ełckie”2015, nr 2
(17), s. 161.
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Powyższe funkcje są ze sobą sprzężone ze sobą, przypisuje się im
ogromne znaczenie dla jej członków i społeczeństwa. Funkcje rodziny
wynikają z analizy elementów występujących w omawianej definicji
rodziny. Rodzinę określa się często jako grupę społeczną złożoną z osób
opartych na łączności biologicznej, tradycji rodzinnej i społecznej.
Funkcja prokreacyjna pełni istotną rolę w powstaniu prawidłowej rodziny. To rodzina jest odpowiedzialna za wydawanie potomstwa, zapewnia
ciągłość narodu, społeczeństwa. Prokreacja to odpowiedzialność za
przekazanie życia oraz wychowywanie jednostki14.
Kolejna funkcja - ekonomiczna funkcja rodziny dotyczy warunków materialnych, który pozwoli w pełni zaspokoić niezbędne
potrzeby. o poziomie życia rodziny decyduje m.in. sytuacja mieszkaniowa, dochody jej członków, dostęp do usług kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej, wychowania,
edukacji itp.15. i tutaj dużą rolę przypisuje się państwu, które powinno prowadzić politykę prorodzinną, zapewnić pracę, świadczenia
społeczne. Mieszkanie jest niezbędnym elementem prawidłowo
funkcjonującej rodziny. Zapewnia ono kształtowanie stosunków
rodzinnych, jej warunków życia, wychowania dzieci i zaspokojenia
jej podstawowych potrzeb16.
Trzecia funkcja to funkcja wychowawcza. To rodzina jest
pierwszą grupą społeczną odpowiedzialną za wychowanie dziecka.
Jest podstawowym podmiotem opieki nad potomstwem. Rodzina
jako ważna instytucja wychowawcza spełnia dodatkowo następujące
funkcje:
 opiekuńczą,
 emocjonalną
 kształcącą
 aktywizacji twórczej17.
Każda rodzina tworzy inne środowisko kulturowe, dostarcza
własnych wzorów zachowań, sposobów spędzania czasu. Rodzina
14

K. Ostrowska, M. Ryś, Przygotowanie do życia w rodzinie, cz. 1,
Warszawa 1997, s. 12.
15
Tamże.
16
Tamże, s. 163.
17
Tamże.
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powinna zapewnić bezpieczeństwo, wewnętrzną równowagę, spokój
tak by dziecko czują w niej wsparcie, schronienie18.
3. Pojęcie i rodzaje wychowania
Rodzina to miejsce wychowania dzieci. Rodzina to głównie
rodzice, którzy tworzący klimat i odpowiednią atmosferę. To właśnie
dom jest miejscem przekazywania uczuć, postaw. Zdaniem B.
Dymara to ,,mądrość i dobroć rozumiana jako życzliwość i
spolegliwość, nadaje tym działaniom koloryt ciepła, wzruszenia i
głębi”19. W literaturze przedmiotu rodzice nazywani są
najważniejszymi osobami w życiu dziecka. Jak podaje Sobór
Watykański II rodzice „w najwyższym stopniu są zobowiązani do
wychowania potomstwa”20 dlatego też ,,muszą być uznani za
pierwszych i głównych wychowawców”21. To oni rozpoczynają
proces wychowania, tworzą odpowiednią atmosferę i warunki dla
rozwoju.
Zdaniem O. Decroly wychowanie to ,,przygotowanie do życia
przez życie”22. Definicja ta dotyczy organizacji środowiska wychowawczego, które w sposób nieuświadomiony wpływa na daną jednostkę - członka rodziny, ludzkości, narodu. Według W. Okonia
wychowanie to „świadomie organizowana działalność społeczna,
oparta na stosunku wychowawczym między wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian w
osobowości wychowanka”23. Autor w swej definicji mówi o wymianie działań między wychowankiem a wychowawcą. Twierdzi, że
wychowanie nie jest procesem jednostronnym, dotyczy więc zawsze
obu stron.

18

J. M. Nogowski, Rodzina – Jej funkcje i zagrożenia. Studium na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, „Studia Ełckie”2015, nr 2
(17), s. 162.
19
B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny, Kraków 1998, s. 144.
20
T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s. 145.
21
Tamże.
22
T. Dąbrowska, B. Wojciechowska - Charlak, Między praktyką a teorią
wychowania, Lublin 2005, s. 19.
23
W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 445.
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W myśli Jana Pawła II wychowanie to ,,przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. Rodzice
obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego
człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością
człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat”24. Dodatkowo Papież uważa, że w wychowaniu chodzi „o to, aby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej był, a nie tylko więcej miał – aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby być nie tylko z drugim, ale także i dla drugich”25.
W rodzinie mówimy o dwóch rodzajach wychowania. Występują one łącznie, wzajemnie się uzupełniają. Pierwszym jest wychowanie bezrefleksyjne nazywane również niezamierzonym, pośrednim, Drugie to wychowanie refleksyjne inaczej zamierzone i planowe. Każdy rodzaj wychowania ma miejsce w określonej atmosferze.
w przypadku rodziny mówimy o klimacie domu rodzinnego. a tu
,,najważniejszymi i pierwszymi wychowawcami dziecka są jego
rodzice, którzy przez zrodzenie i specyficzne więzi, przyjęte postawy
stają się dla niego osobami znaczącymi i przewodnikami o niezwykłej sile oddziaływania”26.
4. Mechanizmy i oddziaływania wychowawcze
S. Kawula27 mówi o czterech rodzajach oddziaływań wychowawczych. Do nich zalicza:
1) „oddziaływania niezamierzone obojętne,
2) oddziaływania niezamierzone nieobojętne,
3) oddziaływania zamierzone, zorientowane na realizację celów samej rodziny jako grupy,
24

Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sane,
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.ht
ml (dostęp: 28 maja 2018).
25
S. Urbański, Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–
1999),Warszawa 2000, s. 130.
26
A. Błasiak i E. Dybowska, Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny,
Kraków 2010, s.71.
27
S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i
panorama problematyki, Toruń 2007, s. 57.
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4) oddziaływania zamierzone, zorientowane na realizację celów
wychowawczych obowiązujących w społeczeństwie globalnym”28.
Pierwsze dwa oddziaływania należą do oddziaływań niezamierzonych. i tak oddziaływanie obojętne niezamierzone to codzienne
czynności, nasze zwyczaje, nie powodują one nowych przeżyć. z
kolei oddziaływanie nieobojętne, to również nasze codzienne czynności, lecz one mają „wpływ dodatni i ujemny na kształtowanie się
osobowości dzieci”29. Mówimy tu o kłótniach w obecności dzieci,
czytaniu książek przez rodziców, o wydawanych poleceniach - przykładem jest choćby zrobienie zakupów. Są to zatem naturalne czynności, brakuje im jednak typowych zamiarów wychowawczych.
Kolejne dwa oddziaływania to oddziaływania zamierzone.
Pierwsze związane z realizacją celów rodziny, drugie z kolei na realizację celów obowiązujących w globalnym społeczeństwie. Gdy
mówimy o rodzinie to mamy na myśli świadome powierzanie swoim
pociechom określonych obowiązków na przykład opieka nad młodszym bratem/ siostrą, posprzątanie pokoju itp. Tutaj następuje kształtowanie umiejętności praktycznych30. Z kolei oddziaływania zorientowane na realizację celów wychowawczych obowiązujących w społeczeństwie to nic innego jak przekazywanie potomkom dorobku i
tradycji społeczeństwa, a więc kultury, tradycji. Mówimy tu o kształtowaniu społecznie pożądanych postaw31.
Najczęściej spotykamy się z dwoma rodzajami oddziaływań
wychowawczych:
1) Oddziaływaniem funkcjonalnym.
2) Oddziaływaniem intencjonalnym.
Oddziaływanie funkcjonalne określane jest w literaturze niezamierzonym i wewnętrznie nieuświadomionym. Zaś intencjonalne
to zamierzone i świadomym oddziaływanie.

28

M. Filipowicz, Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze. Zadania i ideał wychowawczy - z perspektywy nauczania kościoła, ,,Łódzkie
Studia Teologiczna, 2017, nr 26 (1), s. 137.
29
S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i
panorama problematyki, Toruń 2007, s. 57.
30
Tamże.
31
Tamże.
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W praktyce powyższe dwa oddziaływania się przenikają, nie
możemy zatem mówić o dominacji któregokolwiek32. Dlatego też
stwierdza się, że w wychowanie wpisane są zarówno oddziaływania
niezamierzone, jak i zamierzone33.
Z kolei do głównych mechanizmów procesu wychowawczego
w rodzinie należy: mechanizm naśladownictwa i identyfikacji, mechanizm kontroli społecznej, mechanizm inspirujący i pobudzający.
Mechanizm naśladownictwa i identyfikacji dotyczy wzoru i przykładu ze strony rodziców. Kolejny mechanizm - kontroli społecznej
mówi o systemie nagród i kar. Ostatni, trzeci mechanizm - inspirujący i pobudzający, zwraca uwagę na aktywność dziecka, a inspiratorami jego są rodzice. Powyższe dwa pierwsze mechanizmy związane
są z wychowaniem naturalnym zaś trzeci dotyczy zamierzonych
oddziaływań wychowawczych34.
5. Atmosfera rodzinna
Każda rodzina tworzy określoną atmosferę rodzinną. Jej środowisko to „zespół warunków i przedmiotów, tak materialnych, jak i
niematerialnych, oraz żyjące w tej przestrzeni osoby złączone ze
sobą w oryginalny i niepowtarzalny sposób: węzłami krwi i pokrewieństwa35. Nie mówimy tutaj zdaniem J. Wilk o układzie statycznym. Zdaniem autora „wszystkie elementy środowiska wchodzą ze
sobą w różnego rodzaju powiązania, stosunki i relacje. Bezpośrednim wynikiem tychże, wypadkową, jest atmosfera domowa, klimat
rodzinny”36. To w jakiej atmosferze rodzinnej żyjemy zależy od wielu czynników. Mowa jest tu o warunkach materialnych, o standardach życia, o poziomie kultury, a zwłaszcza o naturalnej więzi miłości, która to łączy jej poszczególnych członków. Dlatego też „naj32
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ważniejszym źródłem atmosfery rodzinnej są osoby w rodzinie i
jakość zachodzących między nimi relacji”37. a istotną cechą omawianej atmosfery jest emocjonalne nasycenie i nastrój uczuciowy.
Zdaniem I. Obuchowskiej przez atmosferę wychowawczą należy rozumieć „specyficzny dla poszczególnej rodziny klimat wychowania”38. Autorka dość obszernie mówi o uszkodzonej atmosferze rodzinnej. i tu wymienia sześć sytuacji.
Pierwsza to atmosfera napięta, a więc dotyczy nieufności, gdzie
często niedomówienia oprowadzają do konfliktów. Druga to atmosfera
hałaśliwa, czyli awantury i kłótnie. Kolejna atmosfera depresyjna związana ze smutkiem i apatią. Czwarta to atmosfera obojętna. i tu nie występuje więź uczuciowa pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Piąta to atmosfera nadmiaru emocji oraz problemów. Rodzice okazują dziecku
sporadycznych emocji, mówimy o sprzężeniu. Ostatnia to atmosfera
wroga, a więc złe nastawienie do dziecka39.
Atmosferę wychowawczą wyznaczają panujące w rodzinie
stosunki między jej członkami. To one wywierają na nią największy
wpływ. Mówimy tu również o wpływie na rozwój osobowości
dziecka, na jego postawy. Zdaniem O. Lipkowskiego rodzina nie
działa na dziecko poprzez zamierzone procesy wychowawcze, przez
nakazy i zakazy, ale przez atmosferę rodzinnego gniazda 40.
Atmosferę w rodzinie możemy scharakteryzować poprzez więzi,
nasze dążenia, współżycie, współdziałanie, szacunek i zrozumienie.
Mówimy tu również o upodobaniach, zainteresowaniach, solidarności
rodzinnej. Na jej tworzenie wpływ mają ,,wszystkie składniki rodzinnej
egzystencji, równocześnie ona sama wpływa na kształtowanie się nowych sytuacji i rzutuje na całokształt funkcjonowania rodziny”41. Stąd
też zdaniem A. M. Basak atmosferę w rodzinie tworzą takie czynniki
jak: ,,właściwości i walory rodziców, wzajemne stosunki między rodzicami, stosunek rodziców do dzieci, stosowane przez nich metody wy37
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chowawcze, osobowość każdego z dzieci, stosunki wewnętrzne w rodzinie, świadomość odpowiedzialności za los dzieci”42. W domu, gdzie
panuje miłość, brak kłótni małżonków, dziecko czuje się szczęśliwe i
akceptowane. Miłość daje poczucie bezpieczeństwa, zapewnia stabilizację i wewnętrzną równowagę psychiczną.
6. Typy rodzin
Współcześnie mówi się o trzech typach rodzin ze względu na
panującą w nich atmosferę i skutki wychowawcze. Należy do niej:
1) Rodzina o atmosferze demokratycznej. w rodzinie tej występują najbardziej pożądane warunki wychowawcze. Mówimy o wzajemnej życzliwości, zaufaniu, rodzice liczą się tu z potrzebami swych
dzieci, przy czym nie ulegają ich zachciankom. Dzieci mają możliwość podejmowania inicjatyw i aktywności. w rodzinie tej przeważają
nagrody niż kary stosuje się perswazję, pobudza u dzieci ambicję oraz
samokontrolę dziecka, a obowiązujące normy porządkują życie jej
członków43.
2) Rodzina o atmosferze autokratycznej. Relacje pomiędzy
rodzicami a dziećmi są kształtowane głownie przez strach. Rodzice
ustalają zakazy, normy, nie liczą się z potrzebami dzieci. Mówimy tu
o dużej kontroli i posłuszeństwie. Dzieci w rodzinie tej zachowują
się w narzucony sposób, jakiejkolwiek odstępstwa nie są tolerowane.
3) Rodzina o atmosferze bezładnej. Relacje oparte są na
przypadku, chaosie i niezdecydowaniu. w rodzinie tej brak konsekwencji, nie mówimy tutaj o żadnych normach i zasad. Postępowanie rodziców jest wynika od ich nastroju bądź kaprysu44.
7. Typy klimatu rodzinnego
W każda rodzinie panuje określona atmosfera i klimat. D.
Kornas-Biela mówi o czterech typach klimatu domu rodzinnego45.
Wyróżnia:
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1) Dom-hotel
2) Dom-puszcza
3) Dom-pustynia
4) Dom-ognisko
Pierwszy klimat domu rodzinnego to dom - hotel. Charakteryzuje się on głównie zabezpieczeniem materialnym. Panuje tu administracyjny ład. Członkowie rodziny wypełniają swoje obowiązki.
Mówimy tu o osamotnieniu i chłodzie. Kolejny klimat to dompuszcza. Panuje tu dezorganizacja. Przeważa w tej rodzinie prawo
silniejszego. Relacje wypełnia strach, egoizm. Mówimy o agresji i
karze. Klimat w omawianej rodzinie jest oziębły, mroźny. Taki dom
dość szybko pustoszeje.
Trzeci typ klimatu to dom-pustynia. Klimat ten tworzą osoby
o wspólnych przyzwyczajeniach, wspólnych sprawach życia codziennego. Każdy z domowników wykonuje swoje obowiązki, choć
bez zapału oraz poświęcenia. Taki dom jest bezbarwny i nudny. Posiada emocje, które jednak należy wzbudzić, zainicjować.
Kolejny to dom-ognisko. Klimat ten tworzą osoby, które łączy
miłość, bezinteresowność, życzliwość oraz zdolność do wybaczania.
Zdaniem D. Kornas-Biela „dom pełni rolę ogniska, które rozświetla
ciemność, odstrasza zło, rodzi poczucie bezpieczeństwa i zakorzenienia w takim domu każdy kocha każdego, a ta miłość skłania do
wspólnego spędzania czasu i bycia odpowiedzialnym za każdego
członka rodziny i funkcjonowanie domu”46. Autorka zwraca uwagę
na więzi i relacje, mówi o poczuciu bezpieczeństwa, o miłości.
Prawidłowa atmosfera domu rodzinnego jednoczy jej członków, skupia wokół siebie, dodatkowo daje poczucie wspólnoty. U
dziecka kształtuje odpowiednie postawy, stymuluje jego rozwój,
wpływa na uspołecznienie47.
8. Niekorzystna atmosfera wychowawcza
Wyznacznikiem niekorzystnej atmosfery wychowawczej jest
obojętność ze strony rodziców, brak więzi rodzinnej, wrogość, czy
też nieodpowiednie metody wychowawcze. Zdaniem I. Obuchow46
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skiej możemy mówić o pięciu rodzajach traumatycznej atmosfery
rodzinnej:
1) Atmosfera napięta.
2) Atmosfera hałaśliwa.
3) Atmosfera depresyjna.
4) Atmosfera obojętna.
5) Atmosfera nadmiaru emocji i problemów.
Atmosferę napiętą charakteryzuje nieufność, aluzje, docinki i
konflikty. Atmosfera hałaśliwa to awantury, kłótnie, jest bardzo męcząca. Atmosfera depresyjna związana ze smutkiem, przygnębieniem
oraz rezygnacją. Obojętną atmosferę cechuje brak uczucia, nie ma
ścisłej więzi między rodzicami a dziećmi. Ostatni rodzaj - atmosfera
nadmiaru emocji i problemów związana silnie z emocjami, mówimy
o ich nadmiarze skierowanym wybiórczo do dziecka48.
Dziecko wychowywane w traumatyzującej atmosferze rodzinnej przeżywa niepokój, jest niepewne tego, co nastąpi w przyszłości,
jest lękliwe. Przykładem jest chociażby atmosfera u rodzin alkoholików, u małżonków rozwodzących się, czy niezrównoważonych psychicznie. Stosunki emocjonalne rodziców i proces wyrównania różnic osobowościowych prowadzi dowytworzenia prawidłowych stosunków rodzinnych. Stosunki te wpływają na rozwój osobowości
dziecka, kształtowanie społecznych relacji49.
Istotne znaczenie dla kształtowania prawidłowej atmosfery wychowawczej ma ,,odpowiedni styl kierowania i stosowanie odpowiednich środków wychowawczych”50. Plan życia codziennego powinien
być ściśle uporządkowany, niekonsekwencja prowadzi do napięcia,
zdenerwowania, kłótni. To bowiem od rodziców zależy, czy będzie
panowała harmonia, czy pośpiech i zamieszanie w codziennych sprawach. Na atmosferę rodzinną wpływa również odpowiedni rytm życia
domowników. Ich rozkład obowiązków powinien tworzyć pozytywne
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relacje między domownikami. Dzieci poprzez wspólną pracę, rozwijają
zainteresowania, darzą ze sobą wolny czasu.
Według A. Skreczko „korzystna atmosfera rodziny stanowi
najważniejszy czynnik w zapobieganiu wszelkiego rodzaju niepowodzeń szkolnych”51. Zdaniem autora nie wystarczy ,,systematycznie
posyłać dziecko do szkoły, zaopatrzyć je w potrzebne przybory
szkolne, zapewnić mu ciszę i spokój oraz inne warunki do odrabiania
lekcji, nie wystarczy wymagać od niego dobrych ocen i wyróżniającego się zachowania - o powodzeniu szkolnym decyduje także ogólna atmosfera, jaka panuje w rodzinie”52. Gdy rodzice poświęcają
dziecku mało czasu, nie interesują się jego sprawami, traktują je
oschle - dziecko nie ma motywacji osiągnąć dobrych wyników w
szkole. Wobec tego istnieje zależność - nieprawidłowa atmosfera
wychowawcza występuje u uczniów słabych niż uczniów z lepszymi
wyniki w nauce. Gdy dziecko czuje się niepotrzebne, a rodzicom
przeszkadza w spełnianiu się w sprawach zawodowych bądź naukowych ma wówczas problemy z własną akceptacją. Jeśli rodzice nie
poświęcają swojego czasu dla dziecka, dziecko ma poczucie, że rodzicom nie zależy na nim53.
Troska rodziców o prawidłową atmosferę wychowawczą domu wytwarza odpowiednie warunki dla rozwoju dziecka, wpływa na
jego funkcjonowanie w dalszym życiu.
Wnioski
Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, w
którym ,,dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i
wprowadzenia go w krąg kontaktów społecznych”54. Każda rodzina
tworzy określoną atmosferę rodzinną. Atmosferę, na którą składa się
wiele czynników. Mowa jest tu o warunkach materialnych, o standardach życia, o poziomie kultury, a zwłaszcza o naturalnej więzi
miłości, która to łączy jej poszczególnych członków. Dlatego też
,,najważniejszym źródłem atmosfery rodzinnej są osoby w rodzinie i
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jakość zachodzących między nimi relacji”55. a istotną cechą omawianej atmosfery jest emocjonalne nasycenie i nastrój uczuciowy.
Streszczenie:
Rodzina to naturalna i podstawowa grupa społeczna. Odpowiada za zaspokojenie fizycznych, psychicznych i społecznych potrzeb dziecka. To w niej zachodzi proces socjalizacji, dziecko wyrasta na dorosłego człowieka. w rodzinie uczy się ono norm postępowania, przygotowane jest do funkcjonowania w przyszłych rolach
społecznych. Atmosferę wychowawczą w rodzinie możemy rozpatrywać dość szeroko. Oprócz stosunków pomiędzy rodzicami, istotne
znaczenie nabierają również stosunki rodziców do dzieci. Są one
istotne z racji tego, iż wpływają na rozwój dziecka, jego postawy i
osiągnięcia. Bowiem lepiej uczą się dzieci, które czują się kochane,
które traktują rodzice życzliwie i poważnie56. Zatem czym atmosfera
wychowawcza? Jakie funkcje pełni rodzina?
Niniejszy artykuł porusza kwestie atmosfery wychowawczej rodziny .Definiuje pojęcie rodziny. Omawia jej funkcje. Przedstawia pojęcie i rodzaje wychowania. Mówi o mechanizmach wychowawczych,
typach klimatu rodzinnego. Charakteryzuje atmosferę rodzinną.
Słowa kluczowe: rodzina, wychowanie, atmosfera wychowawcza
Summary:
The family's upbringing atmosphere
The family is a natural and basic social group. It is responsible
for satisfying the physical, mental and social needs of the child. It is
place, where is process of socialization, the child grows into an adult
person. In the family, they learn the norms of behavior, they are prepared to function in future social roles. We can consider the atmosphere of upbringing in the family quite broadly. Without relations
between parents, the relationship of parents to children is also important because they affect the child's development, attitudes and
achievements. It is better to learn children who feel loved, who treat
55
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their parents kindly and seriously. So what is the upbringing atmosphere? What functions does the family perform?
This article addresses the issues of the family's upbringing atmosphere. Defines the concept of family. It discusses its functions. It
presents the concept and types of upbringing. It talks about upbringing mechanisms, types of family climate. It characterizes the family
atmosphere.
Keywords: family, upbringing, upbringing atmosphere
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Kinga Napora

Rodzina w obliczu migracji zarobkowej
Wprowadzenie
Praca stanowi nieodłączny element życia codziennego każdego człowieka, którego celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dzięki pracy możemy rozwijać się, zarabiać na własne utrzymanie oraz funkcjonować na odpowiednim poziomie wśród społeczeństwa. Jednak znalezienie dobrze płatnej pracy, która przynosi
satysfakcję oraz samorealizację jest bardzo trudne. Możliwość swobodnego przemieszczania się po obszarze państw członkowskich
sprawiła, że znacznie nasiliło się zjawisko migracji. Zdecydowanym
ułatwieniem migracji było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w
2004 roku, gdzie staliśmy się obywatelami świata z unijnym paszportem. Migracja, jak każde zjawisko społeczne, niesie za sobą pewne konsekwencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Z jednej
strony daje możliwość poprawienia sytuacji materialnej rodziny, lecz
z drugiej strony niesie za sobą skutki zaniedbania wychowania dzieci, których nie da się cofnąć lub naprawić w pełni.
Niniejszy artykuł skupia uwagę na skutkach migracji prowadząc rozważania wokół dzieci migrujących rodziców, które zostają w
kraju pod opieką osób trzecich biorąc bierny udział w migracji.
Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej
Życie rodzinne i małżeńskie od zawsze wzbudzało zainteresowanie różnych grup społecznych. Stąd też wywodzą się liczne
refleksje teoretyczne czy prowadzone przedsięwzięcia w ciągu dziejów krążące wokół tematyki związanej z rodziną. Toteż w różnych
okresach koncentrowano się na różnych aspektach życia codziennego rodziny. Gromadzono wiedze dotyczącą funkcjonowania rodziny,
jej roli jaką pełni w życiu każdego człowieka oraz zadaniach. Ważne
jest aby rozróżnić (nie rozdzielać) elementy tj. rodzina i jej rozwój,
które mają się tak do siebie jak poziom przedmiotowy do poziomu
wiedzy o nim, czyli wiedzy o rodzinie i rozwoju. Wiedza ta nazywa
się wiedzą pierwszego stopnia, czyli wiedza przedmiotowa. Kolejno
następuję wiedza metafizyczna, czyli wiedza o tej wiedzy (o rodzi-

nie). Wiedza - metawiedza, poznanie - metapoznanie, analogicznie:
język - metajęzyk, stanowią podstawowe dystynkcje semiotyczne 1.
Definicję rodziny stanowi ważny przedmiot badań psychologii, pedagogiki i socjologii. W niniejszym artykule skupie się na przedstawieniu rodziny z perspektywy socjologicznej i psychologicznej.
Z punktu widzenia socjologii, nastąpiły istotne zmiany w
funkcjonowaniu rodziny na przełomie ostatnich wieków. Największe
zmiany nastąpiły początkiem XXI, w którym to dynamika zmian
była największa. Alternatywne formy życia rodzinnego wobec zinstytucjonalizowanego małżeństwa i rodziny, takie jak kohabitacja,
życie w samotności, monoparentalność, związki homoseksualne czy
komuny, występowały we wszystkich epokach i kulturach, lecz miały charakter marginalny. Aktualnie zjawisko heterogeniczności rodziny jest spotykane coraz częściej, stało się zjawiskiem powszechnym. Przede wszystkim wśród młodego pokolenia występują nasilone zmiany form życia rodzinnego, które szczególnie ulega wpływom
tzw. westernizacji. Taka sytuacja spowodowana jest przenoszeniem
wzorów życia rodzinnego z krajów zachodnich, w których to dokonuje promowanie wartości indywidualistycznych, takich jak niezależność, autonomia2.
Rodzinę współczesną często przedstawia się jako rodzinę tradycyjną. Nie mniej jednak należy zwrócić uwagę, że nie ma jednej
rodziny tradycyjnej, gdyż nie ma jednej tradycji. Uzależnione jest to
od kultury, w którym związek małżeński jest zawierany, na przykład,
może obejmować partnerów różnego typu. Porównania antropologiczne wskazują, iż klasyczny układ mąż - żona może przyjąć takie
formy jak: współmąż/współżona, mąż/żona dodatkowy(a), odwiedzający(a) próbny(a), czasowy(a). W społeczeństwie polskim przez
wiele pokoleń istniał model rodziny, w którym pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich były ściśle określone i wynikały ze sztywnego
podziału obowiązków na typowo męskie i typowo kobiece. Role te
1

J. Szymczak, Definicje rodziny, Studia nad Rodziną 6/2 (11), Muzeum
Historii Polski 2002, s. 1.
2
L. Bakiera, Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej:
ciągłość i zmiana, Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej roczniki socjologii rodziny XVII, UAM 2006, s.102.
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były z góry określone, gdzie mężczyzna dostarczał środków utrzymania, sprawował władze w rodzinie oraz reprezentował ją na zewnątrz, zaś kobieta wykonywała prace domowe i zajmowała się wychowywaniem dzieci. Patriarchalny system władzy współwystępował z produkcyjnym charakterem rodziny3.
W tradycyjnym modelu rodziny podkreślano, iż zawarcie
związku małżeńskiego, jak i wydanie na świat potomstwa podporządkowane były powszechnym prawom, których naczelnym celem
była nierozerwalność rodziny. Rodzina zapewniała bezpieczeństwo
swych członków, stabilizację, przekazanie dóbr materialnych jak i
moralnych, tak więc dominowały zachowania utrzymujące status
quo. Brak możliwości rozwodu oraz charakteryzowała się wysokim
poziomem dzietności. Rodzina tworzyła jedność będąc wartością
nadrzędną w stosunku do tworzących ją jednostek. Nieformalnie
każda rodzina podlegała ścisłej kontroli ze strony kręgów sąsiedzkich, społeczności lokalnej, a przede wszystkim rodziny rozszerzonej. Jednakże role rodzinne stają się coraz mniej wyodrębnione na
podział obowiązków typowo męskich czy kobiecych. Kobiety podejmują pracę zawodową, zaś mężczyźni częściej niż w przeszłości
angażują się w prace domowe i opiekę nad dziećmi. Decyzje podejmowane są przez obu małżonków. Powyższe zmiany są elementem
dokonujących się od kilku dziesięcioleci globalnych przemian społecznych, politycznych i ekonomicznych 4.
Jeśli chodzi o perspektywę psychologiczną opisuje ona rodzinę głównie przez pryzmat stosunków interpersonalnych, wzajemne
relacje oraz sposób oddziaływania na siebie członków rodziny. Rodzina jest ujmowana jako system powiązanych ze sobą jednostek
tworzących spójną całość. Oddziaływania członków rodziny charakteryzują się brakiem jednostronności, a zmiany zachodzące w procesie rozwoju indywidualnego każdej osoby traktuje się jako efekt
relacji interpersonalnych. Aspekt ten szerzej rozpatrywany jest psychologii rozwoju człowieka, która ujmuje rodzinę jako środowisko
rozwojowe. Rodzinę traktuje się jako podstawę do odpowiedniego
rozwoju każdego człowieka, gdyż zachodzą w nich różnego interak3
4

88

Tamże, s.102 – 103.
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cje wspomagające procesy rozwojowe członków rodziny. Interakcje
na płaszczyźnie rodziny różnią się od innych tj. środowisk wychowawczych (szkoły, przedszkola), środowisko pracy i innych grup,
gdyż są one silniejsze bazujące na bliższych kontaktach. Rodzina niezależnie od jej charakteru formalnoprawnego - jest dla jednostki
pierwszym i najważniejszym środowiskiem społecznym. To rodzice
są pierwszymi opiekunami zaspokajającymi potrzeby biologiczne,
psychiczne i społeczne dziecka, są pierwszymi wychowawcami
przygotowującymi je do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Dziecko rodzi się jako istota zależna od swoich rodziców tworzy się
silne poczucie uzależnienia, jest to środowisko naturalne, które gwarantuje odpowiednie warunki do rozwoju dziecka5.
Emigracja Polaków w liczbach
Zaburzenie odpowiedniego funkcjonowania rodziny spowodowane może być wieloma czynnikami, które mogą prowadzić do
konfliktów, zaniedbywania obowiązków, osłabienie więzi emocjonalnych, a w skrajnych przypadkach do rozpadu rodziny. Dużą role
w codziennym życiu odgrywają aspekty ekonomiczne. Możemy
wyróżnić wiele aspektów ekonomicznych, które nie sprzyjają odpowiedniemu funkcjonowaniu rodzin, chociażby tj.: bezrobocie i niskie
płace, wzrost kosztów utrzymania rodziny, brak dostępu do takich
dóbr jak mieszkanie, brak dostępu do odpowiedniego wykształcenia.
Konsekwencją tych trudności jest narastające zjawisko patologii
wynikiem czego następuje zaburzenie relacji interpersonalnych oraz
więzi pomiędzy członkami rodziny. Wiele ludzi, aby zapobiec złym
konsekwencjom związanymi z pogorszeniem się sytuacji materialnej
jak i zarówno niematerialnej decydują się na emigracje.
Otwarcie granic poszczególnych krajów Unii Europejskiej dała początek wzmożonych emigracji pracowników polskich, odnotowano wzrost tzw. emigracji zarobkowych czy potocznie nazwanych
emigracji za chlebem czy emigracji przetrwania, aby móc między
innymi zaspokoić podstawowe potrzeby rodziny. Fala emigracji Polaków za granicę rozpoczęła się w maju 2004 r. po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej stając się obywatelami z unijnym paszportem.
5

Tamże, s.108.
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W pierwszym roku po akcesji do Unii Europejskiej do samej Irlandii
przybyło 27 295 naszych rodaków. Liczba ta wzrastała lawinowo
przez kolejne 2 lata, osiągając rekordowo 93 787 osób w 2006 roku.
Emigracja wielu rodaków spowodowana jest między innymi przez
brak pracy w miejscu zamieszkania lub oferowane zarobki poza granicami są dużo wyższe pozwalające zaspokoić dążenie do poprawy
warunków życia. Jednak warto podkreślić, że przyczynami podjęcia
decyzji o wyjeździe jest złożona. Ważną role odgrywają czynniki
ekonomiczne, społeczne, polityczne, kulturowe, demograficzne oraz
inne. Obecne migracje mają najczęściej zadanie utrzymania rodziny.
Obecnie emigracja zarobkowa jest alternatywą dla ludzi, którzy w
ojczyźnie „ponieśli porażkę” z różnych przyczyn. Często decyzje o
wyjeździe podejmują osoby wykształcone, gdyż, są sfrustrowane
stanem polskiego rynku pracy. Są one ambitne i chętne do podjęcia
ryzyka, którym niewątpliwie jest migracja zagraniczna. Ponadto
otwarte granice państw Unii Europejskiej kuszą ich perspektywami,
pieniędzmi i sukcesami tak pożądanymi w dobie współczesności6.
Poniżej w tabeli przedstawiono szacunek emigracji z Polski na
pobyt czasowy w latach 2004-2016.
Tabela1.SzacunekemigracjizPolskinapobytczasowywlatach2004-2016(liczbaosóbprzebywającychzagranicąw
końcuroku)
Liczbaemigrantówwtys.
Krajprzebywania
2004

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ogółem

1000

1450

2000

2060

2130

2196

2320

2397

2515

WtymEuropa

770

1200

1685

1754

1816

1891

2013

2098

2214

750

1170

1607

1670

1720

1789

1901

1983

2096

UniaEuropejska
(28krajów)b
wtym:
Austria

15

25

29

25

28

31

34

36

39

Belgia

13

21

45

47

48

49

49

52

54

Cypr
Czechy
Dania
Finlandia

.
.
.
0,4

.
.
.
0,7

3
7
19
3

3
7
21
2

2
8
23
2

1
8
25
3

1
9
28
3

1
9
30
3

1
9
32
3

6

A. Winiarczyk, Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny, Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy nr 1(2)/2011, s.72.
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Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Niemcy
Portugalia
Szwecja
WielkaBrytania
Włochy

30
13
26
23
15
385
0,5
11
150
59

44
17
37
43
76
430
0,6
17
340
70

60
16
48
92
133
440
1
33
580
92

62
15
40
95
120
470
1
36
625
94

63
14
37
97
118
500
1
38
637
97

63
12
34
103
115
560
1
40
642
96

63
9
32
109
113
614
1
43
685
96

64
8
30
112
111
655
1
46
720
94

64
8
29
116
112
687
1
49
788
93

1
12

1
15

1
18

1

02

7
9

7
4

8
5

8

1

Krajespoza
UniiEuropejskiej

2
0

3
0

7
8

8
4

9
6

wtym:
Norwegia

.

.

5
0

5
6

6
5

Dane dotyczą liczby osób przebywających za granicą czasowo: dla lat 2004-2005 – powyżej 2 miesięcy, dla
lat 2010-2016 – powyżej 3 miesięcy.
Dla lat 2004-2005 25 krajów, dla lat 2010-2012 27 krajów.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Jak wynika z tabeli powyżej, w końcu 2016 roku poza granicami
Polski przebywało czasowo około 2515 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. więcej niż w 2015 roku. W Europie w 2016 r. przebywało około 2214 tys. osób, z czego większość – około 2096 tys. –w
krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się o 113 tys. w stosunku do 2015 roku. Najwięcej emigrantów przebywało w Wielkiej
Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii (116 tys.) oraz w
Irlandii (112 tys.). W 2016 r. odnotowano znaczący wzrost liczby Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, które
stanowiły główny punkt docelowy emigracji z Polski w ostatnich latach.
W przypadku Wielkiej Brytanii w porównaniu do 2015r. odnotowano
wzrost o 68 tys. (9,4 %), z kolei w Niemczech liczba przebywających
Polaków zwiększyła się o 32 tys. (ok. 5%). Wzrost liczby przebywających czasowo Polaków zaobserwowano również w innych krajach UE Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Irlandii i Szwecji. Jednocześnie nastąpił
dalszy wzrost liczby osób, zameldowanych na stałe w Polsce, a przebywających przez okres powyżej 3 miesięcy w krajach europejskich niena-

91

leżących do UE - najwięcej w Norwegii, gdzie w 2016r. przebywało 85
tys. Polaków7.
Zjawisko migracji zarobkowej rodziców znacząco wpływa na
poprawę sytuacji materialnej rodziny, lecz warto zauważyć, że wyjazd za granicę członka rodziny wprowadza wiele zmian w życiu
codziennym rodziny np. potęguje izolacje i stronienie dzieci od innych ludzi, pogłębia kryzysy małżeńskie. Paradoksem staje się, iż
rodzice z myślą o zaspokojeniu bieżących i przyszłych potrzeb dzieci
decydują się na wyjazd do pracy za granicę chcąc tym samym
zwiększyć standard życia członków rodziny. Jednakże wiele rodzin
wpada w pułapkę machiny emigracyjnej, który polega na zapłaceniu
dużego rachunku w postaci rozpadu rodziny, poprzez rozbicie struktury rodziny oraz osłabienie więzi wewnątrzrodzinnych. To z kolei
wpływa negatywnie na proces wychowania dziecka w rodzinie.
Trend emigracyjny niestety nadal jest dość silny, kierowany perspektywami zysku, zwiększenia standardu i komfortu życiowego. Absencja członka rodziny, czyli nieobecność członka rodziny ma być wynagrodzona później w postaci wspólnie spędzonego po powrocie
czasu wolnego oraz lepszego standardu życia8.
Wiele rodzin podejmująca decyzję o opuszczeniu kraju w celach
zarobkowych ulegają różnorakim zmianom poprzez zachodzące w społeczeństwach liczne procesy wynikające z postępującej bardzo szybko
globalizacji. Rodziny migracyjne powstają w skutek ciągłych i nieuniknionych gospodarczych oraz społecznych przeobrażeń współczesnego
świata. Rodziny, w których rodzic lub oboje rodziców przebywa za
granicą w celach zarobkowych, stają się rodzinami czasowo niepełnymi,
gdyż długotrwale rodzice przebywają za granicą. Jednakże formalnie są
to rodziny pełne, które tworzą jedną wspólnotę rodzinną, lecz ze wzglę-

7

GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z polski w latach 2004 – 2017.
8
E. Mituła, Rodziny pełne nie w pełni – eurosieroctwo. Opieka nad
dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców [w:] Ładyżyński A. (red.), Rodzina we współczesności, Wrocław 2009, s. 172-173.
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du na wyjazd rodzica muszą przystosować się do nowo powstałej sytuacji i funkcjonować jak rodzina niepełna 9.
Ze względu na duże spektrum zróżnicowania rodzin rozłączonych ze względu na migrację zarobkową rodziców wyróżnić można
ich następującą typologię10:
• rodziny czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu
jednego rodzica za granicą,
• rodziny czasowo niepełne z powodu zarobkowego pobytu
obojga rodziców za granicą w tym samym czasie,
• rodziny czasowo niepełne z powodu zamiennych wyjazdów
za granicę obojga rodziców,
• rodziny stale niepełne przed wyjazdem rodzica za granicę,
• rodziny stale niepełne na skutek rozwodu lub porzucenia w
trakcie migracji zarobkowej,
• rodziny rozłączone z powodu wyjazdu ojca lub rodziny rozłączone z powodu wyjazdu matki.
Rodziny rozłączone z powodu migracji zarobkowej przeżywają dwa okresy stresu: czas rozłąki i czas powrotu . Sytuacja takich
rodzin jest wysoce zróżnicowana, wpływ na nią ma szereg czynników, do których można zaliczyć11:
- częstotliwości wyjazdów rodzica,
- sposób komunikowania się z dzieckiem podczas nieobecności,
- sytuację rodziny przed wyjazdem rodzica,
- wiek dzieci,
- sposób radzenia sobie z sytuacją rozłąki .
W 2008 roku Rzecznika Praw Dziecka przeprowadził badania
na temat migracji zarobkowej rodziców. Jak wynika z badań podczas
migracji zarobkowej jednego rodzica lub obojga rodziców dzieci
9

J. Stańczyk, „Eurosieroctwo” jako skutek migracji zarobkowej, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - nr 17(4)/2015, s. 33-34.
10
W. Danielewicz, Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w
Polsce. Wybrane aspekty [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, pr. zb. pod red. A. W. Janke,
Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2008, s. 67.
11
J. Stańczyk, jw. s. 35.
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pozostają pod opieką najczęściej drugiego rodzica lub najbliższych
krewnych, starszego rodzeństwa, dalszych krewnych, sąsiadów lub
osób obcych. Niestety zdarzają się również sytuację gdzie dzieci
trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych12 .
Rodzina w życiu każdego człowieka pełni bardzo ważną role i
przypisuje jej się wiele funkcji, które wpływają na przyszłość każdego człowieka. Nieobecność rodziców wpływa szczególnie na realizację następujących funkcji rodziny13:
• kontrolną,
• emocjonalną,
• opiekuńczo - wychowawczą .
Potrzeba zapewnienia bytu materialnego (funkcja ekonomiczna) oraz przetrwania jest na tyle silna, że powyżej wymienione funkcje rodziny stają się zasadnie drugorzędne. Funkcja kontrolna ma za
zadanie wprowadzać w życie rodzinne ład poprzez określone reguły i
rytm dnia. Jednak staje się ona niemożliwa do wykonania przez rodzica przebywającego za granicą, który nie jest w stanie na odległość
egzekwować przypisane obowiązki i sprawować pieczę nad bezpieczeństwem swoich dzieci. Dla odpowiedniego rozwoju psychospołecznego dziecka oraz przystosowania do pełnienia społecznych ról
kobiecych i męskich ważne jest, aby w procesie wychowawczym
byli obecni obojga rodzice. Wynikiem emigracji jest brak odpowiedniego wypełnienia obowiązków rodzicielskich. Brak nieodpowiedniej realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych może spowodować brak zaspokojenia potrzeby miłości, bliskości, bezpieczeństwa,
akceptacji, co może w znaczący sposób wpłynąć na autorytet w rodzinie rodzica migranta. Co więcej może powodować rozluźnienie
kontaktów interpersonalnych oraz więzi emocjonalnych w rodzinie,
w której jedno lub dwoje rodziców z przebywa w celach zarobkowych za granicą, nie może brać czynnego udziału w procesie wychowawczym. W podtrzymaniu więzi rodzinnych większego znaczenia nabrały tzw. mass media, które dzięki szerokiej dostępności,
12

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka w sprawie tzw. „eurosieroctwa”, http://brpd.gov.pl/aktualnosci/wystapienie-rzecznika-praw-dziecka-wsprawie-tzw-eurosieroctwa, dostęp: 02.06.2018 r.).
13
J. Stańczyk, jw. s. 34.
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łatwości w obsłudze i stosunkowo niewielkim kosztom mogą przyczynić się za pomocą komunikatorów internetowych do zwiększenia
częstotliwość kontaktów14.
Skutki migracji zarobkowej
Szczególnie dotkliwy sposób nieobecność w domu rodziców
odczuwają dzieci oraz młodzież. Aby móc prawidłowo funkcjonować i rozwijać się potrzebują wsparcia, miłości, troski, kontroli i
obecności obojga rodziców. Dzieci w codziennym życiu muszą zmagać się z wieloma trudnościami, obowiązkami czy problemami.
Największe zagrożenie dla dziecka pojawiają się w momencie gdy
do pracy za granicę wyjeżdża matka lub dwoje rodziców, czego
skutkiem są problemy wychowawcze15.
Tymczasem cenniejsze niż dobro dzieci jest euro. W literaturze przedmiotu od pewnego czasu funkcjonuje pojęcie eurosieroty i
eurosieroctwa. Uznanie za eurosierotę każdego dziecka, którego
przynajmniej jeden z rodziców przebywa poza granicami państwa
jest stwierdzeniem błędnym. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej definiuje euro sieroctwo jako „sytuację, w której emigracja
zarobkowa rodziców/rodzica powoduje burzenie podstawowych
funkcji rodziny, takie jak zapewnienie ciągłości procesu socjalizacji,
wsparcia emocjonalnego dziecka i transmisji kulturowej”. Autor ten
podaje trzy rodzaje euro sieroctwa16:
• stopień najwyższy: losem dziecka kierują obcy ludzie - brak
kontaktu dziecka z rodzicami naturalnymi,
• stopień średni: rodzice sporadycznie i nieregularnie kontaktują się z dzieckiem,

14

Tamże, s. 35.
G. Miłkowska, Wychowawcze i społeczne skutki emigracji zarobkowej dla rozwoju dzieci (na przykładzie regionu częstochowskiego),
[w:] Smak emigracji. Dramaty dzieci, M. Janukowycz (red.), Wyd.
Scriptum, Kraków 2009, s. 104
16
M.
Markowski,
http://wyborcza.pl/1,76842,5888323,MEN__Eurosieroctwo__Taki_sam_pr
oblem_maja_dzieci_marynarzy.html (dostęp: 02.06.2018 r.).
15
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• stopień najniższy: rodzice interesują się dzieckiem, spotykają
się z nim, obdarowują prezentami. Dziecko pozostaje pod opieką
osób trzecich.
Dzieciom szczególnie tym najmniejszym trudno jest zapanować nad tęsknotą za rodzicami. Zmienia się charakter stosunków
międzypersonalnych. Dzieci pozbawione nadzoru i kontroli czują się
zwolnione z wykonywania obowiązków tj. nauka i chodzenie do
szkoły. W takiej rodzinie zaczynają pojawiać się problemy wychowawcze oraz różne formy agresji. Nie mniej jednak dzieci, które
obciążone są dodatkowymi obowiązkami uczą się odpowiedzialności
i podejmowania właściwych decyzji17.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pozostawienie dziecka pod
opieką dziadków wiąże się z obniżeniem poziomu kontroli rodzicielskiej, rozluźnienie dyscypliny, gdyż trudno jest im egzekwować dyscyplinę, stawiać wymagania, czego skutkiem jest pozostawienie
dzieciom wiele swobody. Dziecko rośnie w przekonaniu, że jest
najważniejsze w rodzinie. Również pozostawienie dziecka pod opieką starszego rodzeństwa nie jest odpowiednim rozwiązaniem, ponieważ nie jest ono dla dziecka wystarczającym autorytetem. Mogą
występować także problemy w zakresie realizacji zadań wychowawczych, przez starsze rodzeństwo, wynikające z faktu, że przerastają
one realne możliwości opiekunów. Ponadto rodzice odwiedzający
raz na jakiś czas swoje dzieci stara się wynagrodzić swoją nieobecność traktując go ulgowo „zasypując prezentami”, co powoduje, że
proces wychowawczy się komplikuje18.
Rozstanie z rodzicem z powodu jego wyjazdu zarobkowego
„przyczynia się do zakłócenia różnego rodzaju postaw. Występują
przy tym różne stany emocjonalne, które trudno okręcić parametrycznie, a są nimi radość związana z przyjazdem rodziców oraz
rozpacz związana z ich wyjazdem. Ciągłe niepokoje, lęki, obawy i
wątpliwości mieszają się ze sobą powodując w konsekwencji zaburzenia w zachowaniu”19.
17

D. B. Pestka, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, Colloquium
Wydziału Nauk Humanistycznych I Społecznych Kwartalnik I/2012, s.16.
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Tamże
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G. Miłkowska, jw. s. 103.
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Brak komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa, zaspokojenia potrzeby bliskości i otwartej rozmowy, powoduje różnego rodzaju zmiany w zachowaniu dziecka. Takie dziecko może zamknąć się w sobie stać się bardzo ciche, nie opowiadające o swoich
problemach próbując rozwiązać je samodzielnie. Konsekwencją
rozłąki z rodzicami, dziecko ma problemy z samooceną, budowaniem relacji z otoczeniem, budowaniem więzi interpersonalnych,
brakiem zaufania. Nauka schodzi na dalszy plan, zaczynają się u nich
problemy związane z nauką, trudności wychowawcze, nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcjach, ucieczki, czy chociażby sięganie
po alkohol20.
Rodzice wyjeżdżający za granicę (w szczególności na długi
okres) muszą wziąć pod uwagę konsekwencje swoich wyborów.
Powinni liczyć się z osłabieniem relacji rodzinnych, czego skutkiem
jest brak świadomości o problemach dzieci oraz braku odpowiedniego wsparcia co powoduje destabilizację funkcjonowania rodziny.
Podsumowanie
Z przedstawionych rozważań wynika, że zjawisko eurosieroctwa jest bardzo złożone i niesie za sobą szereg konsekwencji. Emigracja zarobkowa rodzica bądź obojga rodziców powoduje zaburzenia podstawowych funkcji całej rodziny. Brak odpowiedniej opieki
ze strony rodziców jest przyczyną występowania wielu negatywnych
skutków związanych z wychowaniem i edukacją dzieci. Długa emigracja powoduje brak wzajemnego zrozumienia, oddalanie się od
siebie członków rodziny, brak wzorca zachowań, oddziaływania na
dzieci swoją postawą i przykładem. Często zanika poczucie szczęścia mimo przetrwania próby czasu i poprawy sytuacji materialnej.
Członkowie rodziny oddalają się od siebie, żyją razem, ale jakby
obok siebie, stając się sobie obcymi ludźmi.
Streszczenie:
Cały artykuł opisuje problematykę migracji zarobkowej jednego lub obojga rodziców. Współczesna Polska rodzina coraz częściej staje przed dylematem dotyczącym wyjazdu za granicę w celu
poprawienia bytu rodziny. Nie zawsze rodziny decydujące się na
20
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wyjazd zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie niesie za sobą decyzja wyjazdu. W artykule tym przedstawiono definicje rodziny z perspektywy socjologicznej i psychologicznej. Następnie zobrazowano
szacunek ludności emigrującej z Polski na przełomie lat 2004 - 2016,
oraz jej charakterystykę. Na koniec przedstawiono skutki migracji
zarobkowej, które najbardziej dotykają dzieci.
Słowa kluczowe: rodzina, emigracja zarobkowa, euro sieroctwo
Summary:
The whole article describes the problems of labor migration of
one or both parents. Nowadays, a contemporary Polish family very
often has a dilemma in decision about travelling abroad with the aim
of improving the level of life of their family. Rarely families, who
decide on departure, are aware of the consequences that entails. This
article presents the definition of family from the sociological and
psychological point of view. Then the respect of the population emigrated from Poland at the turn of 2004-2016 is displayed, as well as
characteristics of this population. The consequences of labor migration, which most affect children, are presented at the end.
Słowa kluczowe: family, economic emigration, Euroorphanhood
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Beata Kuźniarowska

Migracje zarobkowe powodem tworzenia się e-rodzin
1. Wstęp
Rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną pełniącą dużo ważnych roli w rozwoju i prawidłowym funkcjonowania całego
społeczeństwa. Instytucja rodziny występuję od zarania dziejów stojąc na straży przestrzegania zasad i norm społecznych oraz przekazując tradycję i kulturę nowym pokoleniom. Dlatego też ważnym jest
aby ta komórka społeczna działała w sposób prawidłowy, gdyż pojawienie się dysfunkcji rodziny może wywołać wiele negatywnych
konsekwencji nie tylko dla jej członków ale i dla całego państwa.
Bardzo ważne zatem jest podtrzymywanie odpowiednich relacji
między członkami rodziny, opartych na wzajemnym szacunku, rozmowie i wspólnym działaniu.
Jednakże występuje dużo czynników zagrażającym poprawnemu funkcjonowaniu rodziny, a jednym z nich są niewątpliwie migracje zarobkowe. Z chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
zjawisko migracji bardzo się nasiliło się, zwłaszcza do krajów członkowskich. Za jeden z najczęstszych powodów migracji uważana była
i w dalszym ciągu jest emigracja zarobkowa, wywołana złym stanem
ekonomicznym danej rodziny.
W piśmiennictwie występują różne określania rodziny migracyjnej, wśród których wskazać można na rodzinę czasowo niepełną,
rodzinę rozłączoną, rodzinę transnarodową i inne. Dlatego też celem
niniejszego artykułu jest ukazanie migracji zarobkowej i jej wpływu
na funkcjonowanie rodziny, a także zaproponowanie nowego terminu jakim jest e-rodzina.
2. Znaczenie rodziny w XXI wieku
Znaczenie rodziny jako podstawowej i naturalnej grupy społecznej stanowiącej pierwotne środowisko dla dziecka oraz będącej
fundamentalną instytucją społeczną w XXI wieku uległa istotnym
przemianom. Zmieniła się jej struktura, model, sposób funkcjonowania i pełnienia przypisanych do niej funkcji. Powodów takiego stanu
rzeczy jest dużo, chociażby szybkie tępo rozwoju, przemiany spo-

łeczno-ekonomiczne, zmiany w mentalności społecznej a także inny
podział ról w związku.
Pod koniec XIX wieku oraz w wieku XX instytucja rodziny
znalazła się pod silnym oddziaływaniem industrializacji oraz urbanizacji, a dodatkowo znacznie większej ruchliwości społecznej. Nie
bez znaczenia był także dynamiczny rozwój nauki i oświaty zwłaszcza w naukach ścisłych. Procesy zachodzące w społeczeństwie były
ze sobą ściślej powiązane przez co również rodzina zaczęła ewoluować. Jak zauważa Z. Tyszka nasilająca się industrializacja przekształciła układ sił w obszarze struktur rodzinnych, poprzez równiejsze relacje pomiędzy małżonkami, które w większym stopniu opierają się na powstałej więzi emocjonalnej aniżeli rzeczowej 1. Grupa
społeczna jaką jest rodzina nieustannie przekształca się z formy instytucjonalnej i patriarchalnej do relacji opartych na wzajemnym
koleżeństwie i bezpośrednich stosunkach między rodzicami a dziećmi2. Współcześnie często porównuje się rodzinę nowoczesną i tradycyjną, jednakże nigdy nie występował w społeczeństwie tylko jeden
rodzaj rodziny tak samo jak nie ma jednej dla wszystkich tradycji.
Sam związek małżeński może zostać zawarty pomiędzy osobami
wywodzącymi się ze skrajnie różnych kultur.
Przez długi okres w Polsce występował najczęściej model pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich, w którym to reguły wspólnego
życia były precyzyjnie scharakteryzowane i były wynikiem rygorystycznego podziału obowiązków na takie tylko męskie bądź tylko kobiece. Mężczyzna pełnił rolę głowy domu, który dostarczał środków
finansowych koniecznych do utrzymania rodziny, natomiast kobieta
zajmowała się pracami domowymi i wychowywaniem dzieci3.
W modelu tradycyjnym rodziny zwracano uwagę na jej instytucjonalno prawne cechy, w którym małżeństwo jak i narodziny
dziecka były całkowicie podporządkowane powszechnym prawom,
których kluczowym celem było utrzymanie trwałości rodziny. Ro1

Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 9.
Z. Tyszka, Rodziny współczesne w Polsce, Warszawa 1982, s. 17.
3
D. Jabłoński i L. Ostasz, Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Adiaphora. Olsztyn 2001.
2
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dzina miała na zadanie zagwarantowanie swym członkom bezpieczeństwa, stabilizacji oraz przekazania tradycji, kultury i norm moralnych przez co przeważało zachowanie do utrzymania status quo.
W tradycyjnym modelu rodziny występowała duża dzietność oraz
odrzucanie możliwości wzięcia rozwodów. Rodzina stanowiła pewną
integralną całość, była wartością nadrzędną wobec tworzących ją
jednostek. Życie i zachowanie członków rodziny podlegało ścisłej,
nieformalnej kontroli reszty społeczeństwa4.
Aktualnie coraz rzadziej można spotkać się wyodrębnianiem
ról typowo męskich lub typowo damskich. Coraz większa liczba
kobiet podejmuje prace zarobkową, chcąc się realizować zawodowo,
oraz coraz więcej mężczyzn wykonuje prace domowe i opiekuje się
dziećmi. Zmiany te są wynikiem globalnych przemian w sferze społecznej, politycznej, religijnej i ekonomicznej 5. Kluczowy staje się
coraz większy egalitaryzm płci, dający jednostce większą wolność i
swobodę decydowania o własnym życiu. Zwiększa się także niezależność pomiędzy dwojgiem ludzi tworzących związek, a na pierwszy plan wysuwa się rozwój osobisty, możliwość samorealizacji i
dążenia do spełnienia własnych marzeń.
Tematyką przemian w rodzinie zajmuje się wielu badaczy,
jednakże występują różne podejścia badaczy to tej problematyki oraz
odmienne interpretacje występujących zjawisk. W analizie przemian
rodziny M. Dziemianowicz-Nowak występują trzy poniżej opisane
dyskursy6:
1. Normatywno-ideologiczny –zakładający, iż występujące w
rodzinie zmiany stanowią dla niej niebezpieczeństwo. Tezą przyjętą
w tym dyskursie jest detronizacja rodziny, czyli zachodzące w niej
rozkład oraz upadek w efekcie procesów modernizacji społeczeń4

A. Żurek, Orientowanie się na rodzinę a orientacja indywidualistyczna
we współczesnym społeczeństwie polskim. Roczniki Socjologii Rodziny t.
VIII, 1996, s. 127.
5
L. Bakiera, Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej:
ciągłość i zmiana, obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej, Roczniki Socjologii Rodziny XVII UAM 2006 s. 103.
6
M. Dziemianowicz-Nowak, Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2002, s.13-60.
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stwa. Przejawem tego jest występowanie takich zjawiska jak deinstytucjonalizacja rodziny (kryzys rodziny jako instytucji, w rezultacie
którego zatraca ona swoje obiektywne zadanie, a tradycyjne działania jednostek stają się rozbite). Pojawia się także w tym przypadku
zjawisko subiektywizacji przejawiające się w tym, że rodzina przestaje kontrolować ludzkie zachowania, a posiadane przez nią normy
są utracone. Ponadto rodzina rezygnuje z tradycyjnych form zachowań, które uważa za nieaktualne. Pojawia się także w rodzinie laicyzacja, czyli niewystępowania w rodzinie transcendencji i zmniejszenie jej wymiaru sakralnego. Powyższe elementy mogą zostać uznane
występowanie za kryzys rodzin, który zdaniem F. Adamskiego cechuje się trzema tendencjami:
• wypieranie wartości rodzinnych,
• głoszenie idei, poglądów, zachowań uderzających w istotę
rodziny,
• kwestionowanie i osłabianie roli rodziny podczas procesu
jednostkowego i społecznego „stawania się” człowiekiem.
2. Instrumentalno-techniczny – ukazuje inne podejście do występujących w rodzinie zmian. Dyskurs ten głosi, iż nie występuje
kryzys rodziny, ale nowe kierunki jej ewolucji, które prowadzą do
stworzenia nowego typu rodziny. Jako poparcie tego dyskursu badacze przywołują takie przekonania jak:
• Rodzina zawsze była i w dalszym ciągu jest podstawową
grupą i instytucją społeczną,
• Posiadane przez nią znaczenie jest duże i takie już pozostanie,
• przeważającą formą rodziny będzie dalej monogamiczność i
heteroseksualność,
• przemiany jakie zachodzą w rodzinie stanowią naturalny
element jej rozwoju i są efektem zachodzących zmian.
W związku z powyższym nie powinny występować obawy o
dalsze istnienie rodziny, a każda zachodząca w jej strukturze zmiana
ma na celu jedynie dostosowanie rodziny do nowej rzeczywistości w
której życie.
3. Praktyczno-moralny – zakłada, iż najważniejsze w przemianach rodziny jest to, aby je rozumieć, czyli potrafić zinterpretować i odczytać ich sens i znaczenie. Dzięki szczegółowej analizie
rzeczywistości rodziny, nadania jej odpowiedniego znaczenia oraz
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sposobu weryfikacji zjawiska jakie się w niej pojawiają możliwe jest
zdobycie wiedzy potrzebnej do wspierania rodziny w obszarze kompetencji moralnych, interpretacyjnych oraz komunikacyjnych7.
Reasumując powyższe dyskursy można zauważyć i każdy z
nich zawiera pewne racje które w żadne sposób nie powinny zostać
pominięte podczas analizy ewolucji rodziny. Współczesny świat jest
niewątpliwie zagrożeniem dla rodziny, lecz należy zauważyć, że
rodzina ta jest już inna niż kilkanaście lat temu, przez co w sposób
naturalny stara się ona dostosować do panującego świata. Dlatego też
bardzo ważne jest poznanie rodziny w XXI wieku, aby móc stworzyć
odpowiednią dla niej pomoc, aby pomimo jej ewolucji w dalszym
ciągu zachowała swoje fundamentalne wartości.
Zagadnienie rodziny jest zjawiskiem złożonym, ponieważ występuje w kontekście historycznym, społecznym oraz kulturowym,
przez co przemiany w rodziny mogą występować z różną szybkością
i mogą być efektem ewolucji lub rewolucji. Ponadto zmiany mogą
występować zarówno sferze świadomości jak i w realnej rzeczywistości, mogą różnić się swoim zakresem i kierunkiem, mogą być
rezultatem przyczyn ekonomicznych, kulturowych, zewnętrznych,
wewnętrznych, politycznych, społecznych, kulturowych, oraz psychologicznych8.
Rodzina w XXI wieku jest musi zmagać się również ze zjawiskiem destabilizującym jej funkcjonowanie. Wytworzyły się całkiem
nowe kategorie rodzin, których wcześniej nie było, można wśród
nich wskazać na: rodziny bezrobotne, rodziny niepełne, rodziny migracyjne. Nieobecność przez dłuższy czas jednego z rodziców w
znacznym stopniu zakłóca jej funkcjonowanie w aspekcie opiekuńczo-wychowawczym, chociaż skutki te tyczą się wszystkich osób w
rodzinie. Każdy członek rodziny przez swoje interakcje oddziałuje
nie tylko na bezpośrednich uczestników rozmów, ale także na interakcje między pozostałymi osobami. Wyjątkowo ciężka jest sytuacja
rodzin stale żyjących w ubóstwie, która dotyczy najczęściej rodzin z
duża liczbą potomstwa. Rodziny takie mają problem z zaspokojeniem najważniejszych potrzeb członków rodziny, są często izolowani
7
8
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społecznie i podejmują się nielegalnego zarobków w celu uzyskania
jakichkolwiek środków do życia9.
Zmiany zachodzące w społeczeństwie a tym samym w rodzinie
przekształciły jej cel i sam sens jej zakładania. Nie jest już ona w tak
dużym stopniu jak dawniej pożądana jako wartość gwarantująca bezpieczeństwo i podstawy bytu, lecz jest doceniana jako wartość dająca
sens życiu. Rodzinne współcześnie spostrzega się jako wartość „elitarną”, sukces zawodowy, dążenie do samorealizacji czy gotowość do
poświęceń zawodowych a nie jak dawniej jako normalny etap w życiu
osoby dorosłej. Dawniej zawarcie związku małżeńskiego było jednoznaczne z byciem dorosłym ustabilizowanym i społecznie dojrzałym10.
Obecnie można zaobserwować dużą liczbę osób młodych, które po
zawarciu związku małżeńskiego w dalszym ciągu żyją na utrzymaniu
rodziców, są niezaradne życiowo a sam fakt założenia rodziny w żaden sposób nie wpłynął na ich ustabilizowanie.
Jak wnika z badań dotyczących rodziny przeprowadzonych
przez CBOS z 2013 roku najwięcej respondentów podawało szczęście rodzinne na pierwszym miejscu wśród najważniejszych dla nich
wartości. Dla 85% badanych jednostce potrzebna jest rodzina, aby
być rzeczywiście szczęśliwym.Tylko12% badanych było zdanie, iż
bez rodziny można żyć także szczęśliwym. Jak deklaruje 55% badanych Polaków najodpowiedniejszym dla nich modelem rodziny jest
małżeństwo z dziećmi, a 29% z nich chciałaby w przyszłości żyć w
rodzinie wielopokoleniowej. Mała liczba badanych deklaruje chęć
życia w pojedynkę – 4%, w małżeństwie bez dzieci – 4% bądź w
związku partnerskim – 4%. Nieliczne jednostki wskazywały na możliwość życia w roli rodzica samotnie wychowującego potomstwo –
1%, bądź w związku homoseksualnym – 1%. Prawie każdy z badanych pełnoletnich respondentów deklarował plany posiadania dziecka, tylko 3% nie planuje potomstwa. Prawie połowa badanych – 49%
wskazuje, iż chciałaby mieć dwoje dzieci, a 26% troje.Ponadto społeczeństwo coraz szerzej definiuje rodzinę. Na przestrzeni ostatnich
lat zwiększyła się liczba respondentów którzy jako rodzinę definiują
9

L. Bakiera, Rodzina z perspektywy socjologicznej…, op., cit., s.104.
H. Świda-Ziemba, Młodzież końca tysiąclecia. Obraz świata i bycia w
świecie, rodz. XVI,. Warszawa 2000, s.470.
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osoby żyjące w konkubinacie posiadające dzieci (z 71% do 78%)
bądź bez dzieci (z 26% do 33%); zwiększyła się liczba osób. które
uznają za rodzinę pary homoseksualne wychowujące dzieci (z 9% do
23%) i tych, którzy za rodzinę uznają nieformalny związek homoseksualny bez dzieci (z 6% do 14%)11.
Z powyższych badań wynika, że społeczeństwo polskie w dalszym ciągu chce żyć w tradycyjnych rodzinach, jednakże zmianie
uległo spostrzeganie jednostek chcących żyć w inny sposób niż powszechnie został oto przyjęte. Polacy są coraz bardziej tolerancyjny
wobec innych modeli życia i coraz częściej za rodzinę uznają modele
które do tej pory były w społeczeństwie całkowicie negowane.
3. Rola migracji w funkcjonowaniu rodziny
Migracje w kontekście historycznym rozpoczęły się bardzo
dawno. Nasi przodkowie już w okresie plemiennym rozpoczęli
pierwsze migracje w celu poszukiwania korzystniejszych warunków
życia bądź miejsca na osiedlenie. Współcześnie zjawisko migracji
jest procesem złożonym na który wpływa wiele czynników 12.
Samych definicji migracji jest bardzo dużo, jednak najczęściej
zjawisko to definiuje się jako mniej bądź bardziej stały ruch jednostek
albo grup, które przekraczają symboliczne lub polityczne granice kierując się do nowych miejsc zamieszkania i do nowych wspólnot13.
W piśmiennictwie występuje wiele teorii wyjaśniających ruchy migracyjne. Niektóre podkreślają tylko czynniki indywidualne, a
inne zwracają uwagę na pewne czynniki zewnętrzne, w pewien sposób zmuszające do migracji. Do najważniejszych przyczyn migracji
najczęściej zalicza się takie czynniki jak: zatrudnienie, zarobek, chęć
samorealizacji oraz ucieczkę od problemów.
Praca jest nierozerwalnie powiązana z życiem każdego człowieka. Dzięki niej ma możliwość samorealizować się, nabywać nowe umiejętności, zaspokajać swoje potrzeby. Praca ma pływ na ja11

Komunikat z badań CBOS, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, Warszawa 2013.
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J. M. Młynski, Migracje rodziców jako zjawisko społecznowychowawcze w kontekście nowych uwarunkowań pedagogiki dzieci, Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Tom 4/2012, s. 67.
13
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 2004, s. 195.
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kość życia jednostki, na jego egzystencję i zadowolenie z życia. Praca pozwala na rozwój osobisty i społeczny człowieka, i daje mu
możliwość aktywnego uczestnictwa z społeczeństwie. Jednakże nie
każda praca przynosi same korzyści, często zdarza się, iż osoby podejmują pracę nie dlatego, że dzięki niej mogą się realizować, ale
dlatego że zmusiła ich do tego sytuacja życiowa a nie mają możliwości podjęcia innej, lepszej pracy. Ponadto pojawi się też duży problem osób nie pracujących, które żyją tylko ze wsparcia państwa
bądź pracy na czarno.
To właśnie bezrobocie jest najczęstszym powodem poszukiwania pracy poza graniami kraju. Niekorzystna sytuacja na polskim
rynku pracy powoduje, iż wielu osobom bardzo trudno jest znaleźć
zatrudnienie w miejscu swojego zamieszkania. Aby pomóc takim
osobom w znalezieniu zatrudnienie wychodzą naprzeciw różne instytucje organizując szkolenia w celu przekwalifikowania bezrobotnych
i możliwości znalezienia przez nich pracy w nowym zawodzie. Jednak takie rozwiania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i liczba
osób bez pracy jest dalej bardzo duża. Problemy ze znalezieniem
pracy mają nie tylko osoby młode, które nie posiadają doświadczenia
zawodowego ale także osoby starsze z bardzo dużym stażem pracy.
Skala bezrobocia w Polsce zmniejszyła się w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej i otwarciu granic państw Europy Zachodniej. Pojawiły się wtedy duże ruchy migracyjne, w szczególności osób młodych szukających swojego pierwszego zatrudnienie za
granicą14.
Przyłączenie Polski do UE w dużym sposób zwiększyło motywy Polaków do migracji zarobkowej. W okresie od 2004 do2007
roku było 2,5 krotne zwiększenie emigracji z Polski do państw europejskich (z 750 tys. do 1 860 tys.). Największy wzrost migracji miał
miejsce do Wielkiej Brytanii (ze 150 do 690 tys.) i Irlandii (z 15 do
200 tys.).Tymczasem zmniejszyła się liczba osób migrujących do
Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Włoch z 62,2% do 36,1%15.
14

J. M. Młynski, Migracje rodziców jako zjawisko…, op., cit., s. 129.
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W XXI wieku migracje Polaków w krajów Unii Europejskiej
mają najczęściej podłoże ekonomiczne. Na polskim rynku pracy w
roku 2004 stopa bezrobocia formowała się na poziomie około 19%,
stanowiąc najgorszy wynik pośród pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Średni dla UE wskaźnik bezrobocia wynosił
9,2%. Z upływem latach sytuacja w kraju stopniowo ulegała poprawie i w 2008 roku stopa bezrobocia wynosiła 9,5% (w UE 7,0%).
Pogorszenie się warunków gospodarczych na całym świecie wpłynęły na ponowny wzrost stopy bezrobocia do 13,4% pod koniec 2012
roku i w roku 2013 (średnia dla UE wynosiła 10,5%)16. Z kolei w
roku 2014 bezrobocie było równe 11,4%17, a w 2015 roku – 9,7%18.
Podjęcie decyzji o migracji zarobkowej niesie ze sobą zarówno skutki negatywne jak i pozytywne co w głównej mierze zależy od
indywidualnej sytuacji danej rodziny. Praca za granicą może wpływać korzystnie na budżet rodziny poprawiając równocześnie jej poziom życia. Za zarobione za granicą pieniądze zwiększają się szanse
edukacyjne dzieci, zabezpieczenie całej rodziny na przyszłość bądź
możliwość uregulowania długów czy szybszą spłatę kredytu. U niektórych rodzin czasowa rozłąka powoduje, iż członkowie rodziny
zdają sobie sprawę z uczuć jakie ich łączą a które poprzez codzienne
obcowanie ze sobą zeszły na dalszy plan. Ponadto w rodzinach patologicznych, wyjazd jednego z członków rodziny będącego powodem
patologii przywraca poczucie bezpieczeństwa pozostałym osobom19.
Zdaniem Z. Kawczyńska-Butrym migracja długoterminowa może
pomóc w złagodzeniu niektórych problemów w życiu rodziny,
zmniejszyć wzajemne nieporozumienia, uświadamiać potrzebę więzi

16

Polska w Unii Europejskiej 2004–2014, Warszawa2014, [w:]
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowaniazbiorcze/polska-w-unii-europejskiej-2004-2014,10,1.html (02.06.2018)
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i obecności bliskich a także przywracać uczucie wartości przebywania ze sobą oraz zwiększyć wzajemne więzi20.
Jak wynika z przytoczonych przykładów migracja zarobkowa
może nieść dla rodziny pozytywne skutki, jednakże należy mieć na
uwadze, że bardzo ważny jest czas przebywania poza granicami kraju. Jeżeli migracja trwa kilka lat bądź nawet dłużej to pomimo pozytywnych jej skutków zwłaszcza finansowych wzajemne relacje
osłabną bądź mogą ulec całkowitemu zanikowi. Początkowa tęsknota
za drugą osobą, wydawać by się mogła pozytywna i umacniająca
związek z czasem zacznie zanikać a relacje wyłącznie pośrednie
poprzez telefon czy komputer staną się zwykłą rutyną, dodatkiem do
codziennego życia każdego z członków rodziny żyjących w dwóch
równych krajach.
Migracje zarobkowe niosą zatem wiele niebezpieczeństw dla
poprawnego funkcjonowania rodziny. Wyjazd jednego bądź nawet
dwojga rodziców pozostawiających dzieci pod opieką dziadków
wpływa negatywnie ich funkcjonowanie21. Wyjazd zarobkowy powoduje przestrzenne rozłączenie członków rodziny, przez co zanika
wspólnota mieszkaniowa, a jednostki zaczynają żyć w różnych społecznościach niezależnie od siebie22.
Badania dotyczące problematyki rodzin migracyjnych ukazują, że najgorszym następstwem migracji zarobkowej dla pozostałych
członków rodziny jest tęsknota i poczucie pustki. W największym
stopniu dotyka ona dzieci, które nie potrafią zrozumieć nieobecności
w domu rodzica. Ponadto osoba, która została w kraju musi przejść
obowiązki drugiej osoby, która wyjechała na migrację. Brak bezpośrednich kontaktów powoduje niepewność co do drugiej osoby, mogą pojawić się podejrzenia o zdradę i dalsze losy rodziny. Mogą wy20
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stąpić problemy w wychowaniu dzieci, nieradzenie sobie z większą
liczbą obowiązku co może doprowadzić do rozbicia małżeństwa
bądź wywołać depresję i inne zaburzenia23.
Jak słusznie podkreśla K. Gromadzka migracje zarobkowe
zmieniają strukturę rodziny, jej organizację i pełnione funkcje a także obszar pełnionych ról24. Duża liczba dzieci wychowywanych bez
jednego rodzica w skutek migracji spowodowała wytworzenie się
nowego terminu jakim jest eurosieroctwo. A Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez Rzecznika Praw Dziecka eurosieroctwo
definiowane jest zjawisko zostawienia w kraju dzieci przez rodziców
udających się za granicę. Dzieci bez opieki jednego z rodziców czują
się tak samo jak sieroty25.
W literaturze najczęściej wskazuje się kilka charakterystycznych skutków bycia eurosierotą. Jest to zachwiana psychika, agresywność, nerwowość, niska samoocena, problemy w kontaktach z
rówieśnikami czy nieufność.
4. E-rodzina jako nowa forma rodziny
W XXI wieku w skutek przemian społecznych wykształciły
się tzw. alternatywne formy rodziny, wśród których wskazać można
na: rodzinę niepełną, rodzinę zastępczą, rodzinę zrekonstruowaną
czy rodzinę migracyjną. Jednoznaczne zdefiniowanie rodziny migracyjnej jest trudne ponieważ występuje dużo rodzajów migracji, jednak najczęściej przyjmuje się, iż rodziną migracyjną jest rodzina w
której jedno bądź oboje rodziców wyemigrowało za granicę w celu
zarobkowym26.
Osoby przebywające na migracji chcąc podtrzymać więzi rodzinne starają się kontaktować jak najczęściej z dziećmi i małżonkami przy pomocy najnowszych technik telekomunikacyjnych. Czę23
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24
K. Gromadzka, Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych,
[w:] Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz,
J. Muszyńska, M. Sobecki (red.), Trans Humana, Białystok 2009, s. 81.
25
K. Tarka, Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej, Studia i Prace Pedagogiczne 2014(1) s. 169–180.
26
D. Gizicka, J. Gorbaniuk, M. Szyszka, Rodzina w sytuacji…, op., cit., s.77.

110

sto praca zarobkowa poza miejscem zamieszkania wiele miesięcy, a
relacje rodzinne są podtrzymywane pośrednio przy pomocy telefonu
lub komputera. Wówczas taką rodzinę można określić mianem erodziny.
Za e-rodzinę można uznać taką rodzinę w której jedna bądź kilka
osób wyemigrowało poza stałe miejsce zamieszkania na pewien okres
czasu i w której relacje rodzinne są podtrzymywane tylko w sposób
pośredni poprzez nowoczesne technologie (telefon, Internet).
Decyzje o wyjeździe zarobkowym podejmują często młode
osoby, które po ukończeniu szkoły nie znalazły pracy w Polsce. Zdarzyć się może, że całe rodzeństwa wyjeżdżają aby zarobić na przyszłość pozostawiając w kraju rodziców i resztę rodziny. Ponadto
często za pracą zarobkową migruje jeden z małżonków, zostawiając
resztę rodziny aby zarobić na życie, spłatę kredytu bądź zabezpieczyć się na przyszłość. Jeżeli migrację są jednorazowe i trwają tylko
kilka miesięcy wówczas rozłąka pozytywnie wpływa na więzi rodzinne umacniając je. Również wyjazd taki poprawia sytuacje ekonomiczną rodziny a przez to ich jakość życia. Jednakże jeżeli wyjazdy za pracą są regularne, trwają wiele lat, a przyjazd do rodziny odbywa się tylko raz czy dwa razy w roku na kilka dni podczas świąt
wówczas rodzina taka może zmagać się z różnymi problemami, które
mogą osłabić ją jako grupę społeczną a nawet doprowadzić do jej
całkowitego rozbicia. Niezależnie jednak od długości wyjazdu migracyjnego bardzo ważne jest regularne utrzymanie kontaktu z drugą
osobą. Pomaga to w utrzymaniu wzajemnych relacji a także minimalizuje strach o to co robi druga osoba.
W XXI wieku możliwości kontaktu pomimo dzielących ludzi
tysięcy kilometrów jest bardzo dużo, zaczynając od smsów, poprzez
telefonowanie, a kończąc na rozmowie przez Skype. Rodziny takie
często rozmawiają w ten sposób ze sobą codziennie, opowiadając o
tym co wydarzyło się w ciągu dnia, dzieląc się swoimi problemami i
przemyśleniami. Jest to także sposób kontaktu dzieci z rodzicem, jest
to ważne zwłaszcza dla małych dzieci, które bardzo odczuwają brak
rodzica, a dzięki rozmowie przez Skype mają możliwość go nie tylko
usłyszeć ale i zobaczyć się wzajemnie. Liczba rodzin w ten sposób
się kontaktujących jest bardzo duża i wciąż się powiększa, co stanowi zagrożenie dla ich funkcjonowania, ponieważ nie zastąpi to bez-
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pośrednich relacji, które stanowią podstawę do utrzymania prawidłowych stosunków międzyludzkich.
Zakończenie
Zmiany jakie występują w nowoczesnym społeczeństwie
wpływają w dużym stopniu na funkcjonowanie rodziny. Instytucja
rodziny na przestrzeni lat bardzo ewoluowała, jednakże dopiero od
kilkunastu lat zauważyć można największe zmiany w jej strukturze.
Coraz więcej osób chce w pierwszej kolejności realizować się zawodowo, a złożenie rodziny schodzi na dalszy plan. Ponadto sama definicja rodziny uległa zmianie, i nie oznacza już tylko dwojga osób w
związku małżeńskim posiadająca dzieci ale także osoby żyjące w
związkach nieformalnych oraz homoseksualnych. Jak wynika z badań, społeczeństwo polskie jest coraz bardziej tolerancyjne wobec
innych typów rodzin, jednakże w większości deklaruje preferowanie
tradycyjnej formy rodziny składającą się z żony, męża i potomstwa.
Na zmiany w strukturze rodziny w dużym stopniu wpływa sytuacja
na rynku pracy. Duża skala bezrobocie wymusza na wielu rodzinach
podjęcie decyzji o wyjedzcie jednego z rodziców a nawet obojga za
granicę w celach zarobkowych.
Zjawisko migracji zarobkowych zwiększyło się po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. Trudna sytuacja w kraju, problemy ze
znalezieniem zatrudnienia spowodowały u wielu rodzin podjęcie
decyzji o wyjeździe za granice. Chęć polepszenia sytuacji ekonomicznej poprzez migracje staje się czymś opłacalnym dla rodziny.
Rodzina taka funkcjonuje pomiędzy zdobyciem pracy, koniecznym
do utrzymania rodziny a odpowiednim wychowaniem potomstwa.
Bardzo trudne staje się pogodzenie wychowania dzieci z migracją w
celach zarobkowych. Dłuższy wyjazd jednego z małżonków powoduje oprócz korzyści finansowych dużo trudności w poprawnym
funkcjonowaniu rodziny. Najbardziej na wyjeździe rodzica bądź
rodziców cierpią dzieci, które nie rozumieją zaistniałej sytuacji przez
co mogą cierpieć samotność, mieć problemy z nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami bądź mieć niską samoocenę. Dzieci które
opuścił jeden bądź dwójka rodziców w celach zarobkowych nazywane są eurosierotami.
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Migracje zarobkowe w znacznym stopniu wpływają na relacje
pomiędzy małżonkami i dziećmi. Pojawia się często niepewność co
do wierności drugiej osoby, brak zrozumienia i zanik więzi. Wszystko to może doprowadzić nawet do całkowitego rozbicia rodziny.
Aby temu zapobiec członkowie rodziny starają się jak najczęściej
utrzymywać ze sobą kontakt poprzez rozmowy telefoniczne bądź
internetowe. Rodziny takie można nazwać e-rodziną, gdyż kontakt
między nimi jest pośredni dzięki nowym technologiom. Jednakże
nawet częste rozmowy nie są w stanie całkowicie zastąpić bezpośrednich relacji członków rodziny.
Streszczenie:
Rodzina to podstawowa grupa społeczna, która pod wpływem
zmian społecznych ewoluuje. Zmianie ulega wiele jej czynników
chociażby jej struktura, podział ról czy pełnione funkcje. W skutek
złej sytuacji na polskim rynku pracy, wiele rodzin podejmuje decyzje
o wyjeździe przynajmniej jednej osoby z rodziny za granice kraju w
celach zarobkowych. Po wstąpieniu Polski do Unii europejskiej liczba takich rodzin znacznie się zwiększyła. Migracje zarobkowe z
jednej strony przynoszą wiele korzyści z drugiej zaś dużą ilość zagrożeń. Rozłąka, osamotnienie i niepewność powodują zanik więzi w
rodzinie, co może doprowadzić do jej rozbicia. Aby tego uniknąć
rodziny starają się utrzymać ze sobą stały kontakt poprzez telefonowanie czy rozmowy przez Skype. Jednakże taki sposób komunikacji
na dłuższy czas nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów.
Słowa kluczowe: migracja zarobkowa, rodzina, e-rodzina, rynek pracy, eurosieroty
Summary:
Economic migrations the reason for the creation of e-families
The family is the basic social group that is evolving under the
influence of social change. Many family factors change, for example,
its structure, division of roles or functions. As a result of the bad
situation on the Polish labor market, many families decide to leave at
least one person from their family abroad for economic reasons. After Poland's accession to the European Union, the number of such
families increased significantly. Migrations on the one hand bring
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many benefits on the other hand a large number of threats. Separation, loneliness and uncertainty cause the loss of family ties, which
may lead to its breakup. To avoid this, families try to keep in touch
with each other by making calls or making Skype calls. However,
this way of communication for a long time is not able to replace direct contacts.
Key words: labor migration, family, e-family, job market, euro-orphan
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Daria Aleksandra Cicha

Rola małżeństwa we współczesnym świecie
I. Małżeństwo w prawie kanonicznym
Kościelne prawo małżeńskie obecnie uregulowane jest przez
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Normy umiejscowione są w
księdze IV części I, tytule VII. Obejmują 110 kanonów (1055-1165).
Spośród nich możemy wyróżnić kanony wprowadzające (1055-1063)
oraz usystematyzowane normy dotyczące pasterskiej troski i
czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa, przeszkód
zrywających, konsensusu małżeńskiego, form zawarcia małżeństwa;
małżeństw mieszanych i zawieranych tajne oraz skutków
małżeństwa.
Małżeństwem sakramentalnym według Kodeksu Prawa
Kanonicznego z 1983 r jest przymierze, przez które mężczyzna i
kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej
natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania
potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez
Chrystusa Pana do godności sakramentu1. Definicja małżeństwa w
Kodeksie Prawa Kanonicznego zakłada przymierze pomiędzy
osobami ochrzczonymi, czyli co do zasady osobami które przyjęły
sakrament Chrztu Świętego2. Sakramentalność podwyższa wartość
małżeństwa, ponieważ przestaje ono być tylko umową zawartą
pomiędzy dwojgiem ludzi, ale staje się przymierzem uświęconym i
uświęcanym przez Boga. To założenie wyznacza sposób życia
dwóch jednostek, które w momencie ważnego wyrażenia konsensu
małżeńskiego staja się wspólnotą. Instytucja małżeństwa wynika z
prawa naturalnego, jednak przez Kościół to prawo zostało

1

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus
(25.01.1983), AAS 75 (1983), pars IV, kan. 1055; tekst polski [w:] Kodeks
Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję
Episkopatu, Poznań 1984, [dalej: KPK/83].
2
Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t.
3, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996, s. 25.

podniesione do rangi sakrament3. Bóg wiedząc, ze natura ludzka
obarczona jest grzechem, wspomógł to przymierze swoją łaską, tak
aby małżeństwo sakramentalne było znakiem Jego miłości do swojej
Oblubienicy, czyli Kościoła4. Małżeństwo sakramentalne jest darem
i zadaniem dla człowieka, jest Bożym planem co wyraża się w
fragmencie z Ewangelii wg św. Mateusza: „A tak już nie są dwoje,
lecz jedno ciało”.
Warto wyszczególnić dwa cele małżeństwa, które są
niezmiernie istotne. Są nimi: dobro małżonków oraz zrodzenie i
wychowanie potomstwa. Dobro małżonków można zdefiniować jako
wzajemną pomoc obejmującą całość życia małżeńskiego „nie tylko
sprawy seksualne, jak to przyjmowano przed Soborem, lecz całość
życia małżeńskiego, wzajemne obdarowywanie się i komunię
małżonków”5. Ponadto dobro małżonków jest źródłem ich
wzajemnych obowiązków i praw6. Wychowanie potomstwa jest
celem ze względu na płodność człowieka jako jego powołanie i
zadanie.Te dwa elementy, choć dotyczą kwestii pozornie odrębnych
wzajemnie się przenikają, ponieważ posiadanie potomstwa dla
małżonków jest ich ogromnym dobrem7.
II. Małżeństwo w prawie polskim
Instytucję małżeństwa w polskim ustawodawstwie w
pierwszym rzędzie reguluje Konstytucja Rzeczypospolitejz 2
kwietnia 1997 r w art. 18, który stanowi: „Małżeństwo jako związek
kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”
Ponadto kwestie małżeństwa i rodziny reguluje Kodeks Rodzinny i
3

Por. J. Fornes, Małżeństwo, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 787.
4
Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana 1997;
tekst polski [w:] Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2, Pallottinum,
Poznań 2012 [dalej: KKK].
5
Paulus VI, Enc. Humanae vitae (25 VII 1968), 8, AAS 60 (1968), s. 485.
6
Zob. R. Sztychmiler, Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa
1997, s. 187.
7
Por. Concilium Vaticanum II, Constitutio Pastoralis de Ecclesia in
mund o huius temporis Gaudium et spes, 7 XII 1965, AAS 58 (1966), 1072.
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Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. Ustawa w zakresie małżeństwa
reguluje kwestie: zawarcia małżeństwa, praw i obowiązków
małżeńskich, kwestii majątkowych, ustania małżeństwa, separacji.
Instytucję małżeństwa trafnie definiuje T. Smyczyński. Twierdzi, że
„małżeństwo jest trwałym (ale nie nierozerwalnym) i legalnym
związkiem mężczyzny i kobiety, powstałym z ich woli, jako
równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra
małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecznych” 8.
Małżeństwo cywilne jest instytucją, która powstaje w wyniku
wyrażenia zgody przez kobietę i mężczyznę wobec przedstawiciela
władzy państwowej. Wynika to z art.l § 1 Kodeksu Rodzinnego i
Opiekuńczego, który stanowi: „Małżeństwo zostaje zawarte, gdy
mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że wstępują w związek
małżeński”9.
Zgodnie z art. 13. § 1 KRO „Nie może zawrzeć małżeństwa,
kto już pozostaje w związku małżeńskim” 10. Przepis ten zawiera
wymóg monogamiczności związku. Małżonkowie zawierając
związek małżeński zgodnie z polskim ustawodawstwem zobowiązują
się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności,
współdziałania dla dobra rodziny oraz przyczynienia się do
zaspokajania potrzeb rodziny.Obowiązek wspólnego pożycia wyraża
się w łączności małżonków pod względem duchowym, fizycznym
oraz gospodarczym11. Ten obowiązek jest jednocześnie celem do
którego należy dążyć spełniając określone kryteria. Przejawami
wypełnienia tego obowiązku będą wspólne zamieszkanie, wzajemna
lojalność małżonków, uwzględnienie słusznych interesów i uczuć
drugiej strony czy też wzajemne poszanowanie. Katalog ten jest
otwarty, ponieważ wspólne pożycie może wyrażać się na wiele
sposobów. Elementem ramowym jest wspólnota małżonków pod
względem duchowym, fizycznym i gospodarczym oraz dążenie do
8

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze., Warszawa 1999, s. 22.
Ustawa z dnia 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. z
1964, Nr 9, poz. 59 ze zm. [dalej: KRO].
10
Art. 13§ 1 KRO
11
J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2000, s. 89.
9
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osiągnięcia wspólnego dobra. Ponadto wzajemna pomoc nie
ogranicza się jedynie do kwestii materialnych. Jest o wiele szerszym
pojęciem, ponieważ zawiera w sobie również elementy takie jak
pomoc moralna,wsparcie w trudnych chwilach spowodowanych np.
ciężką czy nieuleczalną chorobą. Wierność jest wymogiem
obligującym oboje małżonków, podobnie jak w prawie
kanonicznym12. Nie chodzi jednak tylko o zdradę fizyczną, ale
również o stwarzanie pozorów zdrady. Małżonkowie zawierając
małżeństwo zobowiązują się do wierności13. Jeżeli jedno z nich
dopuści się naruszenia tej przysięgi może to skutkować orzeczeniem
rozwodu z winy małżonka, który zdrady się dopuścił.Obowiązek
współdziałania dla dobra rodziny polega na wzajemnej trosce o jej
utrzymanie, zapewnienie dzieciom godziwych warunków życia,
współpracy we wspólnym gospodarstwie.
I. Małżeństwo w wybranych dokumentach Kościoła
Encyklika Humanae vitae Pawła VI promulgowana 25 lipca
1968 r.dotyczy w sposób szczególny zasad moralnych w zakresie
płodności. Składa się z 3 części: nowych aspektów problemu i kompetencji Magisterium (nr 2-6), zasad doktrynalnych (nr 7-18) oraz
wskazań pastoralnych ujętych w nr 19-30. Niezmiernie ważna jest
druga część dokumentu w której została przypomniana i zaakcentowana nauka Vaticanum II dotycząca miłości małżonków, odpowiedzialnego planowania rodziny, nierozerwalności małżeństwa oraz
jednoczącej i prokreacyjnej rangi aktu małżeńskiego. Paweł VI podkreśla, że "każdy akt małżeński musi być otwarty na przekazywanie
życia"14 mimo, iż wskazuje możliwość naturalnej regulacii poczęć15.
Trzeba zaznaczyć, że regulacja poczęć nie może mieć charakteru
antykoncepcyjnego czy wczesnoporonnego16. Encyklika „Humanae
12

Zob. H. Stawniak, Jedność i nierozerwalność małżeństwa, „Prawo
Kanoniczne” 1991, nr 1-2, s. 110-117.
13
Zob. P. Grzebyka, Dyferencjacja instytucji małżeństwa w prawie polskim.
Uwagi de lege ferenda o nierozerwalnym świeckim małżeńswie, [w:] „Przegląd
Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2009, z. 1–2, s. 103–111.
14
Zob. Humanae vitae, nr 11.
15
Zob. Humanae vitae, nr 16.
16
Zob. Humanae vitae, nr 14.
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vitae” Pawła VI wskazuje: „Małżeństwo nie jest wynikiem jakiegoś
przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg jako
stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo w tym celu, aby urzeczywistniać w ludziach swoją miłość i dobroć. Z tego powodu małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i
wyłączne, dążą do takiej wspólnoty osób w której doskonaląc się
wzajemnie równocześnie współpracują z Bogiem. Ta współpracy
wyraża się przede wszystkim w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi. Dla ochrzczonych małżeństwo nabiera godności
sakramentalnego znaku łaski, ponieważ wyraża związek Chrystusa z
Kościołem”17.
Adhortacja Apostolska Familiaris consortio Jana Pawła II jest
dokumentem Kościoła dotyczącym zadań pasterskich małżeństwa i
rodziny we współczesnym świecie. Jest ona podsumowaniem obrad
Synodu Biskupów z 1980 r. Wyraża troskę Kościoła o dobro małżeństwa i rodziny18. Adhortacja Apostolska Familiaris consortio
składa się z 4 części traktujących o sytuacji rodziny we współczesnym świecie, Bożym zamyśle względem małżeństwa i rodziny,
zadaniach chrześcijańskiej rodziny oraz duszpasterskich zadaniach
Kościoła wobec rodziny. W Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio rodzina jest ukazana jako obraz „pierwszej i żywotnej komórki
społeczeństwa”19. Przedstawienie rodziny za pomocą tego obrazu
jest często używanym odzwierciedleniem funkcjonowania małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. Użyte porównanie ma
źródło w Księdze Rodzaju ukazującym konieczność jedności rodziny: Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy
się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem oraz powołanie
małżeństwa do płodności: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną.
W Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio wyróżnione
zostały zjawiska stanowiące zagrożenie i niebezpieczeństwo dla
17

Humanae vitae, nr 8.
Joannes Paulus II, Adhortatio apostolica de Familiae Christianae muneribus in mundo huius temporis Familiaris consortio, 22.11.1981, AAS
74(1982), s. 81-191, [dalej: Familiaris consortio].
19
FC, nr 42.
18
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współczesnego małżeństwa i rodziny20. U źródła tych
niebezpieczeństw zwykle stoi egoizm objawiający się w
przeżywaniu siebie, własnych potrzeb, uprzedmiotowianiu drugiego
człowieka przez pryzmat osiągnięcia swoich celów. Taka postawa
rozmija się z zamysłem Boga względem małżeństwa i rodziny.
Małżeństwo ze swojej natury skierowane jest na osiągnięcie dobra
małżonków oraz dla zrodzenia i wychowania potomstwa. W związku
z tymi celami mówi się o małżeństwie jako domowym Kościele.
W
Adhortacji
Apostolskiej
Familiaris
consortio
przypomniano o jedności i nierozerwalności sakramentu małżeństwa.
Podkreślono ogromną role wierności nie tylko w aspekcie gdy
małżeństwo żyje zgodnie, ale również wtedy gdy jeden z małżonków
odszedł i żyje w konkubinacie czy małżeństwie cywilnym. Taka
postawa wynika z chrześcijańskiej wiary i nadziei. Ponadto Jan
Paweł II pokreślił ogromną wartość i rolę kobiety jako żony i matki,
mężczyzny jako męża i ojca, a także na rolę dziecka i osób starszych,
na ich prawa i obowiązki w rodzinie i społeczeństwie. Ponadto
została zaakcentowana równość mężczyzny i kobiety, która jest
realizowana we właściwym pojętym małżeństwie i rodzinie dawaniu
się drugiemu współmałżonkowi, a ich obojga — dzieciom.
Wyeksponowano również negatywną postawę Kościoła względem
poligamii, jako sprzecznej z równą godnością kobiety i mężczyzny
oraz dobrem dzieci21.
W
Adhortacji
Apostolskiej
Familiaris
consortio
wyakcentowano całkowity sprzeciw względem dyskryminacji
samotnych matek, osób rozwiedzionych oraz rodzin wielodzietnych.
Skrytykowano również stosowanie środków antykoncepcyjnych i
wczesnoporonnych. Jednoznacznie opowiedziano się za naturalnymi
metodami planowania poczęcia. Zostało również wyakcentowane
niezbywalne prawo rodziców do wychowania potomstwa. Warto
zaznaczyć, że wśród praw dla rodziny znajduje się prawo do
emigrowania celem polepszenia warunków egzystencji22.

20

FC, nr 30.
FC, nr 22.
22
FC, nr 77.
21
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Ponadto w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio „rodzina jest narzędziem humanizacji i personalizacji świata”. Jako
takie narzędzie zachęcana jest do podejmowania dzieł społecznych
oraz zaangażowania w ewangelizację we własnym środowisku. Źródłem takie działania winien być „dialog z Bogiem przez modlitwę i
sakramenty, głównie Eucharystię, stanowiącą „samo źródło małżeństwa chrześcijańskiego”. Przez takie zaangażowanie małżeństwo i
rodzina staje się znakiem Królestwa Bożego dla współczesnego
świata. W dokumencie podkreślono ogromną rolę procesu przygotowania do przyjęcia sakramentu małżeństwa23. Ten proces powinien
być długotrwały, stopniowy i ciągły. Wyróżnia się trzy stopnie takiego przygotowania. Pierwszym etapem jest przygotowanie dalsze,
które ma miejsce w okresie dzieciństwa jest zainicjowany przez rodziców. Następnie ten procesuzupełniany jestprzez katechezę dostosowaną do wieku. To przygotowanie nazywane jest bliższym. Ostatnim etapem jest przygotowanie bezpośrednie, odbywające się przed
przystąpieniem do sakramentu małżeństwa. Jest bardziej skonkretyzowane ze względu na pragnienie zawarcia związku małżeńskiego z
konkretną osobą. Warto podkreślić, że w tej formacji ogromną role
pełnią inne małżeństwa, które słowem i przykładem mogą przybliżyć
treści związane z małżeństwem i rodziną.
W Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio wskazano
uwagę na kwestie małżeństw mieszanych podkreślając zadania
strony katolickiej24. Podkreślono funkcję duszpasterzy, którzy
powinni reagować na zniekształcone pojmowanie małżeństwa i
rodziny poprzez katechezę oraz duszpasterską troskę25. Jan Paweł II
zachęca duszpasterzy oraz całą wspólnotę parafialną, aby podjęły
wszelkie starania do troski o osoby rozwiedzione, które żyją
samotnie czy też w konkubinacie, mimo iż nie mogą być
dopuszczani do sakramentów. Wyjątkiem są osoby, które żyją razem
jednak ze względu naważne powody „postanawiają żyć w pełnej
wstrzemięźliwości”26. Dokument zakończony jest zachętą
23

FC, nr 51.
FC, nr 78.
25
FC, nr 65.
26
FC, nr 84.
24
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skierowaną do wszystkich osób dobrej woli o popieranie i ratowanie
wartości oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Jan Paweł II w
końcowej części dokumentu zawierza każdą rodzinę Najświętszej
Rodzinie z Nazaretu.
Ponadto Jan Paweł II dostrzegając ogromną role małżeństwa i
rodziny w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Familiaris
Consortio zlecił przygotowanie dokumentu, który wyrażałby myśl
Kościoła w wyżej wymienionych kwestiach. Dokument ten miał być
zaadresowany nie tylko do osób wierzących, ale również do tych
którzy nie wierzą. W sposób szczególny kierowany był do instytucji
oraz władzy, zarówno kościelnej jak i świeckiej. Celem było
skierowanie dokumentu Kościoła katolickiego do wszystkich, którzy
są zainteresowani dobrym funkcjonowaniem małżeństw i rodzin. W
związku z pragnieniem Jana Pawła II powstała „Karta Praw
Rodziny”. Dokument został stworzony na życzenie Synodu
Biskupów, który miał miejsce w Rzymie w 1980 r. Tematyką synodu
były „Zadania chrześcijańskiej rodziny w świecie współczesnym”.
„Kartę Praw Rodziny” ogłoszono 22 października 1983 r. Karta
składa się z wstępu oraz 12 artykułów wyrażających naukę Kościoła
katolickiego w zakresie rodziny i małżeństwa.
III. Oddziaływanie zjawiska laicyzacji społeczeństwa na instytucje małżeństwa
We współczesnym świecie możemy dostrzec kryzys życia
małżeńskiego i rodzinnego. Jego głównym źródłem jest laicyzacja
społeczeństwa. Objawia się to między innymi w: egoizmie,
materializmie,
uprzedmiotowieniu
człowieka,
hedonizmie.
Problemem jest również niewystarczająca chęć małżonków do
rzetelnego przygotowania się do tego sakramentu27. Przyczynami
kryzysusą również traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa osób
zawierających sakrament małżeństwa np. rozwody, seksoholizm,
alkoholizm, narkomania, agresja w rodzinie28. Spośród
27

Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, n. 53.
28
Zob. Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób rozwiedzionych Żyjących w nowych związkach. Zalecenia (25 I 1997), [w:] Posoboro-
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niebezpieczeństw współczesnego świata można wymienić również
zagubienie tożsamości kobiety i mężczyzny mającej źródło w
niepoprawnym funkcjonowaniu rodziny, która nie przekazała swoim
dzieciom odpowiednich wzorców29. Dysfunkcje doświadczone w
dzieciństwie mają ogromny wpływ na późniejszą egzystencję osoby,
która przeżyła wcześniej tego typu traumy30. Skutkują one złym
pojmowaniem małżeństwa. Objawia się to w powielaniu
nieprawidłowości wcześniej doświadczonych.
Problemem jest również błędne pojmowanie miłości, nie jako
służby, ale jako umowy zawartej pomiędzy dwojgiem ludzi oraz
przyjmowanie założenia nietrwałości już od początku trwania
związku. Skutkuje to coraz większą ilością rozwodów. W ubiegłym
roku na 181 tys. zawartych małżeństw rozstało się 66 tys. Oznacza
to, że wskaźnik rozwodów wyniósł 36,4%.
Wyżej wymienione problemy są tylko niewielką częścią
problemów z którymi mierzą się nie tylko osoby z długoletnim stażem
małżeńskim, ale również osoby, które dopiero pragną zawrzeć związek
małżeński, niezależnie czy sakramentalny czy też nie.
Odpowiedzią na zagrożenia dla instytucji małżeństwa i
rodziny są małżeństwa realizujące właściwe im powołanie.
Powołanie to objawia się w stałym dążeniu do świętości. W ten
sposób małżeństwa udowadniają tezę, iż małżeństwo święte i
nierozerwalne w dzisiejszym świecie jest możliwe oraz stają się
świadectwem dla osób pozbawionych nadziei31. Jest to przykład na
realizację słów Jana Pawła II: „Świętość rodzi świętość”.
Małżeństwo jako przymierze uświęcone i uświecane przez Boga ma
być znakiem dla współczesnego świata, dla problemów i

we dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, Kraków
1999, s. 433-438.
29
Zob. S. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999, s. 31-32; 35-36.
30
Zob. Jan Paweł II, Na straży daru i błogosławieństwa, [w:] W
imieniu dziecka poczętego. Red. J. W. Gałkowski i J. Gula. Rzym- Lublin 1991 s. 160-163.
31
Zob. H. Stawniak, Wspólnotowy charakter małżeństwa w świetle nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 1988, nr 3-4, s. 109-130.
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nieprawidłowości w nim zachodzących. Małżeństwo sakramentalne
jest przymierzem ludzi nieidealnych, ale dążących do świętości.
Małżeństwo sakramentalne dążące do świętości, czyli
nieustannie czerpiące z łaski sakramentu małżeństwa staje się
znakiem prorockim dla współczesnego świata, pokazuje przymioty
Boga i pociąga przykładem. Przymiotami Boga są m. in:
miłosierdzie, wspólnotowość, płodność, łaskawość, łagodność,
świętość. Taka ma być też miłość małżeńska, ma być
odzwierciedleniem przymiotów Boga na Ziemi. Małżonkowie
powinni stawać się jednym sercem i jedną duszą, i razem osiągać
swą ludzką doskonałość. Powinni osiągać miłość pełną, to znaczy
zabiegać o tę szczególną formę przyjaźni, poprzez którą
małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko.
Nowa ewangelizacja jest szczególnym nurtem w Kościele
mającym na celu zrealizowania wezwania Jana Pawła II wyrażonego
w Encyklice Redemptoris Missio oraz Adhortacji Apostolskiej
Christifideles Laici. Nowa ewangelizacja ma charakter
kerygmatyczny, charyzmatyczny i wspólnotowy32. Te trzy przymioty
mają również odzwierciedlenie w rodzinach głęboko wierzących,
które słowem i przykładem głoszą Ewangelię. Miłość małżeńska
nieustannie wskazuje jak bardzo Bóg umiłował Kościół, a
jednocześnie każdego członka Kościoła niezależnie od jego stanu.
Małżonkowie, jako osoby świeckie mają również szczególną rolę w
apostolstwie świeckich. Kwestia ta poruszona jest w Konstytucji
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium w słowach: „Żyją oni w
świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw
i obowiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego
i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich
Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani
duchem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na
kształt zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykładem
zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością,
ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest
tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są
związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i
32

Redemptoris Missio, nr 16.
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rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i
Odkupiciela”33. Oddana, wierna, płodna oraz nierozerwalna jest
dowodem na to, że małżeństwo we współczesnym świecie jest
możliwe, dzięki korzystaniu z zasobów sakramentu małżeństwa.
Małżeństwo sakramentalne powinno być zatem solą dla Ziemi i
światłem dla świata.
Zakończenie
Celem pracy było ukazanie wartości i doniosłości małżeństwa
dla Kościoła oraz względem współczesnego świata. W I rozdziale
zdefiniowana jest instytucja małżeństwa na podstawie KPK/83 oraz
prawa polskiego. Następnie, w rozdziale II na podstawie wybranych
dokumentów Kościoła katolickiego podkreślona została ranga,
godność i doniosłość tej instytucji. W rozdziale III kwestie
teoretyczne zostały ukazane w aspekcie praktycznym. Praca
pozwoliła na wysunięcie kilku wniosków. Małżeństwo jako
podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu jest związkiem
kobiety i mężczyzny, który ma na celu dobro małżonków i
potomstwa. W prawie polskim małżeństwo również jest uznawane
jako związek kobiety i mężczyzny. W Kodeksie Rodzinnym i
Opiekuńczym wyszczególnione zostały cele małżeństwa oraz
obowiązek dbałości o wypełnianie praw i obowiązków wynikających
z zawarcia małżeństwa. Ustawodawstwo i nauczanie Kościoła jest
dowodem na zainteresowanie i dbałość o instytucję małżeństwa i
rodziny Kościoła katolickiego. Istotną kwestią jest również
świadectwo życia małżonków, które oddziałuje na rozumienie idei
małżeństwa w świecie w współczesnym.
Streszczenie:
Tematyka małżeństwa już od wieków wiąże się z ogromnym
zainteresowaniem. Temat ten jest obszerny i wielowymiarowy.
Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie zagadnienia wartości
33

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de
Ecclesia Lumen gentium, 21.11.1964, AAS 57 (1965), nr 31; Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:] Sobór
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski,
Poznań 2008, s. 144-266.
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sakramentu małżeństwa ukazanego w nauczaniu i ustawodawstwie
Kościoła. Badania nad tą tematyką zostaną przeprowadzone według
metody dogmatyczno-prawnej. Instytucja małżeństwa, jako związek
kobiety i mężczyzny ma źródło w prawie naturalnym. Liczne
obyczaje, przekonania, zwyczaje, a w końcu prawo, które powstało
na ich fundamencie definiują małżeństwo oraz podkreślają jego
rangę. Celem pracy jest zdefiniowanie małżeństwa w relacji do
dwóch porządków prawnych – Kościoła katolickiego oraz III
Rzeczpospolitej Polskiej. Ranga sakramentu małżeństwa zostanie
ukazana na podstawie trzech dokumentów: „Karty Praw Rodziny” z
października 1980 r., Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II
Familiaris consortio z 22 listopada 1981 r. oraz Encykliki Pawła VI
Humanae vitae z 25 lipca 1968 r. Następnie zagadnienia teoretyczne
zostaną skonkretyzowane względem wybranych warunków i zjawisk
zachodzących we współczesnym świecie. Najważniejszym celem tej
pracy jest ukazanie stałej i nieprzerwanej troski Kościoła o
współczesne małżeństwa i rodziny.
Słowa klucze: sakrament małżeństwa, rodzina, rola małżeństwa, małżonkowie, Kościół Katolicki
Summary:
The role of marriage in the modern world
The subject of marriage has for centuries been associated with
great interest. This subject is extensive and multidimensional. The aim
of this work is to systematize the value of the sacrament of marriage
shown in the teaching and legislation of the Church. Research on this
subject will be carried out according to the dogmatic and legal method.
The institution of marriage, as a union of a man and a woman, originates
in natural law. Numerous customs, beliefs, customs, and finally the law
that formed on their foundation define marriage and emphasize its rank.
The purpose of the work is to define a marriage in relation to two legal
orders - the Catholic Church and the Third Republic of Poland. The rank
of the sacrament of marriage will be shown on the basis of three documents: "Charter of Family Rights" of October 1980, Apostolic Exhortation of John Paul II Familiaris consortio of November 22, 1981 and
Encyclical Paul VI Humanae vitae of July 25, 1968. Next the oreticalissues will be specific to selected conditions and phenomena occurring in
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the modern world. The most important goal of thisworkis to show the
constant and uninterrupted care of the Church for modern marriages and
families.
Keywords: the sacrament of marriage, family, the role of marriage, spouses, the Catholic church
Bibliografia:
Źródła
1. Catechismus Catholicae Ecclesiae, Libreria Editrice Vaticana
1997; tekst polski w: Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2,
Pallottinum, Poznań 2012.
2. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II
promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars IV, kan. 1055; tekst polski
w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez
Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
3. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica
de Ecclesia Lumen gentium, 21.11.1964, AAS 57 (1965), nr 31; Sobór
Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, [w:]
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińskopolski, Poznań 2008.
4. Joannes Paulus II, Adhortatio apostolica de Familiae Christianae
muneribus in mundo huius temporis Familiaris consortio, 22.11.1981, AAS
74(1982).
5. Papieska
Rada
ds.
Rodziny,
Duszpasterstwo
osób
rozwiedzionych Żyjących w nowych związkach. Zalecenia (25 I 1997), [w:]
Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t.
2, Kraków 1999.
6. Paulus VI, Enc. Humanae vitae (25 VII 1968), 8, AAS 60 (1968).
7. Concilium Vaticanum II, Constitutio Pastoralis de Ecclesia in
mund o huius temporis Gaudium et spes, 7 XII 1965, AAS 58 (1966).
8. Ustawa z dnia 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.
z 1964, Nr 9, poz. 59 ze zm.
Literatura:
1. Fornes J., Małżeństwo, w: Kodeks Prawa Kanonicznego.
Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.
2. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2,
Warszawa 2000.
3. Grzebyka P., Dyferencjacja instytucji małżeństwa w prawie polskim.
Uwagi de lege ferenda o nierozerwalnym świeckim małżeństwie, [w:] „Przegląd
Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2009, z. 1–2, s. 103–111.

128

4. Jan Paweł II, Na straży daru i błogosławieństwa, [w:] Gałkowski
J. W., Gula J. (red.), W imieniu dziecka poczętego. Rzym-Lublin 1991 s.
159-167.
5. Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II,
t.3, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996.
6. Paździor S., Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do
zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, Lublin 1999.
7. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze., Warszawa 1999
8. Stawniak H., Jedność i nierozerwalność małżeństwa, [w:]
„Prawo Kanoniczne” 1991, nr 1-2, s. 110-117.
9. Stawniak H., Wspólnotowy charakter małżeństwa w świetle
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, [w:] „Prawo Kanoniczne” 1988, nr
3-4, s. 109-130.
10. Sztychmiler R., Istotne obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997.

129

Rozdział II
Rodzina w polskiej literaturze
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Katarzyna Bondos

W poszukiwaniu ideału – rodzina Wincentego Pola jako wzór
dla współczesnych rodzin
„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu
względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym
razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny
jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć: Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można
więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się fakt bycia człowiekiem. A jeśli
w tym przyjściu na świat oraz w wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje
rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny,
który potem ciąży nad całym życiem…”
Jan Paweł II, List do rodzin, n. 23

Znaczenie roli rodziny w wychowaniu dziecka jest ogromne.
Można mnożyć przykłady jednostek, które dzięki wsparciu najbliższych stały się wybitnymi naukowcami, artystami, sportowcami,
ludźmi zmieniającymi bieg historii. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, ale jej rola w kształtowaniu przyszłego obrazu
społeczeństwa bywa często niedoceniana. Szkoła i inne instytucje
zajmujące się wykształceniem dzieci uzupełniają jedynie to, co przekazywane jest młodemu człowiekowi w domu rodzinnym, jak pisze
Grażyna Cęcelek:
Rodzina stanowi fundament społeczeństwa i trudno sobie wyobrazić
bez niej jego funkcjonowanie. Wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa, do dzisiaj podkreśla, że rodzina jest społecznością powołaną
do kształtowania życia jednostkowego, a jednocześnie stanowi podstawę życia społecznego1.

Natomiast Leon Dyczewski wartościuje rodzinę, pisząc:

1

G. Cęcelek, Rodzina – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze [w:] Mazowieckie Studia Humanistyczne, Nr 1 – 2, 2005, s. 239.
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W porównaniu z jakąkolwiek organizacją i instytucją, z jakimkolwiek
społeczeństwem i państwem, rodzina zawsze pozostaje społecznością
pierwotną i dla człowieka ma największe znaczenie2.

Rodzina Wincentego Pola to doskonały przykład na to, że dobre
wzorce i wpojone zasady pozostają w człowieku na całe życie i procentują nie tylko dla jednostki, ale również dla całego społeczeństwa.
XIX wiek był okresem trudnym dla Polski i Polaków. Zaborcy
bardzo mocno utrudniali życie gospodarcze i kulturowe, dlatego tak
ważna była rola rodziny i domu rodzinnego w procesie kształtowania
prawdziwych patriotów. Wychowanie dziecka na dobrego człowieka
i obywatela jest procesem skomplikowanym i często uciążliwym dla
rodziców, niezależnie od czasu historycznego i sytuacji politycznej.
Wpajanie zasad moralnych i kształtowanie wrażliwości społecznej
jest podstawowym zadaniem rodziny, jednak nie zawsze dobrze wypełnianym. Tym bardziej godne odnotowania są przypadki, gdzie
funkcja ta została w pełni zrealizowana.
Wincenty Pol twierdził, że jego rodzina pochodziła z Anglii,
skąd ze względu na prześladowania katolików w okresie panowania
Stuartów przeniosła się do Polski. Późniejsi badacze życiorysu i
twórczości poety nie potwierdzili tej wersji, na podstawie zachowanych dokumentów odtworzyli genealogię rodu Polów.
Ojciec Wincentego Pola – Franciszek Ksawery Pohl wywodził
się z niemieckiej rodziny mieszczańskiej osiadłej na Warmii. W
1785 roku, w wieku 34 lat został przyjęty do służby rządowej w Galicji, będącej wówczas pod panowaniem austryjackim3. Był człowiekiem bardzo ambitnym, chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje zapisał się na uniwersytet lwowski, gdzie studiował prawo. W 1795 roku
został przeniesiony do Lublina, gdzie spędził czternaście lat swojego
życia, lat, które zmieniły jego losy na zawsze.
Franciszek Pohl w czasie sprawowania swoich obowiązków
służbowych nigdy nie zasłużył na słowa krytyki, był człowiekiem
uczciwym, wykształconym i oczytanym, posługiwał się językiem
francuskim, włoskim, niemieckim i polskim, który był dla niego
2

L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003, s. 9.
M. Mann, Wincenty Pol. Studium biograficzno – krytyczne, Kraków
1904, t. I, s. 3.
3

134

obcy, a który opanował bardzo dobrze. Poza tym był osobą muzykalną i duszą towarzystwa, często bywał w domach urzędników niemieckich, jak również polskiej szlachty i mieszczaństwa 4. W takich
okolicznościach, podczas jednego ze spotkań towarzyskich poznał
Eleonorę Lonchamps, która później została jego żoną i matką poety
Wincentego.
Eleonora pochodziła z rodziny francuskiej, mieszkającej od
pokoleń we Lwowie i spolszczonej, była dziewiątym dzieckiem najmłodszą córką Franciszka Longchamps de Berier i Genowefy z domu Mercenier. Ich liczna rodzina miała koligacje z Mercenierami,
Hallerami, Meisnerami, Wemmerami, Huppenami, Jocherami, Ziętkiewiczami, z rodziną Gautier, Corrado, Pique de Reploncha. Jedynie rodzina Ziętkiewiczów pochodziła z polski, reszta została Polakami z wyboru. Eleonora była piękną i dobrze wykształconą kobietą,
znała język francuski, kochała muzykę, poezję i kwiaty. Jako bardzo
wrażliwa, łagodna i skromna osoba zwróciła uwagę Franciszka Polla
(od 1795 roku pisownia nazwiska zmienia się z Pohl na Poll). Między Franciszkiem i Eleonorą była spora różnica wieku, on miał 49
lat, a ona 25, która nie przeszkodziła im jednak w stworzeniu udanego związku. Jego uwieńczeniem było małżeństwo, pobłogosławione
przez księdza Macieja Mielnickiego w dniu 24 sierpnia 1800 roku w
Giełczwi.
Józef Ziętkiewicz napisał z tej okazji wiersz dla panny młodej,
a swojej kuzynki (Rada kuzynce wstępującej w stan małżeński),
wskazując na obowiązki żony i puentując go w taki oto sposób:
Więcej Ci już nie podam, lecz za przykład rzadki
Weź własne wychowanie szanownej twej matki.
Jej cnoty w ciebie wlane, jej sposób myślenia,
Są to prawe twojego szczęścia zaręczenia;
Niechaj z mej przychylności godzi się wywróżyć,
Że wam stała pomyślność będzie zawsze służyć 5.

Słowa te okazały się dla Eleonory i Franciszka prorocze, przez
lata byli zgodnym i szczęśliwym małżeństwem. Okres, kiedy prze4
5

M. Mann, op. cit., s. 5.
Tamże, s. 9.
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bywali w Lublinie był czasem napływu cudzoziemców, którzy pod
wpływem obcowania z polskimi rodzinami czuli się jak u siebie w
domu, ulegając jednocześnie urokom polskiej kultury:
Niemki łatwiej się wynaradawiają, szczególniej w Polsce; bądź wrodzona im zalotność, bądź chęć wyrównania Polkom w powabach i
wdziękach, bądź obyczaje polskie mniej grube w podejściu, gościnne,
a dla płci żeńskiej uprzejmiejsze i z oszczędnością niemiecką sprzeczne, wywierają ten wpływ, nie umiem sądzić, lecz to wiem, że atmosfera polska ma jakiś urok dla nich, że w Polsce spolszczeją, wzdychają
do ślubów z Polakami i natychmiast się przeistaczają w patriotki polskie, języka swego nawet mniej chętnie używają, polskiego się uczą i
nim powszechnie mówią. W Lublinie, starosty cyrkularnego, z pięciu
córek, które wszystkie tak piękne były, jak rzadko da się widzieć, trzy
poszły za Polaków i dały krajowi dobrych żołnierzy i obywateli.
Ostatniego kreiskapitanaMannsdorfa córka znaną była za zagorzałą
patriotkę w Lublinie. Poczmistrza Grundlicha potomstwo na patriotów
polskich się przerodziło. Gerlica synowie walczyli w szeregach polskich i zasłużyli na znaki męstwa i zasługi wojskowe. Pola, konsyliarza foralnego syn, jest gorliwym auto-Polakiem i polskim znakomitym
poetą. Władycz, Dornfeld, konsyliarze foralni, pozostali w kraju,
ubiegali się o urzędy i otrzymali6.

W takiej właśnie atmosferze społecznej 20 kwietnia 1807 roku
w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 111 przyszedł na świat ich trzeci
syn Wincenty Ferrariusz Jakub. Pomimo ogromnego poświęcenia i
troski ze strony matki mały Wincenty często chorował i dlatego też
już w najmłodszych latach nastąpiło porażenie nerwu wzrokowego
prawego oka. Przez długie lata nie sprawiało to problemu poecie, aż
w podeszłym już wieku katarakta lewego oka odebrała mu wzrok
zupełnie i nieodwracalnie.
Rodzina stanowi najważniejsze środowisko wychowawcze dla
młodego człowieka, może go ukształtować według ściśle określonych wzorców, albo pozostawić jego rozwój przypadkowym czynnikom. Członkowie rodziny wprowadzają młode pokolenie w normy i
mechanizmy życia zbiorowego, wywierają istotny wpływ na zacho6

J. Kallenbach, O Wincentym Polu: (z powodu setnej rocznicy urodzin),
Warszawa 1907, s. 15.
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wanie się jednostki zarówno wewnątrz samej rodziny, jak również na
zewnątrz, na jej postawę wobec innych osób. Dziecko powinno
uczestniczyć w życiu rodzinnym, a tym samym nabywać wzorce
zachowania i normy postępowania społecznego. W zależności od
tego w jakiej rodzinie się urodzi przejmuje różne systemy wartości i
sposoby postępowania. XIX-wieczna Polska znajdująca się pod zaborami była miejscem, które stwarzało wyzwania wychowawcze
chociażby ze względu na sytuację polityczną. Wychowanie patrioty
w sytuacji, gdy każdy przejaw polskości mógł się okazać zgubny
było poważnym zadaniem, dla wielu zbyt trudnym.
Franciszek Pol był zwolennikiem surowego wychowania dzieci, szczególny nacisk kładł na ćwiczenia muzyczne, które odbywały
się codziennie. Synowie uczyli się grać na skrzypcach, altówce i
wiolonczeli, natomiast córki na fortepianie. Zwyczajem w domu
Pollów stały się cotygodniowe zebrania w pełni poświęcone muzyce.
Przy tej okazji dzieci miały okazję poznać sławnych przedstawicieli
świata muzycznego, jak chociażby skrzypka Karola Lipińskiego,
syna Wolfganga Amadeusza Mozarta, Kremera, Brauna, Krzysztofowicza i wielu innych. Stałym gościem tych spotkań był również
Jan Nepomucen Kamiński, poeta i dramaturg, dyrektor lwowskiego
teatru oraz tłumacz Szekspira i Schillera. Przebywanie w towarzystwie takich znakomitości nie mogło przejść bez echa, późniejsza
poezja Wincentego była przesiąknięta wątkami muzycznymi, a rymy
charakteryzowały się „rytmicznością i gładkością”7.
Eleonora Pollowa spokrewniona była z rodziną Ziętkiewiczów, której przedstawiciel – Józef Ziętkiewicz, odegrał ważną rolę
w życiu młodego Wincentego, który bardzo chętnie odwiedzał go w
Mostkach odległych od Lwowa o trzy mile. Ziętkiewicz był kupcem,
jednak około roku 1814 zakończył swoje interesy handlowe i przeniósł się ze swoją żoną i czterema córkami do tejże spokojnej posiadłości. Był on wiernym patriotą, poświęcającym się dla dobra kraju i
w takim duchu wychowywał swoje dzieci, ale też szerzył patriotyzm
wśród społeczeństwa. W Mostkach panował patriarchat, ważną rolę
odgrywały kwestie religijne, dlatego też cała rodzina wspólnie odmawiała modlitwy. Często też organizowano tu wieczorki muzyczne
7
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kierowane przez Franciszka Polla, podczas tych spotkań deklamowano poezję Mickiewicza, a córki Ziętkiewicza korzystały z okazji i
uczyły się z wujem języka francuskiego.
Mostki były dworem o charakterze staroświeckim, otoczonym
fosą z wodą. Franciszek Poll, jako miłośnik Napoleona, nazwał ten
dom na wysepce Elbą, wbrew woli właściciela, który Napoleona nie
lubił. Pol po latach wspominał, że do wioski: „prowadzi długa lipowa ulica , do której przytyka dworskie obejście, sad, w tym sadzie
pasieka, za nią ciągną się dalej znowu ciemne lipowe szpalery, nad
nimi wznosi osiem starych świerków lekkie swe wierzchołki ku górze, jeszcze dalej stoi stary dwór wśród kalin, bzów i modrzewi, na
kępie dokoła wodą oblany; mostem wjeżdża się na dziedziniec, a w
tym dworze mieszkają dobrzy ludzie…”8. Obraz ten ukazuje miejsce
piękne i sielankowe, gdzie z chęcią się wraca i nikt nie ma ochoty go
opuszczać. Jest to rodzaj przystani pośród okrutnego świata. W dużej
mierze kształtują go ludzie, natura jedynie udostępnia swoje uroki,
ale atmosfera polskości i miłości stworzona jest przez samych
mieszkańców.
Na urok tego miejsca wpływało swoiste zatrzymanie w czasie,
hołdowanie tradycji i pamięć o polskiej historii. Młody Wincenty
bardzo często wysłuchiwał opowieści stuletniej teściowej Józefa
Ziętkiewicza, wspominającej konfederację barską i Targowicę.
Równie interesujące były gawędy Stanisława Wróblewskiego, który
mieszkał na dworze, a niegdyś uczestniczył razem z resztą szlachty
zagrodowej w sejmikach, uczestniczył w wielu awanturach, pijatykach i bezceremonialnie pchał się do pańskiego stołu. Dzięki takim
osobom młody poeta miał okazję poznać historię z relacji żywych
świadków tamtych wydarzeń. Wywarło to ogromny wpływ na jego
późniejsze zainteresowania i sposób postrzegania rzeczywistości.
Dzięki takim opowieściom stał się gorącym patriotą i w sposób krytyczny mógł prezentować polską historię, a bardzo często odwoływał
się do niej w swoich utworach. Mostki stały się również krainą tradycji staropolskich, o których zawsze wspominał z ogromnym sentymentem, dwór szlachecki i tradycja szlachecka były dla niego podstawą kultury polskiej.
8
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Mostki to także miejsce, w którym około roku 1815 pojawił
się wachmistrz Białkowski, towarzysz broni Jaźwińskiego z kampanii kościuszkowskiej i kampanii napoleońskiej. Ożenił się z pokojówką Ziętkiewiczów i został leśniczym, jednak traktowano go jak
członka rodziny. Młody Wincenty bardzo szybko się z nim zaprzyjaźnił i bardzo chętnie wysłuchiwał jego opowieści o wydarzeniach
wojennych i śpiewanych przez niego piosenek wojskowych, od niego nauczył się jazdy konnej. Białkowski stał się prototypem postaci
wachmistrza Dorosza. Idee patriotyczne i opowieści o czasach kościuszkowskich wykładał Polowi również proboszcz pobliskiej parafii Szczerce, Józef Strzałkowski, znany jako doskonały gawędziarz i
gorliwy patriota.
Wincenty chętnie słuchał opowieści o dawnych czasach i ludowych przekazów, których niezawodnym źródłem był Zachara
zwany Rusinko, pasiecznik w Mostkach. Człowiek ten wierzył w
czary i gusła, zajmował się zielarstwem i przy tej okazji wtajemniczał przyszłego poetę w tajniki ludowej magii. Późniejsza działalność Pola, zarówno na gruncie literackim jak i naukowym wykazała,
że Zacharze udało się zainteresować młodzieńca ludowością. Bardzo
często odwoływał się w do przekazów ustnych, usłyszanych w czasie
wędrówek po kraju, jak również zajmował się badaniem folkloru i
starał się uchronić go przed zapomnieniem.
Dzieciństwo Wincentego Pola można nazwać sielankowym na
podstawie jego utworów, pisał bowiem, że:
Na matki igrał łonie
W malowanych snach9.

Niewątpliwie matka Wincentego była bardzo oddana swojej
rodzinie i mocno kochała dzieci, które odnosiły się do niej z ogromnym szacunkiem. W domowym zaciszu starała się stworzyć atmosferę przyjazną wszystkim pragnieniom synów i córek,
Z sentymentem wspominał pierwsze lata swojego życia w
wierszu Przebolało, określając je jako:

9
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Bogate niby wiano
Było życia mego rano.
Czyste, ciche i szczęśliwe,
A jak ziemia miłościwe10.

Matce zawdzięcza poeta umiłowanie do natury i poezji, ale też
ogromną wrażliwość na otaczający świat i łatwość w jego poetyckim
obrazowaniu. Szczególnie pokochał poezję Krasickiego i Karpińskiego, o czym pisał po latach:
Z cichym wieszczem Pokucia myśl moja przebywa,
I zda misie, że słyszę jego rymy śpiewne,
I płacze do Justyny i modlitwy rzewne,
I nagle szumem Sanu śpiew jego urwany.
A pomiędzy tym szumem słyszę naprzemian
Tę lirę Warmińskiego bajarza swobodną,
Jak od morza do morza brzmiała pieśnią zgodną.
A marzenia, co młody wiek mój osłoniły
I niejedną domową piosenkę natrąciły,
Garną się do mej duszy rozkosznym nawałem,
I zda się, że obudwu wieszczy kiedyś znałem,
Żem gdzieś z niemi rozmawiał, gdym się łamał z młodu
I badał, czym jest godzien gadać do narodu?...11

Wychowanie i edukacja Wincentego odbywały się w domu, a
zgodnie ze wskazówkami ojca największy nacisk położony został na
naukę manier, tak zwaną „naukę obyczajowości”. Sprawdzianem dla
tych umiejętności były wizyty dostojnych gości u ojca, które to Wincenty tak wspomina:
Pamiętam jeszcze u mego ojca, a i u wielu innych obywateli, gdy kto
poważny i znakomity przyjechał, obowiązkiem było nas młodych, w
towarzystwie dyrektora, a jak później nazywano, guwernera, stać w
kącie i przysłuchiwać się co starsi mówili. Ojciec z przybyłym siedzieli przy oddzielnym stoliczku i ciągnąc węgrzyna rozmawiali de
publicis, a my dobrze musieliśmy nadstawiać ucha na to, o czym mó10
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wiono, bo nieraz ojciec pytał o sprawozdanie, jako dowód uwagi. Jeżeli skutkiem takiej naszej niemej asystencji niewiele może pomnażaliśmy nasze wiadomości, to znowu zyskiwaliśmy na uobyczajeniu, na
wprawie w rozmowie poważniejszej12.

W rodzinie Pollów nie kładziono nacisku na naukę przedmiotów szkolnych, starano się jednak rozbudzić w dzieciach naturalną
ciekawość i po odkryciu predyspozycji dziecka rodzina wspierała je
w dążeniu do doskonałości w określonej dziedzinie. Postawa taka
wydaje się słuszna, patrząc na losy Wincentego, który został wybitnym poetą, ale nie zapominajmy też o jego wkładzie w rozwój polskiej geografii oraz badania nad folklorem. Kontakt z inspirującymi
osobami stał się o wiele bardziej owocny niż długie godziny spędzone na opanowaniu wymaganego materiału.
Rodzina to nie tylko więzy krwi, najlepszym dowodem na to
jest historia przyjaźni Benedykta Winnickiego z rodziną Pollów.
Początkowo był on szczerym i oddanym druhem ojca Wincentego, a
po jego śmierci troskliwym opiekunem Eleonory i dzieci. Wincenty
nie był młodzieńcem skorym do nauki i podporządkowania się obowiązkom szkolnym, dlatego też matka musiała poszukać dla niego
odpowiedniego opiekuna i taką właśnie osobą okazał się Winnicki.
Miał również niebagatelny wpływ na przyszłość młodego poety
Wincentego, przekazał mu swoją bogatą wiedzę o życiu szlacheckim
i rozbudzał w nim zamiłowanie do polskiej i łacińskiej poezji. Był on
również niezmordowanym gawędziarzem i godzinami snuł opowieści, które z wielką radością były przyjmowane przez dzieci.
Wincenty zawdzięcza Winnickiemu życie, gdyż jako bardzo
młody chłopak zakochał się w pięknej Eugenii Lisowskiej, co doprowadziło go do bardzo niebezpiecznej sytuacji:
Panna Eugenja zapewne nie domyślała się nawet, że młodzieniec tak
zapamiętale ją kochał, iż raz o mało życiem tego nie przypłacił. Rzecz
się tak miała. Gdy byli na nabożeństwie w kościele, jakiś oficer niegrzecznie zaglądał pannie pod kapelusz, czym oburzony Wincenty
wyzwał go na pistolety. Sekundował mu Benedykt Winnicki, stary
wyjadacz w sprawach podobnych, gdy więc stanęli na placu, komendę
12
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objął Winnicki. Widząc, że oficer mierzy wprost w głowę Wincentego, wytrzymał komendę tak długo, aż wyprężona ręka oficera drżeć
zaczęła. Ówczas krzyknął: pal! Kula przeleciała górą, ale i Wincenty
chybił. Sekundanci kazali się im pogodzić i na tym się skończyła ta
przygoda, akt pierwszego poświęcenia dla miłości cichej i tajonej13.

Przyjaźń ta okazała się zbawienna dla młodziutkiego i bardzo
wrażliwego poety. Wiedział on bowiem, że musi walczyć o dobre
imię wybranki serca, jednak zabrakło mu umiejętności strzeleckich,
co mogło się dla niego skończyć tragicznie. Wysłuchiwane przez lata
opowieści o szlacheckiej dumie i obyczajach stały się dla niego
przyczyną kłopotów. Wychowywał się w atmosferze staropolskiego
dworu, jednak ideały te powoli odchodziły w niepamięć, a przez to
stały się dla niego powodem niezrozumienia ze strony społeczeństwa. Stracił ojca w kluczowym dla młodego chłopaka momencie,
nie zdążył jeszcze wkroczyć w dorosłe życie i nabrać ogłady w kontaktach międzyludzkich.
Maria Ziemska pisała o rodzinie, że „jest małą grupą społeczną
składającą się głównie z małżonków i ich dzieci. Stanowi ona całość,
podlegającą dynamicznym przekształceniom związanym z biegiem
życia jednostek, które wchodzą w jej skład. Opiera się na zastanych
tradycjach społecznych i rozwija własne”14. Patrząc na przykład rodziny
Polów wydaje się, że spełniali oni wszystkie elementy tej definicji. Podstawą tej rodziny byli Franciszek i Eleonora wraz z dziećmi, ale na tym
nie poprzestawali, było obok nich wielu ludzi, którzy traktowani byli jak
członkowie rodziny. Przyjaciele, a często nawet wieloletni służący stawali się z czasem doskonale zgraną grupą, wspierającą się na co dzień i
funkcjonującą w pełnej harmonii. Faktem w tej rodzinie były również
dynamiczne zmiany, wywołane zdarzeniami losowymi, chorobami,
nieszczęściami, a wreszcie śmiercią. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
incydenty takie wzmacniały jedynie tę grupę i pozwalały na prawdziwą
weryfikację oddanych członków rodziny. Ostatnia część tej definicji
odnosi się do tradycji społecznych i grupowych, będących niezwykle
ważnym czynnikiem kształtującym XIX-wieczną rodzinę. Rodzice
Wincentego to ludzie, których rodziny wywodziły się z różnych krajów
13
14
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K. Estreicher, Wincenty Pol, jego młodość i otoczenie, Lwów 1882, s. 82.
M. Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1977, s. 25.

europejskich, podjęli jednak decyzję o spolszczeniu i przyjęciu polskiej
kultury i tradycji. O autentyczności tych poczynań najlepiej świadczy
głęboki patriotyzm i oddanie ojczyźnie jakie wpoili swoim dzieciom.
Przykład rodziny Wincentego Pola doskonale obrazuje tezę
postawioną w temacie tego tekstu. Rodzina stanowi wzorzec dla
młodego człowieka, wskazuje mu drogi rozwoju i wspiera w podążaniu do określonego celu. Młody poeta nie był wybitnym dzieckiem, nie wyróżniał się znacząco na tle rówieśników, ale wychowywał się w otoczeniu, które dało mu podstawy do osiągnięcia wielkich
rzeczy, stawiania sobie wysokich wymagań i osiągania sukcesów.
Pomimo problemów ze zdrowiem i ciągłych kryzysów finansowych
nie uległ pokusie łatwego życia w zgodzie z polityką zaborczej władzy. Od dziecka miał wpojone wzorce, będące dla niego świętością
oraz wartości, dające mu poczucie moralnej przewagi nad prześladowcami. Postawa jego rodziców, ale też innych osób towarzyszących mu w najmłodszych latach życia utwierdziła go w przekonaniu,
że wierność słusznej idei jest bezdyskusyjnie najważniejsza. Otoczony patriotami sam stał się patriotą walczącym o swoją ojczyznę, nie
tylko piórem, ale również zbrojnie podczas powstania w 1831 roku.
Z młodzieńca mało zainteresowanego kwestiami poruszanymi przez
nauczycieli podczas lekcji wyrósł profesor pionierskiej na ówczesne
czasy dziedziny. Stwarzał od podstaw katedrę geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, swoją pasją zaraził wielu młodych ludzi, nie
tylko studentów uniwersytetu.
Streszczenie:
Problem rodziny we współczesnym świecie jest kwestią wartą
dyskusji. Upadek wartości skłania do poszukiwania wzorców rodziny. W tekście przedstawiony został obraz rodziny naszego wybitnego poety Wincentego Pola, która pomimo trudnego czasu historycznego w jakim przyszło jej funkcjonować doskonale spełniła swoją
rolę społeczną. Wpływ tej podstawowej komórki społecznej na
kształtowanie młodego człowieka jest bardzo duży, dlatego rodzina
powinna być chroniona i wspierana w trudach codzienności. To rodzina przekazuje wartości, uczy patriotyzmu, pomaga budować kręgosłup moralny, co staje się fundamentem uczciwego życia. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy są wspomnienia Wincentego Pola,
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który z ogromnym sentymentem pisał o wpływie matki na swoje
życiowe decyzje oraz o wzorcach jakie wyniósł z rodzinnego domu.
Słowa kluczowe: rodzina, jednostka, wzorzec, historia, patriotyzm.
Summary:
The problem of the family in the modern world is a matter
worth discussing. The collapse of values prompts you to look for
family patterns. The text presents the image of the family of our outstanding poet Wincenty Pol, who, despite the difficult historical time
in which it came to function, perfectly fulfilled its social role. The
influence of this basic social cell on the formation of a young person
is very large, which is why the family should be protected and supported in the hardships of everyday life. This family conveys values,
teaches patriotism, helps build moral backbone, which becomes the
foundation of honest life. The best confirmation of this thesis are the
memories of Wincenty Pol, who with great sentiment wrote about
the influence of the mother on his life decisions and about the patterns he brought from his family home.
Key words: family, individual, pattern, history, patriotism.
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Agnieszka Wojcieszek

Stefana Żeromskiego opowieść o rodzinie
Opublikowana w 1912 roku Wierna rzeka to jedna z części
niezrealizowanego w pełni projektu historycznego cyklu powieściowego, który w zamyśle Stefana Żeromskiego obejmować miał wydarzenia z lat 1831, 1846 oraz 18631. Wstęp do wspomnianej serii stanowiły Popioły (1901), doświadczeniom rzezi galicyjskiej prozaik
poświęcił zaś dramat Turoń (1923). Nawiązująca do powstania
styczniowego Wierna rzeka to opowieść o bitwie pod Małogoszczem2, na tle której zaprezentowana została miłosna historia rannego
powstańca oraz młodej szlachcianki3. Owa opowieść osnuta została
na kanwie autentycznego uczucia Jana Połubińskiego i Anieli Lubowieckiej, o którym literat dowiedział się za pośrednictwem ciotki Józefaty Saskiej4. Oryginalności zasłyszanym dziejom, młodopolski
pisarz nadał poprzez modyfikację losów kochanków, wprowadzenie
akcentów społecznych i historycznych, a także liczne nawiązania do
konwencji baśniowej. Binarny charakter utworu sugeruje jego dualizm kompozycyjny, czyli umowny podział na utrzymany w stylistyce realistycznej plan historyczny oraz osadzony w atmosferze
niesamowitości plan osobisty5.
1

Zob.: S. Piołun-Noyszewski, Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo, młodość, Warszawa 1928, s. 357.
2
Bitwa ta miała miejsce 24. lutego 1863 roku.
3
Zob. E. Łoch, Źródła historyczne „Wiernej rzeki Stefana Żeromskiego,
[w:] Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego, red. E. Łoch,
Lublin 2008, s. 179-198.
4
Por.: S. Piołun-Noyszewski, op. cit., s. 357.
5
Istnienie podziału na plan historyczny i osobisty sugerują niektórzy
badacze twórczości Żeromskiego. Por.: B. Grodzki, Salomea Brynicka i
„ciche bohaterki”, czyli o „Wiernej rzece” S. Żeromskiego – inaczej, [w:]
Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historyczno-literackie, red. J.
Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2001, s. 170; J. Z. Jakubowski, „Wierna rzeka” – najpiękniejsza książka o roku 1863, [w:] idem, Stefan Żeromski,
Warszawa 1975, s. 337.
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Na interpretację powieści z perspektywy pojęcia iluzji zezwalają z kolei opinia Żeromskiego jako „objaśniacza prawd metafizycznych”6 oraz podtytuł dzieła - Klechda domowa. Według Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego termin
„klechda” oznacza „stare podanie, baśń”7 - stąd przynależny jej folklor oraz charakter gminnej gawędy, który nawiązując do legendy
określonego regionu, czyni ją fragmentem tradycji narodowej. W
odwołaniu do żywych legend powstańczych, Jan Zygmunt Jakubowski, zauważa, iż tego typu historie
zostały w duszach ludzi nie jako wspomnienie, nie jako uczucia, nie
jako płacz, lecz jako zimne i proste wieści wiecznie podobne do odmian zbiorowego snu plemienia – mity o nieśmiertelnej piękności
cierpień bohaterów i o najwyższej polskiej ofierze8.

Komponentami o charakterze wizyjnym w opisywanym utworze stają się przede wszystkim autobiograficzne refleksje, będące
konsekwencją wpływu wspomnień „bolesnych epizodów powstańczych z kraju lat dziecinnych pisarza”9. W tym kontekście zasadnym
wydaje się także wskazanie na poszczególne elementy fabularne:
sprzężenie świata przyrody z egzystencjalnym doświadczeniem
człowieka, współistnienie ludzi oraz widm, epizody powstańcze czy
wreszcie „Miłość, a następnie zaślubiny zabłąkanego księcia z upośledzoną przez los sierotą”10, czyli perypetie uczuciowe.
Obok metafizycznego planu, który prezentuje Żeromski w
Wiernej rzece pojawia się plan społeczny. Poprzez ten, typowy dla
swojej prozy zabieg, autor wprowadza w fabułę tekstu wątek rodzi6

D. Trześniowski, Kim jest Ewa Pobratyńska? Rzecz o antypsychologizmie Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. M. J. Olszewska,
G. P. Bąbiak, Warszawa 2005, s. 423. Por.: S. Eile, Legenda Żeromskiego.
Recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926, Kraków 1965.
7
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 3 H-K, Warszawa
1996, s. 215.
8
J. Z. Jakubowski, op. cit., s. 337.
9
Ibidem, s. 339.
10
B. Grodzki, op. cit., s. 170. W związku z przytoczoną refleksją autor
artykułu sugeruje, że „w normalnych warunkach historia ta nie mogła się
wydarzyć”.
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ny – jednej nadrzędnych wartości w literackich przestrzeniach.
Niewykluczone, że waloryzacja pejzaży rodzinnych, z którą mamy
do czynienia w przypadku omawianej prozy, determinowana jest
nie tylko zaangażowaniem społecznym autora, lecz także jego osobistym doświadczeniem. W młodości bowiem pisarz przeżywa
najpierw nieuleczalną chorobę matki, a następnie jej przedwczesną
śmierć11. Odtąd – jak zauważa Artur Hutnikiewicz - „obserwując z
ubocza życie rodzinne […] półarystokracji ziemiańskiej, będzie
ustawicznie doświadczać szczególnego wzruszenia na widok oglądanych przypadkowo obrazów rodzicielskiej miłości” 12. Paradoksalnie, nostalgia za utraconą więzią, ów – by posłużyć się sformułowaniem cytowanego uprzednio uczonego – „swoisty kompleks
skrzywdzenia”13 determinuje obecność w twórczości prozaika obrazów osieroconego dzieciństwa14, a zarazem wizji rodzinnej bliskości spotęgowanej przez zaprezentowanie przepełnionych idealizmem portretów matczynych czy ojcowskich 15. Podobnie dzieje się
w przypadku omawianej powieści.
11

Matka Stefana Żeromskiego przez wiele lat borykała się z ciężką chorobą płuc. Umarła w wieku 46 lat. Więcej informacji na temat choroby oraz
przedwczesnej śmierci pani Żeromskiej można znaleźć w Dziennikach jej
syna, a także w większości biografii Stefana Żeromskiego. Zob.: S. Żeromski, Dzienniki (wybór), oprac. J. Kądziela, Wrocław 1980. Por.: S. Adamczewski, Stefan Żeromski. Zarys biograficzny, Warszawa 1947; H. Markiewicz, Stefan Żeromski, Katowice 1951; A. Sowiński, Lata szkolne. Opowieść o Stefanie Żeromskim, Warszawa 1954; Stefan Żeromski, Kalendarz
życia i twórczości, oprac. S. Eile, S. Kasztelowicz, Kraków 1976; J. Kądziela, Młodość Stefana Żeromskiego, Warszawa 1979; A. Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 2000; J. Paszek, Żeromski, Wrocław 2001; Stefan Żeromski i jego rodzina, red. K. Sobolewska, Warszawa 2013.
12
A. Hutnikiewicz, op. cit., s. 14.
13
Ibidem.
14
Tego typu wątki pojawiają się m.in.: w Syzyfowych pracach (1898),
Ludziach bezdomnych (1900) Dziejach grzechu (1908) czy Przedwiośniu
(1925). Por.: Ibidem.
15
Osobną, jednak istotną kwestią jest miejsce i znaczenie kobiet oraz
mężczyzn w prozie Żeromskiego. Więcej na ten temat, zob.: D.
Trześniowski,op.cit., s. 423-435. Por.: K. Handke, R. Handke, Świat
mężczyzn i świat kobiet, Kraków 2007; D. Trześniowski, Ewa Pobratyńska
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Refleksję poświęconą tytułowemu wątkowi rodziny rozpocząć
należy od wskazania na znaczenie przestrzennych ram powieści.
Miejsce akcji utworu, czyli dwór w Niezdołach, zilustrowane zostaje
jako posępny przybytek, złowieszcza kraina, ergo – miejsce przeklęte. Narrator opatruje je mianem „opuszczonego dworzyszcza”16, w
którym gości jedynie „samotność i odraza”17 . Wrażenie to potęguje
zastosowanie konwencji akcentującej irrealny wymiar dzieła - oniryzmu. Z perspektywy głównego bohatera Józefa Odrowąża widok
dworu zdaje się snem lub halucynacją, które półprzytomny powstaniec początkowo utożsamia z działalnością sił nadprzyrodzonych
interpretując jako „naigrywanie się złego”18.
W dali ciągnęły się ośnieżone wzgórza – pod ostatnim z nich widać
było szereg chat wsi. Dymy nad nimi błękitne na niebie zaróżowionym… W pewnej odległości od tej wsi budynki szerokie o murowanych słupach, dwór z czarnym dachem rozsiadły wśród drzew. Widok ten tak był nieprawdopodobny […], że zdawał się być fenomenem snu19.

- konstatuje narrator.
Tego typu opis pozostaje zgodny z pierwotnym założeniem
autora, który przystępując do prac nad Wierną rzeką wydaje się dążyć do nadania autentycznej opowieści aury niepokoju oraz znamion
niesamowitości.
Owe dążenia prozaik realizuje poprzez wprowadzenie fantasmagorycznej postaci ducha właściciela dworu, Dominika Rudeckiego. Nawiązująca do wątków rodzinnych historia dziedzica staje się
fragmentem opowieści Salomei Brynickiej, która w rozmowie z
nie istnieje, „LiteRacje” 2011, nr 002, s. 23-28. Więcej na ten temat piszę w
artykule poświęconym obrazowi ojcostwa w Wiernej rzece. Zob.:
Wojcieszek A., Literacki obraz ojcostwa. Wokół „Wiernej rzeki”
Żeromskiego, [w:] Ojcostwo. Rodzaje i formy, red. Zimny J., Stalowa Wola
2014, s. 497-510.
16
S. Żeromski, Wierna rzeka, Kraków 2006, s. 42. Wszystkie cytaty
Wiernej rzeki pochodzą z tegoż wydania powieści.
17
Ibidem, s. 38.
18
Ibidem, s. 9.
19
Ibidem.
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księciem Odrowążem prezentuje losy rodu Rudeckich. Ze wspomnień Panny Mii wyłania się problematyczny obraz braterskiej relacji, zniszczonej za sprawą sporu na tle uczuciowym. Pełna konfliktów i wzajemnych animozji koegzystencja doprowadza starszego z
braci, Dominika, do umysłowego szaleństwa, w konsekwencji zaś do
aktu samobójczego. Znakiem ponurej obecności zmarłego w dawnej
posiadłości stają się przepełniona pesymizmem atmosfera izb, w
których zwykł on przebywać, przeszywający chłód i wilgoć,
wszechobecna pustka, a przede wszystkim złowrogie dźwięki rozrzucanych w złości kadzi. Znamienne, iż do opisu wspomnianych
pomieszczeń młodopolski twórca wielokrotnie stosuje elementy grozy i romantycznego gotycyzmu.
Z sali wionęła wilgoć i zimno pustki. […] Na jednej ze ścian wisiał
portret mężczyzny o rysach surowych i pięknych, o złośliwym
uśmiechu. […] Kadzie rzędem stojące w tym miejscu, sprawiały na
widzach wrażenie dzikości i obłędu. […] Zdawało się, że w istocie w
tych dwu salonach, które od całego szeregu lat były na głucho zamknięte, ktoś stoi naprzeciwko przebywających gości i ze straszliwie
szyderczą wyniosłością przyjmuje ich w tych ścianach20

- opisuje narrator.
Zasadnym wydaje się także upatrywanie związku pomiędzy
destrukcyjną naturą właściciela dworu, a tragizmem losów jego
mieszkańców, których fatalny bieg sugeruje ciążące nad miejscem
fatum. To bez wątpienia skutek pogwałcenia odwiecznych praw,
rządzących rodziną.
Mimo, iż z relacji Salomei wynika, że od momentu tragicznej
śmierci Rudeckiego upłynęło dziesięciolecie, lokatorów dworu oraz
niezdolską społeczność wciąż cechuje strach przed duchem samobójcy. Niewykluczone, że ów lęk to efekt charakterystycznej dla
zaściankowej szlachty zabobonności. Przekonanie Odrowąża o tym,
iż aktywność widma jest jedynie złudzeniem spotyka się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Brynickiej:

20

Ibidem, s. 33-34.
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On chodzi po domu! Wszyscy go widują! W tabaczkowym rajtroku z
rogowymi guzikami, w obcisłym ubraniu ze strzemiączkami. Raz o
zmroku przeszedł koło wujenki tak blisko, że się tylne rogowe guziki
tego rajtroka otarły o karbowaną listwę szafy, najwyraźniej, ale najwyraźniej. Wujenka zemdlała21

- wspomina protagonistka.
Wydaje się, że w powieści Żeromskiego dostrzec można
wpływ folkloru ziemi kieleckiej oraz typowej dla doby romantyzmu
ludowości22. Powodowana wiarą w moc egzorcyzmu społeczność
lokalna, wobec niepewnej sytuacji decyduje się na przeprowadzenie
rytuałów apotropeicznych oraz obrzędów sakralnych.
Chodzili ze świecami, ze służbą, całym dworem. Chodzili i z księdzem proboszczem, i z jednym tu świątobliwym zakonnikiem z Miechowskiego. Wszyscy słyszeli najwyraźniej, jak kadzie ciskał, idą ze
świecami całą gromadą, wchodzą do wielkiego salonu… Kadzie stoją rzędem jedna obok drugiej, jak stały23

- relacjonuje bohaterka.
Postawa przesądna cechuje także sługę i opiekuna Salomei,
Szczepana Podkurka. Jego przezorność wyraźna staje się w momencie najazdu dworu przez Rosjan, kiedy to w obawie przed rozgniewaniem widma, bohater przeciwstawia się nakazowi rewizji, tłumacząc: „nie moja rzecz tam chodzić. […] nieboszczyk pan nie lubi,
żeby mu ta łazić i spokój zamącać… […], Ja nie głupi jemu się przeciwić”24. Ostatecznie, złowieszczej atmosferze pomieszczenia ulegają nawet pragmatyczni oficerowie rosyjscy, którzy odczuwając

21

Ibidem, s. 27.
Pewną analogię dostrzec można w tetralogii Chłopi (1904) Władysława Stanisława Reymonta. Podczas tradycji roznoszenia opłatków gromada
wspomina Kubę Sochę, który zmarł bez sakramentu spowiedzi świętej, w
konsekwencji więc pokutuje oraz się „po drogach nocami tłucze, na rozstajach jęczy, to pod krzyżami wystaje i zmiłowania boskiego czeka!”. Wł. St.
Reymont, Chłopi, Kraków 2008, s. 192.
23
S. Żeromski, op. cit., s. 27.
24
Ibidem, s. 33.
22
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„szczególniejszy, odrażający niepokój”25 zgodnie orzekają, iż „tamta
strona”26 dworu „jest to w istocie miejsce obrzydłe, i […] tam
mieszkać nie sposób”27.
Warto zauważyć, iż ów strach posiada również wymiar prewencyjny. Lęk przestrzega niezdolską społeczność przed powtórzeniem błędów rodziny Rudeckich, czyli przed naruszeniem najważniejszej społecznej więzi. Żeromski zdaje się przestrzegać w Wiernej
rzece przed zwaśnieniem rodzin i przerwaniem zgody pomiędzy
poszczególnymi jej członkami. Rodzina to świętość – ukarany zostanie więc ten, kto prawdzie się tej sprzeciwi.
Częściowo karę tę odczuwają również głowni bohaterowie
powieści - Książę Odrowąż.i Panna Mia. Imaginacje tego typu ukazane zostają w Wiernej rzece jako wyobrażeniowa aktywność głównych protagonistów utworu. W obu przypadkach wspomniane marzenia senne28 wydają się odzwierciedleniem sytuacji egzystencjalnej
i znakiem kondycji umysłowej - stąd ich reminiscencyjny, a nie profetyczny charakter29. Rezultatem doświadczenia okrucieństwa wojny
oraz permanentnego odczuwania cierpień fizycznych staje się sen
„potworny, pełen widm i wrzawy”30, wielokrotnie nawiedzający
rannego Odrowąża. Wizje, które biorą początek w owym „sennym
osłupieniu”31 to zapis przeżyć minionych – stąd obrazy wojennych
batalii i towarzyszącej im ludzkiej trwogi oraz rozpaczy. Znamienne,
25

Ibidem, s. 34.
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Zdaniem badaczy ów termin odnosi się do snów utożsamianych z pozytywną symboliką oraz przyjemnością, redukując w ten sposób znaczenie
antagonistycznych w swej formie koszmarów. Sformułowanie to zgodne
jest jednak z retoryką stosowaną przez Stefana Żeromskiego, który opisywane w powieści wizje opatruje mianem „marzenia sennego”. Zob..: Ibidem, s. 152.
29
Por.: Słownik Literatury Polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002, s. 869-876.
30
S. Żeromski, op. cit., s. 8. W innym miejscu utworu narrator sugeruje,
że „Nawiedzały go zazwyczaj sny znikome, pełne i potwornych zjaw, i
koszmarów…” (s. 54).
31
Ibidem, s. 16.
26
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że obok tychże scenerii pojawiają się wyobrażenia upiorów, a także
motywy roślinne i zwierzęce. Narrator wspomina, że „Widma i męczarnie, zjawy straszliwe i głosy niepojęte osaczały go ze wszech
stron. Nachylały się nad nim potworne straszydła o postaciach drzew
albo spienionych zwierząt, które nad głową w locie pędziły” 32. Akt
śnienia u Żeromskiego wykazuje ponadto paralelność wobec ujęcia
Schopenhauerowskiego, w którym sen postrzegany jest jako brat
śmierci33. Ranny powstaniec wielokrotnie doznaje wrażenia, że „Życie i śmierć stały się równe i takie same”34, a majacząc wskutek odniesionych obrażeń, utożsamia postać prowadzącej go do izby Salomei z aniołem wyzwolenia, który go po śmierci do „dziwnej usypialni” prowadzi35.
Egzystencja samej bohaterki także wielokrotnie przypomina
funkcjonowanie na granicy rzeczywistości i halucynacji, wskutek
czego interpretować ją można jako sen, który „zamienia się na półjawę, półmarzenie znane tylko kochającym kobietom” 36. Ów stan
następująco opisuje narrator:
Przelotne marzenie, szczęśliwy mrok uczuć a omdlałość woli – poniosły w kraj półjawy, gdzie fakty nieprawdopodobne staj się dokonaniem. Widziała obce miasta, słoneczne krainy. Przesuwali się ludzie obcą gwarzący mową. Nawijały się przygody niewiadome duszy, zagadnienia, o które jeszcze nigdy nie zahaczała myśl. Widziała
twarze ludzi, kształty gmachów, barwy pól, aleje i zagaja drzew w
słonecznej, wyśnionej stronie37.

Wydaje się, że tego typu kreacja zbliża postać Salomei Brynickiej do młodopolskich konstrukcji somnambulicznych38.
W kontekście problematyki rodziny, a zarazem wizyjnego
charakteru powieści pewnej zasadności nabiera ponadto interpretacja
32

Ibidem. s. 19.
M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit.,, s. 149-151.
34
S. Żeromski, dz. cyt., s. 8.
35
Ibidem, s, 15.
36
Ibidem, s. 86.
37
Ibidem, s. 80.
38
Zob.: M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit.,, s. 147-148.
33
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tekstu Żeromskiego w odwołaniu do kategorii codzienności. Motyw
złudzenia w Wiernej rzece tożsamy bywa bowiem z pragnieniem
odmiany kształtu dotychczasowej egzystencji, czyli powrotu do krainy szczęśliwego dzieciństwa oraz bliskiej rodziny. Tego typu wizje
pojawiają się w umyśle opiekuna Panny Salomei, Szczepana, który
pod wpływem ofiarowanej przez księżną Odrowążową sakiewki ze
złotymi monetami, ulega pragnieniu realizacji marzeń o utraconej
wolności. Z tej perspektywy wspomniany bohater jawi się jako postać metamorficzna. Protagonista stara się zachować pozory dotychczasowej prostoty i pokory, jednak permanentnie narasta w nim poczucie, że to on „Szczepan, kucharz, jest tym bogaczem, o którym
mu się wciąż marzy”39. Mimo tego, że „Chodził po dawnemu w
zgrzebnej koszuli i spodniach wypchniętych na kolanach, dziurawych i brudnych - w starych trepach z drewnianą podeszwą. Jak
przedtem nie nakrywał głowy niczym[…] Gotował w dalszym ciągu
dla państwa i czeladzi”40, nieustannie snuje on plany o poprawie
swojego losu za sprawą ucieczki. W halucynacjach „dziadowiny” 41
pojawia się ponadto idealizacja wizji domu rodzinnego. Za sprawą
licznych reminiscencji przeplatanych z wyobrażeniami o charakterze
nierzeczywistym, znajoma przestrzeń przybiera w powieści wymiar
sentymentalny.
[…] zrodziła się w nim żądza, żeby pójść w swoje „kraje”, to znaczy
do wsi odległej od kuchni o jakie trzy mile drogi, gdzie nie był już
dwadzieścia parę lat, wciąż kucharząc we dworze. Śniła mu się ta
wyprawa w te dalekie okolice, pochód tryumfalny do wsi rodzinnej
ze skarbem w zanadrzu. Widział znowu we mgle tę wieś – błoto,
drogi, chałupy, powyginane plecaki, obdarte i zgarbione drzewa –
słyszał znowu, jak tam psy szczekają, ludzie się swarzą, jak skrzypi
żuraw studni w tym miejscu, gdzie przy gościńcu bajoro najgłębsze42

- sugeruje narrator.

39

S. Żeromski, op. cit., s. 90.
Ibidem.
41
Ibidem.
42
Ibidem, s. 91.
40
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W rezultacie narastających wątpliwości oraz piętrzących się w
nieskończoność przypadkowych przeciwności protagonista odrzuca
wizję powrotu do rodzinnej mieściny. Defetyzm, w którym stopniowo się on pogrąża jedynie częściowo okazuje się efektem bierności,
albowiem w większości wynika z innych, nierzadko szlachetnych,
pobudek: podporządkowania się dotychczasowemu życiu w jarzmie
obowiązku43, poczucia odpowiedzialności za dwór w Niezdołach,
wierności wobec obietnicy złożonej ojcu Salomei, a wreszcie lojalności względem samej podopiecznej. Próba akceptacji własnego losu
poprzez wyparcie osobistych fantazji wiąże się jednak w utworze z
szeregiem negatywnych konsekwencji. Dotychczasowy racjonalizm
bohatera oraz zdolność zapobiegania niebezpieczeństwom zostają
zachwiane przez sukcesywne uleganie szaleństwu. Paradoksalnie,
obłąkanie Szczepana tożsame jest z jednej strony z niemożnością
spożytkowania nagrody w celu odwiedzenia rodzinnego domu, z
drugiej zaś – z obawą przed jej utratą. Przejaw dysfunkcji umysłowej
stanowią nieudolne próby policzenia monet44, a także monologi skierowane do ognia45. Ostatecznie, owe rojenia o rodzinnym życiu zwycięża pragnienie dobra Salomei oraz przywiązanie do podopiecznej,
czego dowodem okazuje się finalna scena utworu. W ostatecznym
rozrachunku to właśnie Panna Salemea staje się najbliższą rodziną
służącego.
Niniejsze rozważania to próba odczytania powieści Stefana Żeromskiego przez pryzmat zawartych na jej kartach obrazów rodziny.
Motyw ten ukazany zostaje przez pryzmat istotnych dla odczytania
43

Podobną cechę dostrzega Jadwiga Zacharska u bohaterów Reymontowskich. Por.: J. Zacharska, Bohaterki utworów Reymonta w jarzmie obowiązku, [w:] Inny Reymont, red. W. Książek-Bryłowa, Lublin 2002, s. 151.
44
„Co pewien czas, […] zaszyty w najgłębszą gęstwinę, wydobywał z
zanadrza sakiewkę […] i usiłował zrachować. Ale dokładne zliczenie tej
sumy przekraczało jego znajomość rachunku. Nie mógł ocenić i określić
swego skarbu”. Zob.: S. Żeromski, op. cit., ., s. 90-91.
45
„- Ukradł? […] a komuż ukradł? To gadaj, skoro wiesz – komu?
Ukradł! Widzicie wy, moi ludzie… Tylą sakwę ukradł – a komu? Miał je tu
kto, nosił albo zostawił, czy co? Świnie, nie ludzie! Pani mi dała, jaśnie
pani, żem jej syna zratował. […] Ukradł! Nie ukradł, sobacze, ino moje”.
Zob.: Ibidem.
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powieści komponentów imaginatywnych: iluzji, wizji, halucynacji
oraz snów. W toku powyższej analizy wskazane elementy zaprezentowano z dwóch perspektyw: autobiograficznej oraz fabularnej. Pierwsza z nich wskazuje na znaczenie osobistych doświadczeń pisarza, a
także istotę wydarzeń historycznych oraz wpływ folkloru ziemi kieleckiej. Aspekt fabularny uwzględnia z kolei predestynację losu ludzkiego, przeplatanie się rytmu natury z egzystencjalnym cyklem doświadczenia człowieka, irracjonalny charakter miłosnej fascynacji oraz
iluzoryczność powszednich pragnień. Wydaje się, że obecność wymienionych elementów w Wiernej rzece zachęca do analogicznej analizy innych utworów prozaika. Słuszność zawiera bowiem konkluzja
Jana Zygmunta Jakubowskiego, który zauważa, iż proza Stefana Żeromskiego jest „zjawiskiem zbyt doniosłym i twórczo niepokojącym,
aby nie budziła coraz nowych prób odczytania i interpretacji”46.
Streszczenie:
Niniejszy szkic dotyczy problematyki rodziny ukazanej na
kartach powieści Wierna rzeka -klechdy domowej z 1912 roku autorstwa Stefana Żeromskiego. Przedmiotem artykułu jest zobrazowanie
zróżnicowanych literackich wizji rodziny. Warto podkreślić, iż zaprezentowany w artykule motyw wydaje się typowy dla prozy młodopolskiego twórcy, zaś sama rodzina – jedną z najważniejszych
wartości ukazanych na kartach jego powieści.
Słowa kluczowe: rodzina, wizja rodziny, braterstwo, ojcostwo, iluzje, sny
Summary:
The article focuses on the literary vision of family as presented
by Żeromski in this domestic tale of 1912 - novel entitled The Faithful River.
Key-words: family, vision of family, brotherhood, fatherhood,
illusions, dreams

46

J. Z. Jakubowski, Nowe spotkania z Żeromskim. Studia – szkice - polemiki, Warszawa 1967, s. 170-171.
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Kinga Solewicz

Obraz rodziny w wybranych baśniach braci Grimm
1. Rodzina – wprowadzenie
Rodzina jest to „mała grupa społeczna szczególnego rodzaju,
charakteryzująca się silnymi więzami emocjonalnymi i formalnymi
istniejącymi pomiędzy jej członkami. Opiera się ona na dwóch rodzajach więzi małżeństwie i pokrewieństwie. Mówimy o niej również jak o
grupie pierwotnej, ponieważ należymy do niej od momentu narodzin aż
do śmierci, bez względu na to czy tego chcemy czy nie. Rodzina jest
także grupą formalną mającą określoną prawnie strukturę, cele i normy
w ramach, których funkcjonuje w społeczeństwie”1.
W świetle polskiego prawa rodzinę „tworzą kobieta i mężczyzna połączeni prawnym węzłem małżeńskim oraz pozostające na ich
utrzymaniu dzieci. Stosunki rodzinne, a więc relacje między mężem a
żoną, rodzicami a dziećmi czy też między rodzeństwem, określane są
przez normy moralne, obyczajowe i religijne. Stanowią też przedmiot
regulacji prawnych zawartych w prawie rodzinnym i opiekuńczym
normującym stosunki wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia oraz zawiera przepisy dotyczące instytucji opieki i kurateli”2. Źródłem prawa rodzinnego jest „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” uchwalony 25 lutego 1964 roku.
Najważniejsze funkcje rodziny to:
- funkcja prokreacyjna - pozwala na „zaspokojenie emocjonalno-rodzicielskich potrzeb współmałżonków oraz na biologiczne
przetrwanie społeczeństwa”3;
- funkcja ekonomiczna - pozwala na „zagwarantowanie bezpieczeństwa materialnego rodzinie, w jej skład wchodzą następujące
podfunkcje: produkcyjna, zarobkowa, gospodarcza i usługowo –
konsumpcyjna”4;

1

Rodzina, http://www.wos.net.pl/rodzina.html (dostęp 12.06.2018).
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
2
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- funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca - polega na „zabezpieczeniu środków niezbędnych do życia oraz sprawowaniu opieki nad
niepełnosprawnymi lub chorymi członkami rodziny” 5;
- funkcja socjalizacyjna – jest „realizowana w dwóch wymiarach: jako przygotowanie dzieci do samodzielnego życia i pełnienia
ról społecznych oraz jako wzajemne dostosowanie swoich zachowań
i cech osobowości przez współmałżonków”6;
- funkcja stratyfikacyjna - polega na „nadawaniu przez rodzinę
pozycji społecznej swoich członków (ma istotne znaczenie szczególnie w społeczeństwach kastowych, takich jak np. w Indiach)”7;
- funkcja rekreacyjna - polega na „zaspokojeniu potrzeb odpoczynku, relaksu, rozrywki”8;
- funkcja kulturowa –polega na przekazywaniu „dzieciom dziedzictwa kulturowego poprzez zapoznawanie ich z dziełami sztuki,
literatury, zabytkami i innymi cennymi reliktami przeszłości” 9;
- funkcja seksualna -polega na zaspokojeniu potrzeb seksualnych;
- funkcja emocjonalna - polega na zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych10.
Dla małego dziecka rodzina jest najważniejsza. To ona dostarcza dziecku wszystkiego czego potrzebuje, czyli miłości i opieki.
Rodzina pomaga w trudnych chwilach, dostarcza wzorców społecznych, a także zaspokaja najważniejsze potrzeby materialne. Matka i
ojciec są pierwszymi nauczycielami, autorytetami i przewodnikami
dla swego dziecka. Dlatego też, mały człowiek mający możliwość
wychowywać się w pełnej, kochającej rodzinie ma szanse na prawidłowy i zdrowy rozwój. Wszystkie bowiem braki, niedociągnięcia i
problemy rodzinne odbijają się na przyszłym życiu i funkcjonowaniu
dziecka.
Bardzo często tematem utworów literackich jest rodzina. Ta
rodzina z całym „dobrodziejstwem inwentarza”. Literatura, która
pokazuje pewne problemy jest doskonałą lekturą dla młodego czy5

Ibidem.
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
6
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telnika, ponieważ może on w niej znaleźć pocieszenie lub być może
stanie się dla niego wskazówką, jak poradzić sobie w trudnych chwilach. Przedmiotem moich rozważań nad mocą literatury staną się
baśnie, które ukazują różne środowiska rodzinne. Będą to następujące baśnie braci Grimm: Jaś i Małgosia, Kopciuszek, oraz Śpiąca
królewna. We wszystkich trzech baśniach został przedstawiony inny
model rodziny, który kolejno omówię. Zanim to jednak nastąpi
przedstawię sylwetki genialnych braci Grimm, którzy zebrali i opracowali baśnie stając się autorami pięknych utworów należących do
klasyki światowej literatury.
2. Życie i twórczość braci Grimm
Bracia Grimm to dwaj rodzeni bracia, uczeni i pisarze niemieccy. Starszy, Jacob Ludwig Karl Grimm urodził się w 1785 roku, natomiast młodszy Wilhelm Karl Grimm w 1786 rokuw zamożnej rodzinie
z heskiego miasteczka Hanau. Ich ojcem był prawnik, a matką, córka
polityka z Kassel. Gdy chłopcy mieli kilka lat, rodzina przeniosła się
do wioski Steinau. Wiedli szczęśliwe dzieciństwo, ciesząc się dostatkiem i wysokim statusem społecznym. Żyło im się niczym w bajce.
Rodzinę było stać na wszystko, dlatego też chłopcy odebrali dobre
wykształcenie z rąk prywatnych nauczycieli i najlepszych szkół. Jednak sielanka nie trwała długo. W roku 1796 zmarł ich ojciec w wyniku
czego rodzina popadła w biedę. Najpierw musieli zwolnić służbę, a
następnie sprzedać dom. Nie mając środków do życia, przeszli na
utrzymanie dziadka. To tragiczne wydarzenie zapewne wpłynęło na
dalsze losy braci. Zdali sobie wówczas sprawę, że wszystko, to co
osiągną, będzie zależało jedynie od ich pracy11. Jacob i Wilhelm
„szkołę średnią w Kassel ukończyli jeszcze dzięki finansowemu
wsparciu ciotki. Byli tam wyrzutkami, wyraźnie dyskryminowanymi z
powodu niskiego statusu finansowego. Sytuacja jeszcze pogłębiła się
w czasie studiów w Marburgu, gdzie ubóstwo wykluczyło Grimmów
ze studenckich korporacji i życia wśród tamtejszej socjety. Tym ciężej
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pracowali na konto przyszłego sukcesu”12. Nauczycielem, pewnego
rodzaju przewodnikiem intelektualnym bracistał się jeden z najwybitniejszych niemieckich historyków – Friedrich von Savigny. To on
rozwinął w młodych chłopakach zainteresowanie historią literatury
niemieckiej. Za jego radą podjęli się jej studiowania. „Wprowadził ich
też w swój krąg towarzyski i polityczny. Podobnie jak wielu ówczesnych romantyków niemieckich, Savigny uważał za konieczne, by
setki tamtejszych ksiąstewek zjednoczyły się w jeden silny kraj.
Grimmowie podzielali te poglądy, a pod wpływem nowych przyjaciół
zainteresowali się też ideami Johanna Herdera, orędownika powrotu
niemieckiej literatury do ludowych korzeni, w opozycji do "artystowskich" tendencji ostatnich lat”13.
Przez cały okres studiów, kondycja finansowa Grimmów nie
poprawiała się, dlatego też Jacob podjął się ciężaru utrzymania rodziny. Nie było mu łatwo, ale dał radę pogodzić naukę z pracą asystenta von Savigny'ego, a potem urzędnika heskiej komisji wojennej14. Wilhelm wspomina w jednym z listów, że „ich pięcioosobowe
gospodarstwo domowe (mieli dalsze rodzeństwo, wciąż też mieszkała z nimi matka) jada raz dziennie, dzieląc się trzema porcjami posiłku”15. Sytuacja materialna poprawiła się dopiero po śmierci matki,
kiedy to Jakub otrzymał posadę bibliotekarza w Kassel. Dzięki tej
pracy, młody chłopak był w stanie opłacić studia artystyczne najmłodszego brata Ludwiga, oraz leczenie Wilhelma, który byłsłabowitego zdrowia. Wkrótce, Wilhelm także rozpoczął pracę w bibliotece, gdzie razem z bratem prowadzili badania filologiczne 16.
Pokłosiem pracy braci Grimm stał się zbiór tradycyjnych baśni
w ich interpretacji. Ów zbiór, słynny po dziś dzień został wydany w
1812 roku. Znalazły się w nim takie utwory jak, np. "Królewna
Śnieżka", "Kopciuszek" i "Żabi król". Jednak, nie były to te teksty,
które znamy dzisiaj. Oryginalne wersje baśni znacznie się różnią od
tych powszechnie znanych. Utwory te, przepełnione były okrucień12
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stwem i seksualnością. Nie były to baśnie przeznaczone dla dzieci,
ich adresatem mieli być tylko ludzie dorośli17. Michał Zygmunt podając przykłady drastycznych scen w tekstach braci Grimm, pisze,
że: „Królewna Śnieżka wcale nie była prześladowana przez macochę. Zazdrosną, okrutną czarownicą, prześladującą Śnieżkę z powodu jej urody była jej własna matka! Kilkukrotnie próbuje zabić córkę, każe myśliwemu rozpruć jej klatkę piersiową, i na dowód śmierci
dostarczyć płuca i wątrobę Śnieżki. Od śmierci dziewczynę ratuje
piękny książę, a matka umiera ze złości na jej weselu. Z czasem cenzurowano też "Żabiego króla". Osłabiono erotycznie dwuznaczny
wydźwięk konwersacji żaby z królewną. Zmieniła się też scena przeistoczenia w księcia. W pierwotnej wersji Grimmów królewna z
obrzydzeniem rzuca żabą o ścianę, nie mogąc znieść przebywania z
płazem w jednym łóżku. W romantycznej wersji po cenzurze, ropucha staje się księciem w wyniku pocałunku. W "Kopciuszku", w
słynnej scenie przymierzania pantofelków przez siostry, matka nakłania swe ulubienice do ucięcia sobie kawałka pięty i palców, by
pantofelek pasował. Po szczęśliwym finale, w którym Kopciuszek
wychodzi za mąż za księcia, pojawia się motyw pasujący bardziej do
horroru "Ptaki" niż dziecięcej bajki: stado gołębi atakuje złe siostry i
wydziobuje im oczy”18.
Odpowiedzialnośćnad redakcją tomu z baśniami spoczywała
tylko i wyłącznie nad braćmi Grimm. Jacob był inicjatorem badań
nad twórczością ludową, ale to Wilhelm odpowiedzialny był za literacką stronę baśni. Mistrzowska forma literacka utworów była jego
zasługą. Młodszy z braci był bowiem pasjonatemzbierania starych
niemieckich baśni, legend, podań i sag, które wydawał w zbiorach.
Publikował także inne stare teksty z literatury niemieckiej, które
uprzednio zbierał i opracowywał19. Wilhelm starannie nanosił wszelkie poprawki wsłuchując się w krytyczne głosy czytelników. Większość odbiorców zarzucała tekstom braci Grimm zbytnie okrucień17
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stwo. Mieszczanie zgorszeni byli także zbyt wyraziście zarysowaną
seksualnością. Z czasem baśnie zostały przerobione w taki sposób,
aby mogły być czytane przez dziecięcegoodbiorcę20.
Bracia Grimm jako językoznawcy w dużym stopniu przyczynili się do niemieckiej nauki. Stworzyli podwaliny pod nowoczesną
germanistykę.Sukcesywnie germanizowali język opowieści. Robili
to „usuwając makaronizmy i zastępując je słowami czysto niemieckimi (dla przykładu: mający łaciński źródłosłów Prinz, oznaczający
księcia, został zastąpiony germańskim Koenigssohn)”21.
Bracia Grimm przez 18 lat, czyli do 1830 roku mieszkali w
Kassel. W tym okresie Wilhelm wziął ślub i został ojcem. W 1828
roku urodził mu się syn Ludwig. Jacob na zawsze pozostał kawalerem, mieszkając z bratem i jego rodziną. Bracia przeprowadzili się
do Getyngi, kiedy to zostali pominięci przy nominacjach na dyrektora. Wtedy też rozpoczęli znacznie bardziej prestiżową i błyskotliwą
karierę naukową, obejmując nawet posady profesorów. Jacob dodatkowo został dyrektorem tamtejszej biblioteki, nie przestając prowadzić dalszych prac badawczych. W nowym miejscu i w nowym środowisku bracia Grimm rozszerzyli swoje zainteresowania również o
mitologię. W 1835 roku Jacob opublikował "Mitologię niemiecką",
która cieszyła się dużym uznaniem naukowym. To dzięki działalności w Getyndze zostali uznani za ojców nowoczesnej filologii germańskiej22.
Naukowa kariera braci Grimm uległa kilkuletniemu zawieszeniu z powodu ich politycznej aktywności. „W czerwcu 1837 roku
zmarł król angielski Wilhelm IV, co zakończyło okres unii personalnej
między Wielką Brytanią a Hanowerem. Dzięki zapisom obowiązującego w Niemczech prawa salickiego, uniemożliwiającego dziedziczenie tronu przez nową królową brytyjską Wiktorię, na tron hanowerski
wstąpił brat Wilhelma Ernest August. Znany z konserwatywnych poglądów, w listopadzie zdecydował się uchylić nowoczesną konstytucję
państwa. Wywołało to protest w środowiskach akademickich, reprezentowanych przez złożoną z getyńskich profesorów "Hanowerską
20
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siódemkę", w skład której weszli Grimmowie. Reakcja króla była
bardzo ostra - niezwłocznie wydalił on wszystkich naukowców. Bracia
stracili intratne posady i wysokie uposażenia, a ich sytuacja materialna
szybko stała się bardzo zła. Uciekli do Kassel, gdzie żyjąc z oszczędności, rozpoczęli prace nad swoim opus magnum - całościowym opracowaniem słownika języka niemieckiego”23.
Kiedy w 1840 roku bracia Grimm rozpaczliwie potrzebowali
pracy, ponieważ kończyły im się już zarobione wcześniej pieniądze z
pomocą przyszedł von Savigny. Już po raz kolejny pomógł Jacobowi
i Wilhelmowi w ciężkiej sytuacji. Dzięki jego wstawiennictwu obaj
zostali zatrudnieni przez Uniwersytet w Berlinie. Tam kontynuowali
badania nad historią języka niemieckiego. Po rewolucji wrócili do
polityki24. Jacob nawet „w 1848 r. został posłem do Francuskiego
Zgromadzenia Narodowego”25.
Od roku 1852 rozpoczęli publikację kolejnych tomów "Słownika języka niemieckiego", nad którym pracowali do końca życia.
Jednak nie zdążyli przed śmiercią ukończyć swego wielkiego dzieła
–„ostatni, 32 tom, opublikowano dopiero w latach 60. XX wieku!” 26.
W 1859 roku zmarł Wilhelm, następnie Jacob, w 1863 roku. Obaj
bracia zostali pochowani na cmentarzu w berlińskiej dzielnicy Schoeneberg27.
Działalność braci Grimm zapisała się w historii niezwykle pozytywnie przyczyniając się zarówno do rozwoju niemieckiej nauki,
jak i czytelnictwa na świecie. Baśnie braci Grimm są bardzo popularne i mają szerokie grono odbiorców. Do najpopularniejszych należą: Kopciuszek, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Stoliczku nakryj się!, czy Tomcio Paluch.
Utwory te z całą pewnością wywarły wpływ na wyobraźnię dziecięcą w wielu krajach oraz miały swoją nieocenioną rolę w kształtowaniu osobowości i tożsamości dojrzewającego odbiorcy. Baśnie są
przecież skarbnicą wiedzy i kluczem do poznania świata.
23
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3. Różne obrazy rodziny w baśniach braci Grimm
Bardzo częstym tematem pojawiającym się w baśniach braci
Grimm są relacje rodzinne. Jacob i Wilhelm za pomocą baśniowych
utworów przedstawiali różne problemy, które spotykane są w rodzinach.
Niemalże w każdej najważniejszej komórce społeczeństwa można wytknąć jakieś błędy, co wyraźnie widać na przykładzie ich zebranych i
opracowanych tekstów. W dokonaniu analizy posłużą mi kolejno trzy
baśnie: Jaśi Małgosia, Kopciuszek, oraz Śpiąca królewna.
W baśni Jaś i Małgosia28 ukazany jest obraz rodziny z problemami. Jest to rodzina składająca się z czterech osób, które mieszkają w domku na skraju lasu. Głową rodziny jest drwal, który jest
człowiekiem miłym i łagodnym. Mężczyzna bardzo kocha swoje
dzieci, czyli syna Jasia i córkę Małgosię, ale nie potrafi zapewnić im
odpowiedniego bytu materialnego. Rodzina żyje w biedzie, właściwie już nie może „związać końca z końcem”. Z każdym dniem jest
coraz gorzej, a drwal nie potrafi temu zaradzić. Być może to z powodu jego niezaradności, rodzinie żyje się tak źle. Ojciec Jasia i Małgosi jest człowiekiem całkowicie podporządkowanym swojej żonie,
która kieruje jego postępowaniem. Żona namawia go do porzucenia
dzieci, a on się na to godzi. W związku z tą sytuacją ma wyrzuty
sumienia, które w ogóle nie znikają. Drwal bowiem pragnie, aby Jaś
i Małgosia nadal mieszkali razem z nim, ale nie robi nic w tym kierunku, aby to zmienić. Nie potrafi walczyć o swoje potomstwo, pozostawia je na pastwę losu z powodu swojej niezaradności i braku
asertywności. Bez jakiegokolwiek sprzeciwu wypełnia polecenia
kobiety, która tylko z nazwy jest ich matką. Prawdziwa matka jest
bowiem dla swojego dziecka wszystkim, potrafi odjąć sobie od ust,
by tylko dzieci się najadły. Matka jest zdolna oddać nawet swoje
życie, by tylko jej dziecko mogło żyć. W tym przypadku niestety, nie
mamy do czynienia z takim wizerunkiem matki. Matka Jasia i Małgosi jest oziębła, nie okazuje dzieciom uczuć i to ona sama postanawia porzucić je w lesie. Dlatego też, biedne dzieci nazywająją macochą, a nie matką. Kobieta, która powinna być nade wszystko żywi-
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cielką i obrońcą dla swych dzieci, chce je najzwyczajniej w świcie
porzucić w lesie.
Taki czyn świadczy o braku miłości rodzicielskiej. Kiedy Jaś i
Małgosia odnajdują drogę do domu, zła macocha w ogóle nie cieszy
się na ich widok i postanawia porzucić je drugi raz. Jednak tym razem, postanawia zaprowadzić Jasia i Małgosię głęboko w gęsty las.
Tak, aby nie odnalazły drogi powrotnej. Zła macocha nawet nie
ukrywa swego niezadowolenia z istnienia dzieci, które zjadają jej
chleb. Cały czas źle się do nich odnosi, i traktuje ich jak niepotrzebnych natrętów. Jej głównym celem jest pozbycie się dzieci z domu,
także po pierwszej nieudanej próbie, porzuca je drugi raz. Tym razem plan jej się powodzi, bo Jaś i Małgosia nie potrafią odnaleźć
drogi do domu. Biedne „dziatki” w poszukiwaniu domu błąkają się
głodne po lesie kilka dni, aż w końcu natrafiają na chatkę wiedźmy.
Jest ona zbudowana z chleba, ciasta i cukru, dlatego też, wygłodniałe
dzieci podchodzą do niej i zaczynają ją jeść. Wiedźma udając miłą,
starszą kobietę zaprosiła ich do środka, gdzie zaczęła ich karmić
różnymi smakołykami. Dzieci czuły się jak w niebie. Jednak idylla
nie trwała długo. Szybko okazało się, że wiedźma chce ich zjeść,
ponieważ potrawy z ludzi były jej przysmakami. Na szczęście Małgosia wykazuje się dużym sprytem i wpycha staruchę do pieca, a
następnie uwalnia Jasia z klatki. Uradowane dzieci, wkładają do
swych kieszeni klejnoty, perły, monety, które czarownica miała w
chatce i wracają do domu. Droga powrotna po przebytych doświadczeniach okazała się dużo prostsza, niż wcześniej i uradowane, rzucają się ojcu na szyję. Okazuje się bowiem, że drwal codziennie ich
wyczekiwał i tęsknił za nimi ogromnie. Teraz, kiedy już wróciły do
domu, na zawsze będą już razem. Zła macocha zmarła podczas ich
nieobecności, a one przyniosły tyle klejnotów do domu, że już nigdy
nie będą głodowali.
Baśń kończy się happy endem, zła macocha umiera, wiedźma
również, a ojciec wraz z dziećmi będą już tylko wiedli spokojne i
szczęśliwe życie. Baśń Jaś i Małgosia może uczyć wielu rzeczy takich jak, np. nie wolno się poddawać, los zawsze się odmieni na
lepszy, zawsze jest jakieś wyjście z trudnej sytuacji i miłość zwycięży wszelkie przeciwności losu. Młody odbiorca mając styczność z
taką baśnią, ma możliwość zobaczyć, że w rodzinie istnieją proble-
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my, jednak mali bohaterowie nie poddają się i przezwyciężają kolejne przeciwności losu. Natomiast chwile strachu, smutku i grozy
przeżyte podczas wędrówki i w domku wiedźmy, a także symboliczne przepłynięcie rzeki sprawiają, że dzieci stają się bardziej dojrzałe
i odpowiedzialne29.
Drugim portretem rodziny, który omówię jest obraz niepełnej
rodziny w baśni pt. Kopciuszek30. „O ile w Jasiu i Małgosi mamy do
czynienia ze wspierającym się wzajemnie rodzeństwem, które
wspólnie pokonuje przeciwności losu, o tyle w Kopciuszku konflikt
między rodzeństwem stanowi fundament, na którym rozwijają się
relacje rodzinne. Nie oznacza to, że obraz rodziny we wspomnianej
baśni jest pesymistyczny. Spór Kopciuszka z macochą i jej córkami
oraz osnuta wokół tego fabuła są odzwierciedleniem rozterek, problemów oraz wątpliwości, z jakimi musi się zmierzyć dziecko w
rodzinie”31. Rodzina Kopciuszka jest to rodzina, która łączy osoby
niespokrewnione. Ojciec Kopciuszka ponownie bierze ślub z kobietą, która ma już swoje dzieci. Są to dziewczyny, które stają się siostrami bohaterki. Tata bohaterki „zaadaptował na grunt pierwotnej
rodziny nowych członków: nowo poślubioną wdowę i dwie pasierbice”32, co musiało stworzyć pewne problemy i nieporozumienia między poszczególnymi osobami tworzącymi nową rodzinę. Justyna
Głowa i Dominika Mączko zaznaczają, że „grimmowski model rodziny oparty jest na liczbie trzy jako wartości uniwersalnej, magicz-
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nej, idealnej”33. Rodzina idealna, wzorowa składa się więc z trzech
osób: matki, ojca, i córki, albo syna. Z czasem mogą pojawić się
również inne dzieci. W tym przypadku zaburzono ten wzorzec. „Prototypowa rodzina głównej bohaterki ulega rozbiciu w wyniku śmierci
matki. Śmierć w baśniach Grimmów nie budzi u dziecka grozy, lecz
stanowi naturalny, wpisany w ludzką egzystencję proces, z którym
mały człowiek — podobnie jak Kopciuszek — musi się pogodzić”34.
Kopciuszek mimo wielu przeciwności losu i licznych problemów zwycięża. Dorasta, wygrywając z niegodziwymi siostrami i
bierze ślub z cudownym królewiczem, z którym stworzy nową, idealną rodzinę35.
Ostatnim obrazem rodziny, który chcę omówić jest portret kochającej się rodziny w baśni pt. Śpiąca Królewna. Jest to piękna
opowieść o niezwykłej miłości rodzicielskiej. Rodzice chcą ustrzec
swoją ukochaną, długo wyczekiwaną córeczkę Różyczkę, by nie
spełniła się klątwa rzucona na nią przez złą wróżkę. Według klątwy
w dniu 15-tych urodzin pięknejkrólewny ma wydarzyć się tragedia.Zły czar został bowiem rzucony podczas wielkiej uczty wydanej
właśnie na cześć królewny. Król zaprosił na tę ucztę znajomych,
krewnych i przyjaciół, oraz wróżki, by zadbały o szczęście jego
dziecka. „Było ich trzynaście w królestwie, lecz król miał tylko dwanaście złotych talerzy, z których miały jeść. Jedna musiała zostać
więc w domu. Uczta była zaiste wspaniała, a gdy się już kończyła,
mądre wróżki obdarowały dziecko cudownymi darami: Pierwsza
cnotą, druga pięknem, trzecia bogactwem i wszystkim, czego sobie
można na tym świecie życzyć. Gdy jedenasta wypowiedziała już
swoje zaklęcia, weszła nagle trzynasta i nie pozdrawiając nikogo, na
nikogo nawet nie patrząc, zawołała gromkim głosem: <<Gdy królewna skończy piętnaście lat, ukłuje się wrzecionem i padnie martwa!>> Nie powiedziawszy ni słowa więcej, odwróciła się i wyszła z
sali. Wszystkich wypełnił lęk. Wtedy do przodu wyszła dwunasta,
która jeszcze nie obdarowała dziecka. Nie mogła cofnąć złej klątwy,
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a jedynie ją złagodzić. <<Niech to nie będzie śmierć, lecz stuletni
głęboki sen w który zapadnie królewna>>, rzekła więc”36.
Po tym wydarzeniu przerażeni rodzice robią wszystko, by zapobiec nieszczęściu. Król wydaje nawet rozkaz, by w całym królestwie zostały spalone wrzeciona. Jednak wszelkie zakazy, czy ciągłe
pilnowanie Różyczki nie ustrzegło jej przed ukłuciem. Kiedy kończyła piętnaście lat, spacerując po całym zamku trafiła przypadkiem
do starej wieży. „Idąc wijącymi się do góry schodami trafiła przed
małe drzwi. W zamku tkwił zardzewiały klucz. Kiedy go przekręciła,
otworzyły się. W małej izdebce siedziała stara kobieta z wrzecionem
i pilnie przędła swój len. <<Dzień dobry mateńko, powiedziała królewna, <<Co tu robisz?>>- <<Przędę>>, rzekła stara i skinęła głową.
<<A co to za rzecz, co tak wesoło skacze>>, rzekła dziewczyna i
wzięła wrzeciono do ręki, o też chciała prząść. Ledwo go jednak
dotknęła, spełniło się zaklęcie i ukłuła się w palec. W momencie, gdy
poczuła ukłucie, osunęła się na łóżku, które tam stało i zapadła w
głęboki sen”37. Zaraz po zapadnięciu w sen królewny, cały zamek
zaczął zasypiać, aż zasnął na równe 100 lat. W tym czasie wokół
zamku zaczął rosnąć ciernisty żywopłot, który w końcu zakrył cały
zamek. Co jakiś czas przybywali odważni królewicze, którzy chcieli
wydostać i oswobodzić Różyczkę, jednak żadnemu się to nie udawało. W końcu, po okresie stu lat, udaje się ta sztuka jednemu ze śmiałków. Sam żywopłot go wpuścił do środka i poprowadził do śpiącej
królewny. Uroda Różyczki od razu go oczarowała, więc schylił się i
ją pocałował. „Gdy dotknął ją ustami, (…) otworzyła oczy, obudziła
się i spojrzała na niego przyjaźnie. Zeszli razem na dół, a tam budził
się król i królowa i cały dwór, a wszyscy patrzyli na siebie robiąc
wielkie oczy”38. Baśń kończy się dobrze, Różyczka i całe królestwo
budzi się ze stuletniego snu. Ku wielkiej radości króla i królowej, ich
córka jest cała, zdrowa i szczęśliwa. W krótce na zamku zostaje wyprawione huczne wesele pięknej królewny, z księciem, który zbudził
36
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ją ze snu. Od tej pory wszyscy, cała królewska rodzina żyje w zdrowiu i szczęściu, ciesząc się każdą chwilą.
Elizabeth Taylor kiedyś powiedziała: „Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je; nie można przeżyć za nie życia”39.
Słowa te mogą posłużyć w zrozumieniu sensu owej baśni. Spełnienie
klątwy może bowiem świadczyć o tym, że dziecko musi samo dokonywać wyborów, samodzielnie decydować w ważnych dla niego
kwestiach i nawet najlepsi i najbardziej opiekuńczy rodzice nie
ochronią go przed popełnieniem błędów. Każdy człowiek musi
przejść życie sam, nikt tego za niego zrobi. Różyczka pomimo
ochrony rodziców i całego królestwa, w swoim własnym zamku
popełniła błąd, wynikający raczej z jej niewiedzy. Rodzice królewny,
a szczególnie jej ojciec, skupili się jedynie na usuwaniu przeszkód,
czyli niszczeniu kolejnych wrzecion w królestwie. Dużo lepszym
wychowawczo posunięciem byłoby uświadomienie córki, wyjawienie jej prawdy o klątwie i ostrzeżenie przed wrzecionem. Można się
jedynie domyślać, że gdyby Różyczka wiedziała o wszystkim, to po
prostu wyszłaby z wieży, nie dotykając wrzeciona. Jednak nie wiedziała nawet co to jest i do czego służy taka maszyna, więc z ciekawości ją dotknęła. Tym samym ukłuła się w palec zasypiając na sto
lat razem z całym królestwem.
Wszystkie trzy baśnie mogą być pomocne w zrozumieniu wielu problemów, nie tylko przez dzieci, ale i dorosłych. Jednak szczególnie ważne są dla młodego odbiory, który właśnie wchodzi w
świat dorosłości. Baśnie pomogą mu wtedy w zrozumieniu pewnych
procesów zachodzących w jego ciele, oraz umyśle. Utwory baśniowe
są wręcz nieocenione pod względem dydaktycznym i moralnym.
Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Obraz rodziny w wybranych baśniach
braci Grimm poświęciłam zaprezentowaniu różnych modeli rodziny
w baśniach Jacoba i Wilhelma Grimmów. W tekście, omówiłam
najważniejsze kwestie terminologiczne związane z pojęciem rodziny,
przedstawiłam życie, działalność i twórczość braci Grimm, oraz podęłam się analizy różnych obrazów rodziny zaprezentowanych w
39
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baśniach:Jaś i Małgosia, Kopciuszek, a także Śpiąca królewna. Opisałam również jaki wpływ wywierają powyższe baśnie na małoletniego odbiorcę.
Słowa kluczowe:rodzina, baśń, bracia Grimm
Summary:
The article, entitled Family painting in selected fairy tales of
the Brothers Grimm, I devoted to presenting various family models
in the fairy tales of Jacob and Wilhelm Grimm. In the text, I
discussed the most important terminological issues related to the
family concept, I presented the life, activity and work of the Brothers
Grimm, and I analyzed the various family images presented in fairy
tales: Hansel and Gretel, Cinderella, and Sleeping Beauty. I also
described the impact of the above mentioned fairy tales on the minor
recipient.
Key words: family, fairy tales, Brothers Grimm
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Losy dzieci wychowywanych w niepełnych rodzinach- na przykładzie wybranych bohaterów powieści dla dzieci i młodzieży
I. Wstęp
Rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Środowiskiem, w którym formułuje się jego człowieczeństwo. Przychodząc na świat otaczani jesteśmy troskliwym ramieniem członków
naszej rodziny, następnie dorastamy, uczymy się życia i kształtujemy
swoje ideały także pod czujnym okiem bliskich. Kolejnym etapem
życia jest dążenie do stworzenia własnej rodziny.
Rodzina jest podłożem, na którym wyrastają charaktery.
Struktura i relacje w niej panujące rzutują na dalsze życie dziecka.
„Jest ona niczym ta ręka, która ociera łzy i pieści nasza zranioną
duszę. To nieuchwytna wartość, która wciąga nas i pokazuje zapach
dzieciństwa, dorastania oraz podsumowuje nasze życiowe lekcje.
Rodzina to miejsce, w którym odnajdziesz uściski i pocałunki,
podobnie jak odpowiedzi na wszelkie pytania. Rodzina to ogień, w
którym kute są nasze wartości i gdzie krystalizuje się nasze
spojrzenie na świat. Ogarnięta jest zapachami niesamowitych rzeczy,
wszystkich spraw które znamy, ale których nie potrafimy opisać
słowami. To właśnie nasza rodzina jest powiernikiem naszych
największych sekretów, najgłębszych zmartwień i najszerszych
uśmiechów (...)rodzina zawsze będzie naszym początkiem i
końcem”1. Posiadanie pełnej rodziny jest bardzo ważne szczególnie
dla psychiki dziecka. Wychowując się w niepełnej, czy niewydolnej
jednostce dziecko często nie potrafi poradzić sobie z problemami
życia, jest słabe, wycofane i zagubione. Ma problemy natury
emocjonalnej i nie potrafi budować poprawnych relacji z ludźmi, bo
brak pozytywnego wzoru w dzieciństwie rzutuje na dalsze życie.
To, jak ważna jest w życiu każdego człowieka rodzina, pokazują losy bohaterów literackich- dzieci wychowywanych bez rodziców lub w niepełnych rodzinach.
1
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II. Obraz osieroconych dzieci w literaturze.
Ważną postacią dla przedstawianego motywu jest tytułowy
bohater utworu Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka. Chłopiec
jest wychowywany przez ojca – króla Stefana Rozumnego. Niestety
król jest chory i umiera. Jedenastoletni wtedy Maciuś musi objąć po
nim tron. Chłopiec nie ma nawet czasu na smutek po stracie ojca.
Musi szybko dorosnąć, bo jest odpowiedzialny za całe królestwo.
Pozbawiony rodzicielskiej opieki, zbyt wcześnie skazany na własne
siły, mały król nie radzi sobie z zawiłościami polityki i fałszywymi
doradcami. Manipulowany przez ministrów, opuszczony przez rodziców, a potem przez poddanych, pozostaje zupełnie sam. Przykład
tego bohatera pokazuje, że dziecko musi mieć dobry wzór do naśladowania i poczucie stabilizacji aby umiało radzić sobie z problemami życia codziennego. Chłopiec po śmierci ojca nie miał nikogo
bliskiego kto zająłby się jego wychowaniem. Został pozostawiony
sam sobie, a do tego obarczono go odpowiedzialnością za państwo.
Potrzebował uczciwego opiekuna, przyjaciela i powiernika, bo każdy
z jego doradców chciał nim manipulować dla własnych korzyści.
Maciuś miał bardzo smutne dzieciństwo, nikt się bezinteresownie o
niego nie troszczył. Nie miał kogo kochać, brakowało mu rodziców,
którzy pomogliby mu wejść, w bardzo trudną dla siebie, rolę króla.
Jedną z najbardziej znanych „literackich” sierot jest także
Ania Shirley, bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery Ania z
Zielonego Wzgórza. Jest to 11-letnia dziewczynka, która bardzo pragnie znaleźć kochający dom. Była dwukrotnie adoptowana, ale nigdzie nie zaznała szczęścia. Dopiero spotkanie z rodzeństwem Cutbergów zmieniło całkowicie życie tej niezwykłej sieroty.
Ania trafiła na Zielone Wzgórze przypadkowo. Cutbergowie
potrzebowali chłopca do pomocy w domu i gospodarstwie, dlatego
postanowili przygarnąć sierotę, ze wskazaniem, że ma to być chłopiec. Niestety zaszła pomyłka i na dworcu zamiast chłopczyka czekała na Mateusza skromna, szara i nieco zagubiona dziewczynka.
Ania miała ognisto rude włosy, piegi, szara sukienkę i słomkowy
kapelusz, wyglądała bardzo skromnie i jednocześnie ujmująco. Mężczyzna nie miał wyjścia musiał ja zabrać do domu. Chociaż wiedział,
że jego siostra Maryla na pewno nie zgodzi się na taka zamianę. Po
drodze jednak okazało się, że Ania ma bardzo podobny do niego
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temperament, lubi dużo gadać i ma bujną wyobraźnię. Jest niezwykle
wrażliwa, ciepła i towarzyska. Chętnie opowiadała Mateuszowi o
swoim dotychczasowym smutnym życiu. Mateusz od razu poczuł
sympatię do tego dziecka. A bohaterka była tak podekscytowana, że
być może znalazła w końcu swój dom, że całą drogę napawała się
widokiem pięknego i zielonego Avonley i zachwycała światem, który się przed nią otwierał. Emocjonalnie utożsamiała się z tym miejscem. Jej potrzeba bycia kochaną i akceptowaną była tak wielka, że
nie chciała nawet myśleć, o tym , że może zostać odesłana z powrotem do sierocińca. Prosiła Boga o możliwość pozostania na Zielonym Wzgórzu: „Litościwy Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Jezioro
Lśniących Wód, za Białą Drogę Rozkoszy, za Królową Śniegu i za
Jutrzenkę. Jestem Ci za to naprawdę niewymownie wdzięczna. To są
wszystkie dobrodziejstwa, jakie sobie w tej chwili przypominam i za
które Ci się należy podziękowanie. Co się tyczy moich życzeń, jest
ich tak wiele, że w tej chwili nie starczyłoby mi czasu na wyliczanie
ich. Wymienię więc tylko dwa najważniejsze. Pozwól mi pozostać
na Zielonym Wzgórzu i uczyń mnie piękną, gdy dorosnę. Pozostaję z
szacunkiem Twoja Ania Shirley”2.
Losy Ani potoczyły się dość szczęśliwie, rodzeństwo Cutbergów postanowiło podjąć się wychowania dziewczynki. Radość Ani z
tego powodu była ogromna. „Ach, jakże to cudownie, że będę z wami mieszkała i będę do was należała… Nigdy dotąd naprawdę nie
należałam do nikogo”3. Dziewczynka dorastała pod czujnym okiem
surowej Maryli i uczuciowego Mateusza. Jej życie bardzo się zmieniło. Znalazła na Zielonym Wzgórzu przyjaźń, miłości, akceptację i
szczęście. Dalsze losy Ani Shirley pokazują, jak dziewczynka wyrosła na mądrą i wartościową kobietę. Skończyła studia i została nauczycielką. Życie Ani, dzięki rodzinie zbudowanej przez Mateusza i
Marylę, potoczyło się bardzo szczęśliwie. Spędziła wesołe dzieciństwo czując się kochana, co na pewno wpłynęło na jej dorosłe życie.
W przypadku tej bohaterki ważne jest również to, że była ona dość
energicznym i spontanicznym dzieckiem, dlatego surowa z pozoru,
postawa Maryli i wychowywanie dziewczynki „surową ręką” spo2
3
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wodowały właściwe ukształtowanie jej temperamentu. Maryla była
wymagająca i konsekwentna, co paradoksalnie, dało Ani poczucie
bezpieczeństwa i wzbogaciło jej charakter.
Powieść jest bardzo autentyczna, a losy bohaterki wiarygodne,
ponieważ autorka też była wychowywana w niepełnej rodzinie, bo
jej mama zmarła na gruźlicę , gdy ta miała 21 miesięcy. Trafiła wtedy pod opiekę dziadków i podobnie. Byli to ludzie o surowych zasadach – nie potrafili okazać wnuczce troski i uczuć. Ostoją dla Maud
był Park Corner, dom jej ciotki Annie Macneill Campbell (siostry jej
zmarłej matki). Ciotka była dla niej zawsze gościnna; okazywała jej
miłość, a jej córki były dla Maud jak rodzone siostry4. Zatem autorka
doskonale znała cienie dzieciństwa bez wsparcia kochającej rodziny.
Inną powieścią dla dzieci i młodzieży, w której mamy dwa obrazy dzieci wychowanych w niepełnych rodzinach to Ten obcy Ireny Jurgielewiczowej. Autorka opisuje losy Zenka Wójcika i Uli Zalewskiej,
dwoje dzieci, których sytuacja rodzinna jest dość skomplikowana.
Zenek Wójcik, chłopiec, który po śmierci matki mieszka z ojcem. Jego życie jest bardzo trudne, bo opiekun nadużywa alkoholu i
znęca się na synem. W końcu chłopiec nie wytrzymuje takiego traktowania i postanawia na własną rękę odnaleźć brata zmarłej matki –
Antoniego Janicę, który (jak sądzi) jest w stanie się nim zaopiekować. Losy tego bohatera dowodzą, że życie w toksycznej, niepełnej
rodzinie jest uporczywie trudne. Zenek desperacko poszukuje miłości i stabilizacji. Sam podjął decyzję, że musi się wyrwać z rodzinnego domu i z odwagą wyruszył w świat aby dotrzeć do wuja. Niestety podczas podróży kaleczy sobie nogę i musi się zatrzymać.
Znajduje schronienie na niewielkiej wyspie, nieopodal wsi Olszyny.
Zajmuje zbudowany przez czworga przyjaciół szałas. Dzieci jednak
szybko zauważają obecność „obcego” na wyspie. Pomagają mu i
rodzi się między nimi przyjaźń. Zenek staje się dla chłopców idolem,
wzorem do naśladowania. Podziwiają go za odwagę i samodzielność.
Czuje się w końcu akceptowany i doceniany. W Olszynach znajduje
także miłość. Zakochuje się z wzajemnością w Uli Zalewskiej. Łączą
ich, oprócz młodzieńczego uczucia, wspólne doświadczenia rodzin4
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ne. Dlatego od samego początku tak dobrze się dogadują. Pozostałe
dzieci nie rozumieją, jak to jest wychowywać się w niepełnych rodzinach. „Ojciec go nie chce…” Było w tym zdaniu coś przerażającego. Zdarzało się przecież, że dorośli wspominali o jakichś złych
rodzicach, o zaniedbywanych, niekochanych dzieciach – nigdy jednak ani Pestka, ani Marian i Julek nie zetknęli się z kimś takim bezpośrednio. Czuli takie zdumienie, jakby się dowiedzieli, że po zimie
nie będzie wiosny, że po nocy nie będzie dnia. Ojciec może się
gniewać, może nawet być niesprawiedliwy, ale przecież to ojciec! A
dom? Bywa w nim wesoło lub nudno, przyjemnie, czasem źle – ale
jak można być gdzie indziej? Chętnie się z niego wybiega, odchodzi,
wyjeżdża – ale zawsze się do niego wraca, bo to jest jedyne miejsce
na świecie, które tak do każdego pasuje jak skóra do ciała”5.
Ula podobnie jak Zenek jest półsierotą. Wychowują ją ciotki,
bo jej matka nie żyje. Ojciec natomiast założył nową rodzinę. Dlatego dziewczynka czuje się przez niego odrzucona i niekochana. Jest
zazdrosna o jego drugą rodzinę, czuje że w życiu ojca już nie ma dla
niej miejsca. Nie potrafi mu wybaczyć, że odszedł od jej matki i
poślubił inną kobietę. Czuje się niepotrzebna i niekochana. Nie wiedziała jednak, że doktor Zalewski na prośbę ciotek nie zapraszał
córki do swego domu. Przez wiele lat udawała szczęśliwe dziecko,
choć w głębi duszy czuła się nieszczęśliwa i zbyteczna. Poczucie
wspólnego nieszczęścia połączyło ją z Zenkiem, który podobnie jak
ona stracił matkę i został odrzucony przez ojca. Ula sporadycznie
widuje się z ojcem, gdyż na stałe mieszka w Warszawie, a do Olszyn
przyjeżdża tylko na wakacje. Dziewczynka jest nieśmiała i skryta,
rzadko zwierza się ze swoich uczuć i przeżyć. W głębi jej duszy jednak toczy się ogromny żal i nie potrafi wybaczyć ojcu, że odszedł od
jej matki i poślubił inną kobietę. „Postanowiła już dawno, to znaczy
zaraz po przyjeździe na wakacje, że będzie się stosowała do wszelkich życzeń ojca, ale nie zrobi nigdy żadnego kroku, żeby przekroczyć mur, który ich dzielił. Nie pragnęła go zresztą przekroczyć,
przeciwnie, chciała, żeby ojciec odczuł jej niechęć”6. Dziewczynka
zrozumiała, że w życiu doktora Zalewskiego jest dla niej miejsce.
5
6
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Miała dużo szczęści, bo ojciec ją kochał, ale musiała dojrzeć do tego
wniosku. Zenek nie miał tyle szczęścia, jego ojciec się nie zmienił,
ale chłopak znalazł stabilizację u wujka. Losy tych dwóch sierot
pokazują, że dziecku potrzebne jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i wsparcie. Wyrośnie wtedy na wrażliwego i dobrego
człowieka.
Sierotą jest także wychowywana przez ciotkę Zosia, bohaterka
epopei Pan Tadeusz Adama Mickiewicza i jej przyszły mąż Tadeusz.
Tę parę również połączyły, oprócz miłości, wspólne doświadczenia z
dzieciństwa. Oboje wychowani przez opiekunów, a nie biologicznych rodziców pragnęli ciepła i miłości.
Zosia to córka Ewy Horeszkówny (wnuczka Stolnika) i Kasztelana. Jej rodzice zginęli na Syberii, a dziadek został zabity w porywie złości przez zazdrosnego Jacka Soplicę. Wychowanie dziewczynki przypadło, więc Telimenie- przyjaciółce matki. Od dwóch lat
przebywają w Soplicowie, wcześniej mieszkały w Petersburgu.
„O moim rodzie wiem i nie dbam o to:
Tyle pomnę, że byłam ubogą sierotą,
Że od Sopliców byłam za córkę przybrana,
W ich domu hodowana i za mąż wydana”7.

W chwili rozpoczęcia utworu Zosia ma prawdopodobnie 14 lat
i zaczyna swój salonowy debiut. Telimena dobrze ją przygotowała
do roli panny, nauczyła obycia i manier, a także wpoiła jej poczucie
własnej wartości. Jest piękną i skromną Słowianką, jej uroda powoduje, że jest postrzegana jako wzór delikatności i naiwności. Nie jest
to do końca prawdą, gdyż potrafi postawić na swoim i ostro ripostować puste zaloty mężczyzn. Radzi sobie w sytuacjach oficjalnych i
salonowych, gdyż została dobrze wychowana przez Telimenę. Widać
jednak, że brakuje jej miłości matki i poczucia stabilizacji. Ma świadomość, że dworek Sopliców nie jest jej prawdziwym domem.
Podobnie ułożyło się życie Tadeusza. Był on synem Jacka Soplicy i ubogiej dziewczyny, którą pojął za żonę, gdy Ewa Horeszkówna odrzuciła jego zaloty (dziewczyna w zasadzie była mu przychylna, ale ojciec uważał ten związek za mezalians i podał mu czarną
7

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 2007, s. 29.

177

polewkę, za co został zaatakowany przez Jacka). Matka młodzieńca
zmarła niedługo po porodzie, a biologiczny ojciec chłopca po zabójstwie Stolnika, musiał opuścić majątek. Syna oddał pod opiekę bratu
i wyjechał z Soplicowa (wstąpił do zakonu bernardynów). Sędzia
dbał o Tadeusza, usynowił go i taktował jak własne dziecko. Wpoił
mu wartości tradycyjne, patriotyczne i przygotował do służby ojczyźnie. Tadeusz jest także dobrze wychowany względem kobiet,
odnosi się do nich z szacunkiem i szanuje ich uczucia. Widać to na
przykładzie relacji z Telimeną, mężczyzna przez pomyłkę wdał się w
romans ze straszą kobietą (myślał, że to Zosia), ale próbował delikatnie, nie raniąc jej uczuć wyjść z całej sytuacji. Chciałby załagodzić spór między Soplicami, a Horeszkami, bo wierzy, że tylko wewnętrzna zgoda może zbudować solidarne, mocne państwo. Jest
bardzo wrażliwym, a jednocześnie silnym mężczyzną, to on ma być
przewodnikiem Zosi.
Bohatera poznajemy, gdy wraca po dziesięciu latach nauki do
Soplicowa. Ogromnym sentymentem darzy dom, w którym się wychował, bo jego dzieciństwo, mimo braku biologicznych rodziców,
było szczęśliwe:
„Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście
Kończył nauki, końca doczekał nareszcie.
Wbiega i okiem chciwie ściany starodawne
Ogląda czule, jako swe znajome dawne.
Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z któremi się zabawiać lubił od powicia;
Lecz mniej wielkie, mniej piękne, niż się dawniej zdały.
I też same portrety na ścianach wisiały”8.

Tadeusz to bohater, który mimo swojego sieroctwa czuł się
kochany i wiedział, że na wuja zawsze może liczyć. Sędzia stworzył
mu ciepły, kochający dom, w którym panują szlacheckie zasady.
Kolejną powieścią obrazującą życie sieroty są Przygody Tomka Sawyera autorstwa Marka Twaina. Tom jest dziesięcioletnim
chłopcem - mieszka wraz ze swym młodszym, przyrodnim bratem
Sidem, kuzynką Mary i ciotką Polly, która sprawuje nad nimi opiekę,
8
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w małym miasteczku St. Petersburg położonym nad rzeką Missisipi
w stanie Missouri. Pod opiekę ciotki trafił po śmierci rodziców. Pokochał ją jak matkę i choć był dość problemowym dzieckiem, to
opiekunka odwzajemniała jego uczucia. Polly bardzo go kochał i
darzyła szczególną sympatią, choć Tomek ciągle wpadał w tarapaty.
Była jednak bardzo wyrozumiała wobec niego, wspierała go i broniła
jeśli zaszła taka konieczność. „Jak więc mówiłam – podjęła ciotka –
on nie był zły, tylko, że się tak wyrażę, psotnik. Wie pani, po prostu
roztrzepaniec i urwis. Rozsądku miał pewnie tyle, co młody źrebak.
Ale złości w nim nie było. A serce miał ten chłopak złote jak…„9.
Kobieta starała się aby Tomek wyrósł na porządnego człowieka.
Była bardzo religijna i chciała w swoich dzieciach zaszczepić gorliwość wiary. Zabierała ich do Kościoła i uczyła, jak żyć w zgodzie z
Bogiem. Starła się być również konsekwentna i stanowcza, choć nie
było jej łatwo karać Tomka. Serce jej pękało przy każdym uderzeniu
rózgą. Czuła jednak, że ponosi wychowawczą klęskę, bo Tomek
ciągle coś rozrabiał. „Ma chłopak diabła za skórą, ale, mój Boże,
przecież to sierota po mojej siostrze i nie mam serca, żeby go bić.
Zawsze kiedy mu odpuszczę, mam wyrzuty sumienia; a jak go uderzę – serce mało mi nie pęknie”10. Miała świadomość jego temperamentu i dlatego często go kontrolowała. Mimo to jednak zawsze
otaczała go troską i opieką, martwiła się o jego dobro i dbała o jego
zdrowie. Tomek, choć nie umiał tego okazać, doceniał jej troskę i
zaangażowanie. Zawsze kiedy sprawił jej przykrość odczuwał wyrzuty sumienia i przepraszał za swoje zachowanie.
Po ich relacjach widać, że chłopiec czuł się w domu opiekunki
szczęśliwy i swobodny. Traktował go jak swój dom. I choć ich
wspólne życie nie było łatwe, bo Tomek ciągle przysparzał cioci
zmartwień, to w rzeczywistości łączy ich szczera i silna miłość, do
której Tomek nie potrafi się otwarcie przyznać.
Ciekawy obraz dwóch półsierot nakreślił również Henryk
Sienkiewicz w powieści dla dzieci i młodzieży W pustyni i w puszczy. Główni bohaterowie to Staś Tarkowski i Nel Rawlison- oboje są
wychowywani tylko przez ojców, którzy „byli wdowcami, ale pani
9
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Tarkowska, rodem Francuzka, zmarła z chwilą przyjścia na świat
Stasia, to jest przed laty przeszło trzynastu, matka zaś Nel zgasła na
suchoty w Heluanie, gdy dziewczynka miała lat trzy (…) Po ukończeniu dziennych prac najmilszym dla nich odpoczynkiem była rozmowa o dzieciach, ich wychowaniu i przyszłości. Podczas podobnych rozmów najczęściej bywało tak, że pan Rawlison wychwalał
zdolności, energię i dzielność Stasia, a pan Tarkowski unosił się nad
słodyczą i anielską twarzyczką Nel”11.
Staś był czternastoletnim Polakiem, synem Władysława Tarkowskiego, wychowywanym tylko przez ojca (matka zmarła przy
porodzie). A Nel to mała Angielka, którą po śmierci matki zajmowały się liczne nianie i piastunki, bo ojciec ciągle pracował w delegacji.
Piękna i delikatna dziewczynka była oczkiem w głowie Rawlinsona.
Wraz z kolejnymi przygodami oboje zmienili się nie tylko fizycznie,
ale przede wszystkim psychicznie. Musieli wcześnie dorosnąć, bo
ich ojcowie często wyjeżdżali w sprawach zawodowych. Zostawali
wtedy sami, pod opieką zaufanej służby.
Staś został wychowywany przez ojca na prawdziwego dżentelmena. Uczył się kilku języków, geografii i doskonale jeździ konno. Nigdy nie zawiódł zaufania ojca. Buł posłuszny i pokorny
względem opiekuna, jako symbol zaufania i dojrzałości na gwiazdkę
dostał od niego nowy sztucer. Bohater był bardzo rozsądnym i odważnym chłopcem, dojrzałym jak na swój wiek. Doskonale poradził
sobie podczas porwania w pustyni i puszczy. Dzięki niemu udało im
się przeżyć. Wykazywał się ogromną determinacją i troską, szczególnie gdy Nel zachorowała na febrę. Odważył się samotnie wyruszyć w poszukiwaniu lekarstwa. Był przywódcą dzieci (razem ze
Stasiem i Nel podróżuje dwoje małych niewolników - Kali i Mea),
które wyzwoliły się z rąk porywaczy. Chłopiec mino iż nigdy nie
poznał swojej matki, nie odczuwał braku miłości. Ojciec rekompensował mu brak drugiego rodzica. Nieco inaczej rzecz się miała z Nel,
która straciła matkę w wieku trzech lat. Dziewczynka tęskniła za
matką, potrzebowała kobiecego wzoru, dlatego ojciec dbał o to aby
otaczały ją mądre i oddane opiekunki, które miały jej stworzyć na11
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miastkę matczynej miłości. Życie Nel, mimo iż bez pełnej rodziny,
było bardzo szczęśliwe. Ojciec otaczał ją ogromną troską, poświęcił
się całkowicie córce- nigdy nie założył drugiej rodziny.
Podobnie jak w kilku wyżej omówionych powieściach, tak i tu
bohaterów połączyły wspólne doświadczenia: oboje byli półsierotami wychowywanymi przez ojców. Dodatkowo przeżyli podczas porwania przygody, chwile grozy i strachu, które na tyle scementowały
ich przyjaźń, że w przyszłości zostali małżeństwem.
III. Podsumowanie
Omówione przykłady bohaterów powieści pokazują, że sieroctwo jest motywem wędrownym. Pojawia się w baśniach, powieściach i
opowiadaniach. Losy sierot wzruszają i rozczulają. Budujące jest jednak to, że w literaturze więcej jest przykładów osieroconych dzieci,
które potrafią poradzić sobie w życiu codziennym i wyrastają na dobrych, wrażliwych ludzi. Niezwykle istotne jest aby rodzina była wydolna wychowawczo, żeby rodzic, nawet jeden, umiał stworzyć dziecku możliwości rozwoju „Dziecko w rodzinie prawidłowo ukształtowanej, z właściwie pełnionymi funkcjami rodzicielskimi i przy postawach akceptacji i miłości, czuje się bezpiecznie, jest pewne siebie, ma
zaufanie, jest oddane rodzicom, otwarte i ufne wobec innych ludzi.
Dziecko, które czuje, że jest potrzebne, przejawia aktywność i wytrwałość w działaniu. Potrzebuje ono bowiem nie tylko radości i biernej obecności rodziców, ale również rzeczywistego kontaktu z rodzicami, ich czułości i współdziałania”12. W literaturze odnaleźć można
także i takie teksty, w których bohater-sierota prowadzi tułaczy tryb
życia w poszukiwaniu szczęścia jak np. Zenek Wójcik.
Streszczenie:
W artykule „Losy dzieci wychowywanych w niepełnych rodzinach- na przykładzie wybranych bohaterów powieści dla dzieci i młodzieży” omówiono przykłady bohaterów literackich wychowywanych w
niepełnych rodzinach: sierot, półsierot. Zanalizowane powieści potwierdzają tezę, że do prawidłowego rozwoju młodego człowieka potrzebna
12
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jest stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa. Szczęśliwe dzieciństwo
może zapewnić nawet jeden, ale kochający, oddany rodzic.
Słowa kluczowe: sierota, półsierota, wychowanie, rodzina,
samotność, ojciec, matka
Summary:
The fate of children raised in incomplete families - on the example of selected heroes of novels for children and youth
In the article "The fate of children raised in incomplete families - on the example of selected heroes of novels for children and
youth", the examples of literary heroes brought up in incomplete
families are discussed: orphans, half-orphans. The analyzed novels
confirm the thesis that stabilization and a sense of security are
needed for the proper development of a young person. Happy childhood can be provided by single, but loving, devoted parent.
Keywords: orphan, half-orphan, upbringing, family, loneliness, father, mother
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Paweł Wiktor Ryś

Obraz rodziny na przykładzie wybranych utworów
„nurtu chłopskiego” w najnowszej polskiej prozie
Termin „nurt chłopski” to pojęcie, które na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku wprowadził do rodzimej krytyki
i literaturoznawstwa Henryk Bereza, nazywając jedną z istotnych
tendencji obecnych w ówczesnej (i nie tylko ówczesnej) polskiej
literaturze. W swoim programowym eseju warszawski krytyk wyróżnił bowiem trzy generacje pisarzy omawianego nurtu. Pierwszą
jest generacja debiutująca jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym (reprezentanci to m.in. Stanisław Piętak, Stanisław Czernik,
Henryk Worcell). Drugą generację tworzą pisarze urodzeni w latach
1920-1940, do literatury wkraczający w latach pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych (m.in. Tadeusz Nowak, Marian Pilot, Wiesław Myśliwski). Trzecią stanowią twórcy urodzeni po 1940 i debiutujący na
przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (m.in. Edward
Redliński, Józef Łoziński, Jerzy Waksmański)1.
Nasuwa się pytanie, co może łączyć autorów tak różnych pokoleń i poetyk? Zdaniem Berezy tym spoiwem jest „chłopska genealogia społeczna lub szczególnie ścisłe związki z chłopskością, nie
łączą [ich – P.W.R] natomiast ani rodzaj i jakość ambicji literackich,
ani hierarchia pisarskich osiągnięć, ani wspólnota literackich czy
pozaliterackich programów. Niezależnie od wszystkich różnic pewne
wspólne rysy są jednak u wszystkich tych pisarzy natychmiast rozpoznawalne. Przejawiają się one w zbieżnościach pewnych doświadczeń społecznych, egzystencjalnych i kulturalnych, w inklinacjach
myślowych i estetycznych, w predyspozycjach wyobraźni, w stosunku do języka, w rodzaju wrażliwości moralnej”2.
1

Por. H. Bereza, Nurt chłopski w prozie, [w:] tegoż, Związki naturalne.
Szkice literackie, wyd. II zmienione i rozszerzone, Ludowa Spółdzielnia
Wydawnicza, Warszawa 1978, s. 11. Esej ten został pierwotnie wygłoszony
jako odczyt na sympozjum Wieś w literaturze, Warszawa, 9-10 marca 1970
r., z kolei pierwsze wydanie Związków naturalnych miało miejsce w 1972 r.
2
Tamże, s. 11-12.
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Andrzej Zawada komentując powyższe założenia Berezy podkreśla, że „genealogii społecznej” nie należy rozumieć „deterministycznie”3 (co często zarzucano autorowi Związków naturalnych).
Napomknienie o warunku chłopskiego pochodzenia ma przede
wszystkim wskazywać, „że jedynie pisarze silnie związani ze wsią –
a ściślej, z jej kulturą – mogą współtworzyć […] odmianę literatury
chłopskiej, bowiem oni tylko są tej kultury nosicielami”4.
Akcentując „społeczne zaplecze kulturotwórcze”5 wyodrębnionego zjawiska Bereza poddawał w wątpliwość zasadność innych
prób jego nazywania. Wskazywał na przykład, że alternatywne określenie „temat wiejski w literaturze” nie oddaje istoty zagadnienia
(owego zanurzenia w kulturze chłopskiej), bo przecież tematykę
wiejską poruszali chociażby pisarze szlachecko-inteligenccy, m.in.
Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus czy Eliza Orzeszkowa. Jednocześnie doprecyzowując swoją koncepcję, krytyk zauważył: „W tym
terminie społecznej historii literatury razić powinny nie ewentualne
deprecjonujące skojarzenia z pojęciami literatury samorodnej, regionalnej, folklorystycznej, lecz skojarzenie na wyrost, z pojęciami
literatury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej, bo są to określone
historycznie typy literatury z pełnym wyposażeniem filozoficznym,
estetycznym i filozoficzno-społecznym. Kultura chłopska równorzędnego typu literatury nie stworzyła wtedy, kiedy może mogłaby
stworzyć, i już na pewno nie stworzy. Ze względu na te zbyt zobowiązujące skojarzenia, termin »literatura chłopska« należałoby zastąpić terminem »nurt chłopski w literaturze«”6.
Ujmując rzecz nieco inaczej, pisarze reprezentujący omawiane
zjawisko byli lub są zazwyczaj inteligentami chłopskiego pochodzenia i dziedzicami chłopskiej kultury, ale już nie chłopami sensu
stricto, dlatego też należy mówić o „nurcie”, a nie o „chłopskiej literaturze”.

3

Por. A. Zawada, Gra w ludowe. Nurt chłopski w prozie współczesnej a
kultura ludowa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983, s. 82.
4
Tamże, s. 82.
5
H. Bereza, Nurt chłopski w prozie, dz. cyt., s. 8.
6
Tamże, s. 8.
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„Nurt chłopski” w najnowszej polskiej prozie
Niezależnie od kontrowersji, które wzbudzało pojęcie „nurt
chłopski”, to właśnie ten termin (choć propozycji alternatywnych
było naprawdę wiele7) najmocniej zapisał się w historii literatury, a
ponadto ostatnimi czasy zdaje się być ponownie aktualny. W niniejszym artykule, jak sugeruje jego tytuł, skupię się bowiem na prozie
najnowszej, na utworach wydanych po 2010 roku. Skąd więc Berezowski termin? Otóż w ostatnich kliku latach można obserwować w
rodzimej literaturze swoiste odrodzenie „nurtu chłopskiego”. Chodzi
o utwory na różne sposoby podejmujące problemy plebejskiego
dziedzictwa Polaków, stereotypowego postrzegania wsi, czy funkcjonowania w polskiej kulturze opresyjnej dychotomii „pana”/„chama”. Zjawisko to obejmuje dokonania przedstawicieli rozmaitych generacji: poczynając od nowych utworów klasyków „nurtu
chłopskiego” (Marian Pilot) oraz późnych debiutów prozatorskich
(Andrzej Mencwel, Stanisław Aleksander Nowak), przez twórczość
autorów „średniego” pokolenia (Andrzej Stasiuk), na utworach pisarzy z roczników siedemdziesiątych (m.in. Wioletta Grzegorzewska,
Zbigniew Masternak, Maciej Płaza) i osiemdziesiątych (m.in. Weronika Gogola, Jakub Małecki, Andrzej Muszyński) kończąc.
Krytycy omawiający dzieła wspomnianych wyżej twórców,
mówią niekiedy (podobnie jak i za czasów Berezy) o „temacie wiejskim”8, „nurcie wiejskim”9 czy „obrazie współczesnej prowincji”10.
Ja jednak dla opisania owego zjawiska będę używał konsekwentnie
pojęcia „nurt chłopski”. W przypadku najnowszej polskiej prozy
kluczowe wydaje mi się właśnie owo – akcentowane przez twórcę
7

Obok wspomnianego już „tematu wiejskiego” pojawiały się m.in. takie
określenia jak „nurt wiejski”, „nurt ludowy” czy „literatura postrustykalna”.
Więcej na ten temat zob. A. Zawada, Gra w ludowe, dz. cyt., s. 84-85.
8
Por. E. Pietluch, Galeria pomylonych w polskiej prozie najnowszej,
„Kwartalnik Opolski” 2016, nr 2-3, s. 31.
9
Por. J. R. Kowalczyk, Nurt wiejski we współczesnej prozie, „Culture.pl” z dnia 27.10.2017, https://culture.pl/pl/artykul/nurt-wiejski-wewspolczesnej-prozie [data odczytu: 9.06.2018].
10
Por. M. Sowiński, Nowe prowincjałki, „Tygodnik Powszechny” z dnia
11.09.2017,
https://www.tygodnikpowszechny.pl/nowe-prowincjalki149713 [data odczytu: 9.06.2018].
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Biegu rzeczy – „społeczne zaplecze kulturotwórcze”, kulturowa genealogia, status spadkobierców chłopskiego dziedzictwa (który to
status posiadają wszyscy przywołani autorzy). Reaktywowanie terminu „nurt chłopski” nie jest – wbrew pozorom – ani zabiegiem
anachronicznym, ani tym bardziej sprzecznym z rozpoznaniami samego Berezy. Jak bowiem podkreślał w tekście Repetycja z 2001
roku, będącym swego rodzaju polemiką z esejem Kres kultury chłopskiej11 Wiesława Myśliwskiego: „Kultury nie rodzą się i nie umierają
błyskawicznie. Młodsza od kultury chłopskiej kultura szlachecka
powstawała przez wieki i nie umarła całkowicie, choć już dwa wieki
temu minął jej czas. Kultura chłopska przez tysiąclecia czekała zanim własnym głosem przemówi w literaturze, nie ma powodów
przypuszczenie, że zamilknie po jednym wieku i po trzech lub czterech generacjach pisarzy” 12.
Kronikarz „kultury śmierci”
Po tych wstępnych rozpoznaniach przechodzę teraz do tematu
właściwego, czyli do obrazu rodziny w wybranych utworach współczesnego „nurtu chłopskiego”. Skupię się na trzech przypadkach.
Pierwszym z nich jest wydany w 2013 roku zbiór dziewięciu opowiadań Andrzeja Muszyńskiego, zatytułowany Miedza. Opowiadania
te mają kilku narratorów, choć w większości z nich mówi jedna postać (dorosły mężczyzna, podróżnik, alter ego autora). Można zatem
zaryzykować tezę, że jeśli chodzi o obraz rodziny, to symptomatyczny dla całości jest następujący fragment: „Mieszkam w miastowsi z
dziadkami. Kłócimy się fest, ale nikt nie planuje uciekać. Spisuję od
babki przepisy i zawsze oddaję, co pożyczę. Umiem robić bigos i
tego uczę moje dzieci. Chodzimy do kościoła i żegnamy się przed
obiadem. Codziennie wieczorem klękamy pod krzyżem: ja, Hania i
od największej do najmniejszej pięć córek […] Interesuje mnie przeszłość i bocianie gniazda […] Potrafię wskazać grób praprababki i

11

Por. W. Myśliwski, Kres kultury chłopskiej, Prowincjonalna Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2003. Pierwodruk – „Arkadia” 2000, nr 8.
12
H. Bereza, Repetycja, „Regiony” 2001, nr 2, s. 5.
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przynoszę jej kwiaty. Wywołuję fotografie, bo inne nie przetrwają.
Ci, którzy twierdzili inaczej, przychodzą do mnie po skany” 13.
W przywołanym cytacie mamy obraz rodziny wielopokoleniowej, darzącej się szacunkiem (co nie oznacza oczywiście braku
konfliktów), religijnej, pielęgnującej tradycyjne wartości. Nie należy
dać się zwieść wstawkom o bigosie, które służą niwelowaniu patetyczności i ważkości tego wyznania. Chodzi tu bowiem o przekazywanie i podtrzymywanie określonej wizji świata, określonego – jakby powiedział Bereza – systemu filozoficzno-społecznego. Jednocześnie niejako wbrew Berezie, narrator nazywa siebie w kolejnym
fragmencie „kronikarz[em] kultury śmierci”14. Kultura chłopska
zdaniem Muszyńskiego zanika, jest wypierana na wsi przez procesy
globalizacyjne, symbolizowane w Miedzy m.in. przez sadzenie tui,
brukowane podwórka i „glajcowane krasnale”15.
Z drugiej strony zdanie o „kronikarzu kultury śmierci” można też
odczytać nieco inaczej. W przytoczonym wcześniej fragmencie tyleż
istotny jest kształt teraźniejszości i przyszłości (córki narratora), jak i
pielęgnowanie pamięci o przeszłości rodziny (grób praprababki, fotografie). Owa przeszłość to też – jak dowiadujemy się z kolejnych opowiadań – doświadczenie pańszczyzny. W jednym fragmencie jej poświęconym narrator posuwa się nawet do stwierdzenia, że „nie dziwi”
się poczynaniom Jakuba Szeli16. Rzeczona deklaracja może wydawać
się na pierwszy rzut oka sprzeczna z konserwatywnym raczej światopoglądem bohaterów Miedzy, ale sprzeczna nie jest. Protagoniści omawianego utworu reprezentują konsekwentnie chłopską perspektywę, reprezentują ją więc także w kwestiach historycznych (zwłaszcza gdy wiążą
się one z ich przodkami). Muszyński dąży bowiem do odtworzenia plebejskiej optyki i niekiedy zderza ją z oficjalnym, szlachecko13

A. Muszyński, Bioły, [w:] tegoż, Miedza, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, s. 20-21.
14
Tamże, s. 21
15
A. Muszyński, Cep, [w:] tegoż, Miedza, dz. cyt., s.131.
16
„I nasz Szela, chyba już ostatni taki zryw. Obwożenie po wsiach
dworskich łbów jak za Tuhaj-beja. Żeby nie pójść do woja, Szela odrąbał
sobie siekierą dwa palce. Ja nigdy nie miałem odwagi. Dla wolności poszedłby na układ z diabłem. W ogóle mu się nie dziwię” – A. Muszyński,
Gemeinschaft, [w:] tegoż, Miedza, dz. cyt., s.122.
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inteligenckim17, punktem widzenia, dokonując tym samym swoistej
rewizji dominujących narracji.
„Byliśmy chyba najciekawszą rodziną w okolicy”18
Druga pozycja, którą tutaj przybliżę to mini powieść Po trochu Weroniki Gogoli, wydana w 2017 roku. Utwór podzielony został
na dwanaście części, co stanowi nawiązanie do pieśni pogrzebowej
Żegnam cię, mój świecie wesoły19. Dwanaście części to dwanaście
wtajemniczeń Weroniki, bohaterki-narratorki (tożsamej z autorką) w
śmierć, w utratę bliskich osób i zwierząt. Po trochu nie jest jednak
wyłącznie opowieścią o odchodzeniu. Przeciwnie, to historia o dzieciństwie i dorastaniu na wsi (ukazana z perspektywy dziewczynki), a
także swoisty hołd złożony własnej rodzinie przez autorkę. Na kartach omawianej książki znajdziemy barwny, pełen ciepła, nierzadko
wzruszający obraz przedstawicieli kilku pokoleń Gogolów. Swoistym centrum tego świata jest dom rodzinny Weroniki, przez który
ciągle przewijają się mieszkający w pobliżu wujkowie, ciotki, kuzynostwo. Oczywiście, nie wszystko w życiu rodzinnym podoba się
bohaterce-narratorce (denerwuje ją np. to, że nie wolno jej przeklinać
czy malować się), ale jasne strony zdecydowanie górują nad ciemnymi. Poszczególni członkowie rodziny wspierają się w walce z
problemami, pomagają sobie w pracy w polu, czy po prostu dotrzymują sobie towarzystwa.
Przyjrzyjmy się następującemu fragmentowi: „Wujek Właduś
zawsze po tym dzwonieniu [był dzwonnikiem w kościele – P.W.R.]
przychodził do nas. Miał specjalny taboret, zaraz przy lodówce. Tyl17

Warto tu dodać, że obok oficjalnej – tożsamej ze szlachecką – wykładni, przedstawiającej Szelę jako potwora i zdrajcę, istnieje też druga,
chłopska narracja, gloryfikująca przywódcę rabacji. Więcej na ten temat
zob. np. F. Ziejka, Dwie legendy o Jakubie Szeli, „Kwartalnik Historyczny”
1969, R. 86, z. 4, s. 831-852.
18
W. Gogola, Po trochu, Wyd. Książkowe Klimaty, Wrocław 2017, s. 67.
19
Jest to polska pieśń pogrzebowa, pierwotnie zapisana w Dodatku II i
III do Śpiewnika kościelnego, opracowanego przez Michała Marcina Mioduszewskiego i wydanego w 1853 r. W ostatnich latach utwór ten został
spopularyzowany m.in. przez Andrzeja Struga i zespół Kwadrofonik, którzy
wykonują go na płycie Requiem ludowe (2015).
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ko jemu i babci Klimci wolno było tam siadywać. Ale babcia Klimcia już nie żyła i teraz taboret był tylko wujka. Przychodził, pachniał
oborą, z kufajki wyciągał sklejone kolorowe landrynki, bo wujek
bardzo lubił landrynki. I częstował mnie nimi. Nie przepadałam za
tymi cukierkami, ale bardzo lubiłam wujka, dlatego zawsze odklejałam z trudem jedną z nich i wkładałam sobie do ust” 20. Można powiedzieć, że empatia bijąca z powyższego cytatu jest znamienna dla
obrazu rodziny w Po trochu. W przytoczonym opisie mamy do czynienia z akceptacją człowieka w całej jego pełni. Nawet te maniery,
które nie wszystkim zapewne mogłyby się spodobać („pachniał oborą”) przedstawione są z szacunkiem, sympatią, bez jakichkolwiek
oznak niechęci czy wyższości.
Jednocześnie w odróżnieniu od Muszyńskiego, Gogola nie stara się raczej rekonstruować chłopskiego systemu wartości (choć niektóre z nich – np. rodzina – zostają wyodrębnione), ani nie podejmuje też prób kulturowych rewizji. Po trochu to swoista podróż w przeszłość, opowieść o własnym, wiejskim dzieciństwie, w której celowo
(jak się zdaje) zrezygnowano z podejmowania szerszych, społecznych zagadnień.
„Żadnej rodziny, żadnych korzeni”21
Trzecim i ostatnim utworem, o którym tu wspomnę jest wydany w 2015 roku Zaduch Marty Szarejko. Jest to przypadek szczególny, dlatego, że pozycja ta stanowi zbiór reportaży. Ich bohaterami są
około trzydziestoletni mieszkańcy Warszawy pochodzący z szeroko
rozumianej prowincji (ze wsi i z małych miasteczek). Tym, co
wspólne dla szesnaściorga bohaterów jest swoisty kompleks prowincjusza: przekonanie o gorszości, wstyd z powodu „braków kulturowych” (zarówno własnych, jak i rodziców), poczucie wyalienowania.
Co ciekawe wspomniany kompleks występuje u protagonistów mimo
braku rzeczywistej dyskryminacji (co sami często podkreślają), a
jednocześnie większość rozmówców Szarejko buduje swoją tożsamość w wyraźnej opozycji do własnych korzeni, do własnych rodzin.

20
21

W. Gogola, Po trochu, dz. cyt., s. 145.
M. Szarejko, Zaduch. Reportaże o obcości, PWN, Warszawa 2015, s. 28.
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Tytułowy „zaduch” odnosi się właśnie do relacji rodzinnych. Oto
kilka przykładów.
Fragment I – Tomasz: „[…] to, co mnie tam najbardziej ograniczało, to wcale nie miejsce, pieniądze ani warunki. Tylko rodzice”22.
Fragment II – Ewelina: „[…] skąd się wziął mój kompleks
[…] myślę, że z rodziców – mówi. To poczucie niższości [….] Nie
myśli o rodzicach, że są głupsi od niej. Raczej w drugą stronę – boi
się, że jest tak samo mało inteligentna jak oni. Nie znosi tego momentu, kiedy uświadamia sobie, że robi coś tak jak jej matka” 23.
Fragment III – Adam: „To jest takie uczucie: wstydzę się za
nich [za rodziców – P.W.R], a sekundę później wstydzę się, że się
wstydzę. I mam wyrzuty sumienia, bo chyba nie potrafię już z nimi
rozmawiać. Tak. Myślę, że są głupsi. Dlatego właśnie mam wyrzuty
sumienia. Staram się je wypierać innymi myślami, że przecież jestem
z nich dumny, są pracowici (pracowali zawsze, nawet jak byli chorzy), nigdy nie pili, co akurat na wsi jest niezbyt popularne. Jak jestem z kimś w związku, to robię wszystko, żeby tego kogoś do domu
nie zabierać”24.
Fragment IV – Ewa: „Moje ostatnie Boże Narodzenie w domu: każdy dzień zaczynałam od whisky. I na niej kończyłam. Żeby
przetrwać przy stole z rodzicami, moją siostrą, jej mężem i ich małym dzieckiem. Musiałam siedzieć z nimi i słuchać ich rozmów o
sprzedaży kasków, bo mój szwagier handluje skuterami”25.
Cytaty tego typu można by mnożyć. Rodzina jawi się zazwyczaj na kartach Zaduchu jako ciężar, jako przykry obowiązek, źródło
poczucia niższości, „coś”, co hamowało i nadal jeszcze hamuje (czasem tylko mentalnie) bohaterów w ich pogoni za upragnionym życiem. Rozmówcy Szarejko przyswoili inną niż ich bliscy (zwłaszcza
rodzice) optykę kulturową i z tego punktu widzenia (wielkomiejskiego, częściowo inteligenckiego), który – co kluczowe: uważają za
jedyny obowiązujący – patrzą na swych „wiejskich” krewnych. Jest
to spojrzenie pełne niechęci, pełne (co paradoksalne) braku zrozu22

Tamże, s. 17.
Tamże, s. 67.
24
Tamże, s. 121.
25
Tamże, s. 144.
23
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mienia dla odmienności, czasem ocierające się nawet o pogardę.
Oczywiście, niekiedy mamy też do czynienia (jak w przedostatnim z
przytoczonych fragmentów) z niechęcią przemieszaną z wyrzutami
sumienia, z ambiwalencją, ze swoistym rozdarciem, ale i w tego typu
wyznaniach na plan pierwszy wysuwa się silny – nieprzezwyciężalny
wręcz – dystans. Nieprzypadkowo chyba podtytuł omawianego zbioru brzmi „reportaże o obcości”. Ma ona podwójne znaczenie. Oznacza tyleż brak zakorzenienia bohaterów w miejscu, w którym żyją,
jak i wspomniany dystans protagonistów do ich dziedzictwa; obcość
względem bliskich.
Zakończenie
W świetle powyższych uwag nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że obraz rodziny w najnowszej polskiej prozie podejmującej
chłopską problematykę nie jest jednolity. Trzy przywołane wyżej
utwory: Miedza, Po trochu i Zaduch reprezentują zresztą trzy podgrupy we współczesnym „nurcie chłopskim”. Owo zróżnicowanie
zdaje się oddawać triada: rewizje – reminiscencje – resentymenty.
Pojęcie „rewizje” odnosi się do utworów, które ukazują przemoc symboliczną szlachecko-inteligenckiej tradycji i przeciwstawiają jej plebejski model tożsamości. Przykładami będą tu m.in. Toast
na progu (2017) Andrzeja Mencwela, Pióropusz (2011) Mariana
Pilota, Wschód (2014) Andrzeja Stasiuka czy przywoływana Miedza
(2013) Andrzeja Muszyńskiego. W utworach z tej grupy mamy do
czynienia z próbą rekonstrukcji chłopskich wartości (takich jak właśnie rodzina, praca, solidarność) i postulatami wprowadzenia ich w
krwiobieg polskiej kultury oficjalnej. Znamienny zdaje się fragment
z Toastu na progu Mencwela: „Kiedy tak patrzyłem na ten wijący się
wokół śmiertelnie chorego przyjaciela kobiecy korowód, w którym
ktoś coś mu podawał, poprawiał albo chociaż przy nim przesiadywał,
myślałem sobie, że oni wszyscy tutaj, w obliczu dokonującej się
nieubłaganie ostateczności, wykazują więcej niż rodzinną, gdyż rodową nieomal solidarność, a ten, kto z tego świata odchodzi, wie, że
odchodzi od ludzi i ze świata ludzkiego”26.
26

A. Mencwel, Toast na progu, Wydawnictwo Literackie, Kraków
2017, s. 12-13.
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Druga kategoria – „reminiscencje” obejmuje pozycje tematyzujące chłopskie pochodzenie, obrazujące „wiejskie dzieciństwo”.
Przykładem m.in. Guguły (2014) Wioletty Grzegorzewskiej, Skoruń
(2015) Macieja Płazy, Po trochu (2017) Weroniki Gogoli. Autorzy
dzieł z tego kręgu, choć podejmują niewątpliwie próbę przepracowania własnej przeszłości (w tym przeszłości rodzinnej), to ani nie manifestują chłopskiego etosu, ani też nie dystansują się wyraźnie do
szlachecko-inteligenckiej tradycji. W owych utworach analizowana
problematyka stanowi raczej tło dla obrazu dojrzewania bohaterównarratorów. Jako symptomatyczny dla całej podgrupy, można wskazać następujący wyimek ze Skorunia: „[…] ojciec właściwie sam nie
może się zdecydować, do czego bardziej chciałby mnie gonić: do
książek czy do roboty. Do roboty właściwie gonić mnie nie musi, nie
uciekam od niej zbytnio, bo po co? Robota sama każdego znajdzie.
Ale ojciec nie byłby ojcem, gdyby nie gonił, więc goni: skoro nie
musi do roboty, to do książek”27.
Trzecie pojęcie – „resentymenty” dotyczy natomiast utworów
wyrażających dystans do chłopskich korzeni i przemycających –
czasem może nawet nieświadomie – stygmatyzującą optykę. Przykładem Zaduch (2015) Marty Szarejko, cykl Księstwo (2005–?) Zbigniewa Masternaka czy Galicyanie (2016) Stanisława Aleksandra
Nowaka. O ile utwory z kręgu „rewizji” podważają szlacheckointeligencki punkt widzenia, o tyle dzieła wpisujące się w „resentymenty” aspirują do niego, reprodukują go. To właśnie „pańska”
optyka, której elementem jest protekcjonalne (mówiąc delikatnie)
podejście do chłopskości, sprawia, że w cytowanym już Zaduchu
znajdziemy taki oto fragment: „Na studiach rzadko przyjeżdżała do
domu, do rodziców. Nie chciała słuchać tego, że powinna przestać
robić to, co najbardziej ją interesuje [zajmować się „kulturą wysoką”
– P.W.R], bo to nie przyniesie pieniędzy i etatu. Że powinna znaleźć
sobie męża i zacząć rodzić dzieci. Nie chciała słuchać takich porad.
Wydawały się jej prostackie i właśnie tak zaczęła myśleć o osobach,
które je wypowiadały”28.

27
28
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M. Płaza, Skoruń, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015, s. 22.
M. Szarejko, Zaduch, dz. cyt., s. 168.

Najnowsza rodzima proza – co starałem się pokazać w niniejszym artykule – podejmuje ten „przeklęty” (jak go nazwał kiedyś Roch
Sulima) problem: problem chłopskości polskiego społeczeństwa29. I
jeśli chodzi o obraz rodziny zawarty w owej prozie, to można powiedzieć, że mamy pełny przekrój. Od afirmacji, przez życzliwe (co nie
zawsze oznacza bezkrytyczne) podejście, po całkowitą negację.
Streszczenie:
Tekst poświęcony jest obrazowi rodziny w wybranych utworach współczesnego nurtu polskiej prozy, uznanego przez autora
artykułu za kolejną odsłonę „nurtu chłopskiego” (wyodrębnionego
przez Henryka Berezę). Analizie poddano trzy utwory: Miedzę
(2013) Andrzeja Muszyńskiego, Po trochu (2017) Weroniki Gogoli i
Zaduch (2015) Marty Szarejko. Każde z tych dzieł reprezentuje inną
podgrupę we współczesnym „nurcie chłopskim”, którego złożoność
zdaje się oddawać triada: rewizje – reminiscencje – resentymenty.
Termin „rewizje” odnosi się do utworów ukazujących przemoc symboliczną szlachecko-inteligenckiej tradycji i przeciwstawiających jej
plebejski model tożsamości. Kategoria „reminiscencje” obejmuje
pozycje tematyzujące ludową genealogię, obrazujące wiejskie dzieciństwo. Pojęcie „resentymenty” dotyczy natomiast tekstów wyrażających dystans do chłopskich korzeni i przemycających – często
nawet nieświadomie – stygmatyzującą optykę. Główna teza artykułu
mówi, że zróżnicowanie obrazu rodziny w analizowanych utworach
(od afirmacji do negacji) odpowiada wewnętrznemu zróżnicowaniu
współczesnego „nurtu chłopskiego”.
Słowa klucze: rodzina, „nurt chłopski”, nowa polska proza

Summary:
This text concerns the image of family in selected works of the
contemporary trend of Polish prose, recognised by the author of this
article as a subsequent scene of the “peasant trend” (Henryk Bereza’s
term). Three works have been subject to analysis: Miedza (The
Baulk, 2013) by Andrzej Muszyński, Po trochu (Bit by Bit, 2017) by
Weronika Gogola and Zaduch (The Stuffiness, 2015) by Marta Sza29

Por. R. Sulima, Sprawa chłopska i polskie „przeklęte problemy”,
„Kultura Współczesna” 2015, z. 1.
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rejko. Each of these works represents a separate sub-category in contemporary “peasant trend”, the complexity of which seems to be
conveyed by the triad: revisions – reminiscences – resentments. The
term “revisions” relates to works which show the symbolic violence
of nobility/intelligentsia tradition and oppose it the plebeian model of
identity. The category “reminiscences” encompasses positions which
thematize folk genealogy and illustrate country childhood. The notion of “resentments” refers to texts which show the distance to peasant roots and smuggle in – often even unconsciously – the stigmatizing point of view. The main thesis of this article says that the diverseness of the image of a family in the analysed works (from affirmation to negation) reflects the intrinsic diversification of the contemporary “peasant trend”.
Keywords: family, “peasant trend”, new Polish prose
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Joanna Dulewicz

Historie rodzinne w utworach autobiograficznych
Zauważalny od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia
wzrost zainteresowania zarówno twórców, jak i badaczy1 literaturą
autobiograficzną wiązać można z coraz mocniej manifestującą się
potrzebą utrwalania pamięci2. Osoby, miejsca, zdarzenia opisywane
regularnie, bądź też wydobyte z zakamarków pamięci, zrekonstruowane po latach stanowić mogą dla czytelnika źródło wiedzy o czasach minionych. W niniejszej pracy zajmiemy się historiami rodzinnymi, których przywoływanie stanowi jeden z elementów wspólnych
dla większości utworów autobiograficznych. Wynika to z pracy pamięci, w szczególności autobiograficznej i zbiorowej, dlatego też
przedstawienie mechanizmów jej działania wydaje się być szczególnie istotne do podjęcia refleksji nad analizą tekstów autobiograficznych. W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną także podstawowe
koncepcje związane z badaniem tychże utworów. Następnie – na
przykładzie wybranych tekstów – przedstawione zostaną sposoby
opisywania rodziny, jej członków oraz funkcjonowania. Zacznijmy
jednak od kilku ustaleń terminologicznych.
Badanie utworów autobiograficznych
W obrębie literatury niefikcjonalnej, to jest takiej, w której
przedstawione są autentycznej osoby, miejsca, czy wydarzenia, rozróżnia się zasadniczo esej, literaturę faktu (różne formy reportażu,
kronik, relacji) oraz literaturę dokumentu osobistego 3. Ostatnia z
wymienionych obejmuje różne odmiany gatunkowe pisarstwa auto1

Zob. np. Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009, Ph. Lejeune, Napisać swoje życie: droga od paktu autobiograficznego do dziedzictwa
autobiograficznego, Wrocław 2017, A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie
światowe, Wrocław 1992.
2
Por. A. Nasalska, Forma nostalgii. O sposobie kształtowania świata
przedstawionego w twórczości T. Konwickiego, [w:] Modele świata i człowieka: szkice o powieści współczesnej, red. J. Święch, Lublin 1985.
3
Zob. R. Zimand, Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1990, s. 6-45.
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biograficznego. Są to dziennik (także występujący w wielu odmianach), pamiętnik, wspomnienia, czy autobiografia właściwa. Należy
jednak zaznaczyć, iż także w utworach takich jak opowiadanie czy
powieść pojawić się może tak zwany „żywioł autobiograficzny”,
który to badaczka utworów autobiograficznych Małgorzata Czermińska określa jako „bardziej czy mniej czytelne odniesienia do osobistych doświadczeń autora”4. Dlatego też, jak twierdzi inny badacz,
Jerzy Smulski, określenia takie jak „powieść autobiograficzna”,
„powieść autobiografizująca”, „powieść kryptobiograficzna” czy
„powieść o strukturze autobiografii” zawsze mają poniekąd charakter
arbitralny. Dzieje się tak dlatego, iż różnice pomiędzy nimi sprowadzają się do sfery konotacji, a nie denotacji5.
Brak jednoznacznego statusu ontologicznego utworów autobiograficznych wiąże się ze specyficznym podejściem do ich analizy.
Znawca gatunku, Philippe Lejeune, podkreśla, iż niezmierne istotne
w tym względzie jest uznanie tak zwanego paktu autobiograficznego,
zawieranego między autorem tekstu, a jego czytelnikiem. W tym
przypadku, pierwszy z wymienionych deklaruje, iż przedstawia
prawdę, a ów deklarację sygnuje własnym nazwiskiem, drugi zaś tę
deklarację przyjmuje. W praktyce, zgodnie z Lejeunowską definicją,
za autobiografię uznaje się utwory pisane prozą, przedstawiające
losy jednostki (a także dzieje jej osobowości), w której narrator i
zarazem główny bohater tożsamy jest z autorem, którego nazwisko
(rzadziej pseudonim) widnieje na okładce utworu. W tejże koncepcji
autor jest osobą społecznie odpowiedzialną, która występuje w roli
producenta określonego typu wypowiedzi6. Zaś przywoływana
uprzednio Małgorzata Czermińska dowodzi, że „autobiografizm
traktuje się jako wartość kulturową właśnie ze względu na zawarty w
nim wysiłek autointerpretacji, jednostkowy punkt widzenia, nie4

M. Czermińska, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie,
Gdańsk 1987, s. 7.
5
J. Smulski, Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna:
na materiale współczesnej prozy polskiej, „Pamiętnik Literacki: czasopismo
kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, 1988, t. 79, nr
4, s. 83-101.
6
Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, tłum.
W. Grajewski i in., red. L. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
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sprowadzalny do kryteriów zewnętrznych”7. Badaczka zauważa
również, iż „w tak rozumianej autobiografii nawet oczywiste mistyfikacje czy przeinaczenia elementarnych danych nie wymagają sprostowania, ale interpretacji jako szczegóły znaczące np. w porządku
fantazmatycznym”8. Czermińska dystansuje się w ten sposób od
poglądów J. F. Ricciego, który pozbawiony zainteresowania zapiskami wynikającymi z indywidualnego sposobu postrzegania rzeczywistości przez autora, traktował dziennik intymny jedynie jako
źródło wiedzy historyczno-społecznej i przypisywał mu jedynie wartość dokumentarną.
Jak wynika z zarysowanych powyżej postaw badawczych,
krytyczna analiza utworów autobiograficznych winna opierać się –
przynajmniej w pewnym stopniu – na wiedzy i koncepcjach odwołujących się do pracy pamięci. Przyjrzyjmy się teraz kilku z nich, które
wydają się być najbardziej istotne dla dalszych rozważań.
Praca pamięci
Georges Gusdorf w swym artykule zatytułowanym Warunki i
ograniczenia autobiografii9pochyla się między innymi nad kwestią
motywów jej pisania. Autor zaznacza, iż pojawienie się gatunku
wiąże się ściśle z uwarunkowaniami kulturowymi i historycznymi, a
nade wszystko z istnieniem u człowieka świadomości samego siebie.
Zdaniem Gusdorfa impulsem do podjęcia próby napisania autobiografii jest zawsze chęć przekazania innym prawdy o sobie, potrzeba
uwiecznienia siebie lub ponownego odczytania swego życia. Takie
przywoływanie oraz kolejne odczytywanie wydarzeń własnego życia
wiąże się ściśle z pracą pamięci, która pozwala zdystansować się do
tego, co minęło10. Zatem przedstawione w utworach autobiograficznych wydarzenia winny być odczytywane z uwzględnieniem (chociażby potencjalnie) osobistych znaczeń, a autobiograficzny zapis
traktowany jako symbol pewnej świadomości jego autora. Co więcej,
7

M. Czermińska, Autobiografia i powieść…, dz. cyt., s. 16.
Tamże.
9
G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, tłum. J. Barczyński,
[w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.
10
Tamże.
8
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brak obiektywności w narracji autobiograficznej wynika z faktu, iż
człowiek nigdy nie jest do końca obiektywny wobec samego siebie11.
Twierdzenia Gusdorfa potwierdzone są badaniami naukowymi na
temat tak zwanej pamięci autobiograficznej. Zapisane w niej wspomnienia – o charakterze semantycznym i epizodycznym – odnoszą się
do osobistej przeszłości człowieka. Podstawowymi cechami pamięci
autobiograficznej jest osadzenie jej zarówno w sferze emocjonalnej, jak
i doświadczeniu życiowym jednostki. Zaś podstawowymi jej mechanizmami są reminescencja, represja, aktualność, amnezja dziecięca, występowanie wspomnień parawanowych. Badacze zauważają także różnice pomiędzy pamięcią autobiograficzną kobiet i mężczyzn12. Wspomnienia kobiet charakteryzują stosunkowo dużą szczegółowością oraz
ogniskują się głównie wokół relacji międzyludzkich. Wspomnienia
mężczyzn zawierają najczęściej znacznie mniej szczegółów oraz odnoszą się do kwestii uzyskiwania niezależności oraz osiągnieć (własnych i
cudzych)13.Od reguły tej są jednak liczne odstępstwa, czego dowodzi
analiza utworów autobiograficznych.
Pamięć jednostkowa, jaką jest pamięć autobiograficzna, determinowana jest jednak tak zwaną pamięcią zbiorową 14. W jej obrębie rozróżnić możemy pamięć komunikatywną (podtrzymywaną
poprzez przekaz nieformalny: rozmowy, rodzinne legendy, anegdoty,
plotki) oraz pamięć kulturową (podtrzymywaną dzięki przekazom
formalnym: pismo, obraz, rytuały, obchody świąt)15.
W utworach autobiograficznych niejednokrotnie zaznacza się
także praca tak zwanej postpamięci. Marianne Hirsch, która jako
pierwsza posłużyła się tymże terminem, definiuje kategorię postpamięci jako „utożsamienie z ofiarami lub świadkami traumatycznych
wydarzeń, jednocześnie zaś warunkowaną przez nieprzekraczalny
11

Tamże.
Zob. Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005, s. 141.
13
Tamże.
14
Por. R. Poczykowski, Lokalny wymiar pamięci: pamięć zbiorowa i jej
przemiany w północno-wschodniej Polsce, Białystok 2010, s. 27-29.
15
R. Traba, Czym jest pamięć kulturowa, [w:] J. Assmann, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach
starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, wstęp i red. nauk. R. Traba, Warszawa 2008, s. 13 -15.
12
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dystans, który oddziela uczestników od tych, którzy urodzili się już
po wydarzeniach”16. Nie dziwi zatem, iż postpamieć jest powszechnie określana jako pamięć drugiego pokolenia.
Podsumowując tę część rozważań, pochylmy się jeszcze nad
koncepcją kręgów pamięci. Jej autorem jest Zygmunt Gloger, który
badając historię i kulturę Podlasia zauważył, iż poznawanie dziejów
przypomina kręgi rozchodzące się na wodzie po wrzuceniu weń kamienia. Najmniejsze z nich odnoszą się do losów własnych i własnej
rodziny, kolejne do rodzinnej miejscowości, następne do historii
regionu i tak dalej. Koncepcję tę wykorzystywała Małgorzata Czermińska badając literaturę autobiograficzną. Biorąc pod uwagę
przedmiot niniejszej pracy, uwagi Czermińskiej wydają się na tyle
istotne, iż warto poświęcić im więcej miejsca.
Dom i rodzina w autobiografii
Analizując utwory autobiograficzne, szczególnie te przedstawiające dzieciństwo i młodość autora, Małgorzata Czermińska zwróciła uwagę na konsekwencja różnić socjologicznych. Jej zdaniem
autobiograficzna przestrzeń manifestuje się inaczej w przypadku
rodziny szlacheckiej (jest ona w tym przypadku zarysowana stosunkowo szeroko),niż ma to miejsce w przypadku rodziny chłopskiej
(przestrzeń jest dość wąska) lub rodziny inteligenckiej i mieszczańskiej (przestrzeń miejska przenika przestrzeń domową). Badaczka
dostrzega także i zasadnicze podobieństwa różnych tekstów autobiograficznych traktujących o dzieciństwie. Uwidaczniają się one w
poszukiwaniu, rekonstruowaniu i przedstawianiu przez autora swych
początków, a te ściśle wiążą się z domem, rodziną i rodzinną okolicą.
Co więcej, takie podejście do własnej historii stanowi wstęp, dzięki
któremu możliwe jest jej rozwinięcie, a co za tym idzie przeniesienie
w inną przestrzeń. Dlatego też, odwołując się do zarysowanej powyżej Glogerowej koncepcji kręgów pamięci, stworzyła własną, dzięki

16

M. Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of
Postmemory, „The Yale Journal of Criticism”, vol. 14, no. I (2001), p. 11.
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której możliwie było uporządkowanie przestrzeni przedstawianych w
utworach autobiograficznych17.
Zgodnie z tą koncepcją przestrzeń „ma postać czterech koncentrycznie ułożonych obszarów, z których każdy następny jest większy od
poprzedniego”18. W centrum znajduje się dom rodzinny. Często jest to
także miejsce urodzenia głównego bohatera. Autor spędza w nim swe
najwcześniejsze lata. Drugi obszar jest ściśle związany z domem rodzinnym. Odnosi się on bowiem do najbliższego otoczenia, w którym –
także od najmłodszych lat – przebywa bohater opowieści. Jest to obejście domu, ogród albo sad, a w przypadku domów miejskich – klatka
schodowa, podwórko, ulica. Trzeci krąg to ciągle jeszcze dobrze znana
bohaterowi okolica, którą eksploruje podczas zabaw, spacerów, niedalekich wycieczek. Mogą to być sąsiednie wioski lub nieco bardziej odległe dzielnice miasta. Ostatni, czwarty krąg to zdaniem Czermińskiej
„przestrzeń już nieprzedstawiona: olbrzymia, nieskończona reszta, wielki nieznany świat (…)”19.
Charakteryzując wszystkie cztery kręgi, Czermińska skupia się
na przestrzeni sensu stricto. Jednakże, analizując utwory autobiograficzne zasadnym wydaje się ściślejsze połączenie ze sobą koncepcji
Glogera i Czermińskiej. W takim ujęciu pierwszy krąg odnosiłby się
do postaci samego autora, drugi stanowiłaby jego najbliższa rodzina,
trzeci odnosiłby się do dalszych krewnych, przyjaciół i znajomych,
ostatni zaś do przelotnych znajomości, osób mało znanych, bądź
znanych jedynie ze słyszenia. Taka koncepcja znajdzie zastosowanie
w niniejszej pracy, przy czym omawiając teksty autobiograficzne
skupiać będziemy się na głównie kręgu drugim.
Biorąc pod uwagę powyższe, warto jednakże nadmienić, iż istnieje grupa tekstów, w których dom w sensie przestrzeni oraz dom rozumiany jako zespół zależności, kontaktów i relacji pomiędzy sobie
bliskimi osobami przenikają się oraz uzupełniają wzajemnie. Analizując
teksty autobiograficzne pisane przez Zuzannę Rabską20, Pię Górską21,
17

M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie, [w:] Taż,
Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
18
Tamże, s. 299.
19
Tamże, s. 300.
20
Z. Rabska, Moje życie z książką. Wspomnienia, cz. I, Wrocław 1995.
21
P. Górska, Paleta i pióro, Kraków 1960.
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czy Marię Świderską22 odnajdujemy liczne i szczegółowe opisy domów
lub dworków, które – tak jak dostrzegała to przywoływana uprzednio
Małgorzata Czermińska – stanowią centrum zarówno w sensie przestrzeni, jak i relacji rodzinnych, od którego w miarę upływu lat i dorastania bohaterki zaczynają się oddalać.
Do grupy tej należy również książka zatytułowana Mój świat;
Mój dom autorstwa księdza Jana Góry23. Narrator opowiada o swym
domu rodzinnym, kreśląc zarówno portrety osób, jak i przedstawiając relacje z wydarzeń, w których brał udział. W utworze tym zarówno przedmioty, przestrzeń, jaki i opisy zachowań mają znaczenie
polegające nie tylko na budowaniu szczególnego, niepowtarzalnego
klimatu rodzinnego domu, ale przede wszystkim na uwypukleniu
relacji łączących członków rodziny autora. Ten podkreśla, iż doświadczanie domu wpłynęło na jego dalsze życie, kształtując w nim
samym moralny kręgosłup. W latach późniejszych, będąc już księdzem, transponował ów doświadczanie w kolejne przestrzenie swego
życia. Wydaje się, iż dom – urastający w tekście do symbolu – przenika życia zakonne, kapłańskie, a także wszelkie kontakty interpersonalne autora. Jest to potwierdzeniem, iż autobiograficzny krąg
zogniskowany wokół rodziny stanowi punkt wyjścia dla historii życia autora.
W podobny sposób swoją rodzinę wspomina ks. Jan Twardowski. W pierwszej części autobiografii zatytułowanej Smak dzieciństwa24 wprowadza czytelnika w atmosferę kamienic przedwojennej Warszawy, w których spędził swe najmłodsze lata. Tak jak miało
to miejsce w przypadku utworu wspomnianego powyżej, dom (a
właściwie domy) Twardowskiego nieodmiennie kojarzone są z domownikami. Jednak charakterystyka relacji rodzinnych uzupełniana
jest w tym przypadku o przedstawienie członków dalszej rodziny, a
także o wspomnienie przodków. W tym miejscu warto też zwrócić
uwagę na pracę pamięci. Historia rodziny Twardowskich przywołana
jest bowiem także dzięki wspomnieniom osób innych, niż sam autor.
22

M. Świderska, Ze wspomnień małej Krzemieńczanki, Kraków 1928.
J. Góra, Mój świat; Mój dom, Poznań 2016.
24
J. Twardowski, Autobiografia: myśli nie tylko o sobie. T. 1, Smak
dzieciństwa 1915-1959, oprac. A. Iwanowska, Kraków 2010.
23
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Wynika to, przynajmniej częściowo, ze specyfiki samego tekstu.
Przyjrzyjmy mu się zatem nieco bliżej.
Jak pisze Aleksandra Iwanowska, która podjęła się opracowania Autobiografii: „Zwierzenie i opowiadanie o sobie nigdy nie były
domeną Księdza Jana Twardowskiego. Wypowiedziami tego typu
obdarowywał dziesiątki osób, ale przeważnie wspomnienia były
fragmentaryczne, urywane, niepełne”25. Jednakże osoba publiczna –
jaką był ksiądz i poeta zarazem – pisze i mówi o sobie, swych doświadczeniach, refleksjach, przeszłości w różnych okolicznościach:
w głoszonych homiliach, wstępach i przedmowach do swych publikowanych tomów poezji, artykułach, wywiadach, czy innych utworach. Z takich właśnie strzępków rozmów prywatnych oraz fragmentów wypowiedzi oficjalnych powstała Autobiografia. Uzupełniają ją
krótkie fragmenty wypowiedzi cudzych ( te traktowane są jako cytaty uzupełniające treść: Twardowski wprowadza je poprzez komentarze typu „Siostra zapamiętała, że…” lub „Jak wspominał…”, „Jak
powtarzał…”), fragmenty wierszy księdza, fotografie, skany dokumentów – wszystko to, co jest nośnikiem pamięci o życiu człowieka.
Przedstawiając swoje dzieciństwo i młodość, Twardowski rozpoczyna jednak – bardzo rzeczowo – od nakreślenia swego pochodzenia:
„Urodziłem się w typowej inteligenckiej rodzinie chrześcijańskiej. Rodzice byli kochającym się i szanującym małżeństwem. Przyszedłem na
świat w domu przy ulicy koszykowej, we wtorek 1 czerwca 1915 roku,
o drugiej godzinie po południu. Urodziłem się jeszcze pod zaborami, za
cara Mikołaja II”26. Dołączony jest także skan Wypisu z aktu urodzenia
i chrztu świętego. Dalej, wspomina Twardowski swego dziadka, którego wprawdzie „pamięta jak przez sen” i który kojarzy mu się głównie z
niebieskim mundurem, w który był ubrany podczas odwiedzin. Dlatego
by przybliżyć czytelnikowi tę postać odwołuje się Twardowski do
wspomnień swego stryja. Pisze:
Stryj chętnie rozmawiał o rodzinie. Na jego prośbę, kiedy już był
chory, w mieszkaniu na Saskiej Kępie notowałem jego słowa. Pod dyktando
pisałem wszystko, co mówił. Zachowałem do dziś kilkadziesiąt kartek

25
26
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Tamże, s. 341 (Nota edytorska).
Tamże, s. 11.

wspomnień stryja (…) Komuś obcemu mogą się one wydać mało ważne,
ale ja odnajduję w nich wiele bardzo bliskich mi fragmentów27.

Fragmenty te, to wplecione w Autobiografię rodzinne podania,
legendy, anegdoty przekazywane z pokolenia na pokolenie (jak np. o
przeżyciach ucznia Polaka pod zaborami, o nadawaniu imion dzieciom, o pracy na kolei i in.). Jako, że są one częścią rodzinnego
dziedzictwa, Twardowski traktuje je jako fragment swej własnej
historii. Mamy tu do czynienia zatem ze wspomnianą uprzednio kategorią pamięci komunikatywnej, która, jak pisze Jan Assmann,
„obejmuje aktywną pamięć (wspominanie) i doświadczenia żyjących
pokoleń, które przekazywane są poprzez interaktywne działania, ale
w sposób niesformalizowany”28. Wydaje się zatem, iż praca pamięci
komunikatywnej odgrywa kluczową rolę w odtwarzaniu historii własnej rodziny.
Wróćmy jednak do kategorii domu. Tak jak opisała to Czermińska, dom w Autobiografii stanowi centralny obszar autobiograficznej przestrzeni. Ta opisana jest bardzo dokładnie:
Mieliśmy stare meble mahoniowe, jeszcze po pradziadkach ze
strony matki. W salonie królował wielki, stary fortepian. Był to
„dowcipny” grat nie do zreperowania, który stał jako mebel atrapa,
nastrojony tuż przed wojną. Na ścianach było kilka portretów rodzinnych – nie za świetnych. Nie mieliśmy żadnych dobrych obrazów. Wisiała też reprodukcja obrazu Matejki przedstawiającego jego
rodzinę. Mieliśmy także popiersie Mickiewicza (…) i Matkę Boską
Częstochowską bez oprawy. To było ładne29.
Dalej następuje opis pokoju babci, a następnie zegara, podobnego
do tego, „o którym pisze Mickiewicz w Panu Tadeuszu30. Pojawia się
także element nostalgii – Twardowski wspomina: „Z naszej kamienicy
po okupacji nie pozostał kamień na kamieniu. Kiedy po wojnie poszedłem tam, to nie mogłem się nadziwić, żeby aż tak bardzo nie było domu. (…)”31. Jednak, jak zostało to zaznaczone powyżej, dom to dla
27

Tamże, s. 15-16.
R. Traba, Czym jest pamięć…, dz. cyt., s. 13.
29
J. Twardowski, Autobiografia…, dz. cyt., s. 45-46.
30
Tamże, s. 46.
31
Tamże, s. 46-47.
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Twardowskiego przede wszystkim ludzie, bliskie mu osoby. Pomimo
strat, pomimo ograniczeń pamięci i niepewności co do jakości własnych
wspomnień historia rodziny toczy się dalej, a co więcej, nierozerwalnie
splata się z historią autora. W przypadku Twardowskiego wyniesione z
rodzinnego domu wartości chrześcijańskie, wspomnienia modlących się
rodziców, obchody świąt, które autor zapamiętał tak dokładnie, iż sam
był tym faktem zadziwiony – to wszystko miało wpływ na kształtowanie się tożsamości bohatera. Nawet przedstawiając swą drogę do Boga,
Twardowski wychodzi od obszaru odnoszącego się do kręgu rodziny:
od wykonywania znaku krzyża, którego to uczyła go matka, aż do przeżywania dojrzałego kapłaństwa.
Opowieści o rodzinie
Informacje na temat rodziny, a niekiedy rodu stanowią ważny
element wielu autobiografii, w których autor przywołuje swe dzieciństwo. W tekstach pochodzących z XVIII wieku, pisząc o swych
narodzinach, autobiografowie najczęściej podawali imiona rodziców,
panieńskie nazwisko matki, wspominali członków dalszej rodziny.
Bardzo często określali także czym zajmowali się krewni. Pełnione
funkcje, zwłaszcza jeśli uchodziły za zaszczytne, opisywane były
zwykle bardzo rzetelnie. Historie rodzin przedstawiane są także
przez pryzmat niecodziennych lub dramatycznych wydarzeń, w których brali udział krewni autobiografa. Kolejny element stanowią
opisy chorób i śmierci bliskich32. Na podstawie tychże wydarzeń,
przedstawionych bardzo często z perspektywy świadka, stosunkowo
łatwo jest skonstruować historię rodziny. Sytuacja zmienia się jednak
nieco w przypadku tekstów późniejszych.
Przejdźmy teraz to utworów autobiograficznych powstałych w
wieku XIX (lub wcześniej). Wydaje się, iż przedstawianie historii
rodzin lub rodów w tychże utworach to temat dominujący. Bardzo
często utrwalone zostały one nie tylko na tle domu rodzinnego (choć
motyw ten jest w nich niezmiernie istotny), ale także gospodarstwa,
włości i najbliższej okolicy.
32

Zob. Ł. Wróbel, „Pierwsze początki”. Osiemnastowieczni szlacheccy
pamiętnikarze o własnym dzieciństwie, [w:] „Litteraria Copernicana”, nr
3(23), 2017, s. 23-34.
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Przykładem mogą być Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z
opowiadania i z pamięci zebrane przez Helenę (z Morstinów)
Ostrowską33. Już sam tytuł sugeruje wspomnianą na początku mojego wystąpienia pracę pamięci autobiograficznej oraz pamięci komunikatywnej. Szczególnie ta ostatnia stanowi o charakterze tego tekstu. We wspomnieniach Ostrowskiej pojawia się bowiem wiele podań, opowieści rodzinnych, które jak zaświadcza autorka, usłyszała
ona od swych bliższych i dalszych krewnych, których także opisuje,
oraz historii, które krążyły w rodzinie jako powszechnie znane. Z
nich oraz z własnych wspomnień i spostrzeżeń Ostrowska konstruuje
dzieje majątku swej rodziny (co stanowi niejako motyw przewodni
utworu) oraz całego kręgu znajomych związanych z rodzinami
Morszczynów, Ostrowskich, Potockich i wielu innych na przestrzeni
drugiej połowy XIX wieku.
Inny tekst Pamiątka z przeszłości. Wspomnienia z lat 1794–
34
1832 autorstwa Henrietty z Dzałyńskich-Błędowskiej, kresowianki,
córki polskiego szlachcica i żony żołnierza. Mimo, iż autorka skupia
się przede wszystkim na sprawach związanych z prowadzeniem domu i gospodarstwa oraz wychowaniem dzieci, to jednak stosunki i
relacje panujące w rodzinie oraz opis rozmaitych koligacji rodzinnych stanowią niewątpliwie integralną część zapisu, bez którego
utraciłby on swój charakter. W tekście nie brak także krytycznych
uwag o bliższych i dalszych krewnych. Autorka niejednokrotnie
zaznacza także, iż relacje rodzinne nie zawsze układały się w sposób
harmonijny. Rola, jaką w życiu autobiografki odegrał rozwód jej
rodziców (a następnie śmierć jej ojca) oraz bycie wychowywaną
tylko przez matkę i babkę, nie jest w narracji tematyzowane wprost,
ale – jak zauważa badaczka kobiecych pism autobiograficznych,
Anna Pekaniec - możliwe do wydedukowanie „na podstawie zawar-

33

H. Ostrowska, Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z
pamięci zebrane przez hrabinę Helenę (z Morstinów) Ostrowską, z rękopisu
wyd., wstępem i przypisami opatrzył A. J. Zakrzewski, Warszawa 2009.
34
H. Błędowska, Pamiątka przeszłości: wspomnienia z lat 1794-1832,
oprac. i wstęp K. Kostenicz i Z. Makowiecka, Warszawa 1960.
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tości autobiograficznych opowieści”35. Co więcej, Błędowska opowiadając dzieje swojej rodziny (oraz rodzin zaprzyjaźnionych czy
skoligaconych) identyfikuje się z klasą społeczną do której należy.
Anna Pekaniec twierdzi, iż „autobiograficzne opowiadanie nie jest
tylko i wyłącznie jednostkowe, lecz ilustruje (choćby w ogólnych
zarysach) sposób życia większości przedstawicielek danego kręgu” 36.
Dlatego też wnioskować można, że dzieje rodziny czy rodu związane
z losami rodowego majątku były dla ówczesnej szlachty bardzo
istotne. Potwierdza to zresztą analiza innych utworów autobiograficznych pochodzących z tamtego okresu.
Anna Pekaniec wykazuje, iż „niemal każdy z tekstów zaczyna się
o wspomnień o domu rodzinnym, nakreśleniu sylwetek dziadków, rodzeństwa. Niemal, gdyż stwierdzenie to nie dotyczy dzienników, w
których dopiero w toku narracji wprowadzane są postacie bliskich
osób”37. Badaczka wyjaśnia także, iż „opowiadając o rodzinie, autobiografki wskazują, skąd przyszły, kto kształtował ich charaktery, skąd
czerpały inspiracje lub informacje, czego, kogo, jakiego sposobu życia
unikać”38. W tychże tekstach zarysowują się także relacje głównych
bohaterów z ich rodzicami. Istnieje wiele narracji o matkach i ojcach,
dzięki którym czytelnik dowiedzieć się może wiele o kształtowaniu się
relacji interpersonalnych oraz charakteru piszących. Co ciekawe, niemal
brak jest w tekstach z tego okresu otwartej krytyki rodziców. Piszący
autobiografię wprawdzie uskarżają się na pewne trudności w relacjach z
rodzicami, jednak zwykle nie formułują ostrych zarzutów, starając się
raczej ukazać ich w pozytywne cechy.
Zakończenie
Zarysowane powyżej zagadnienia związane z rekonstrukcją
rodzinnych historii na podstawie utworów autobiograficznych, a
także sposoby przedstawiania rodzin w tychże utworach stanowią
jedynie niewielki fragment tego, jakże szerokiego obszaru ba35

A. Pekaniec, Czy w tej autobiografii jest kobieta?: kobieca literatura
dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, Kraków 2013, s. 122.
36
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dawczego. Odwołując się do kategorii postpamięci nie można nie
wspomnieć chociażby o utworach Magdaleny Tulli: Włoskie szpilki39
oraz Szum40. Z perspektywy małej dziewczynki autorka wprowadza
czytelnika w świat zawiłych (często toksycznych) rodzinnych relacji.
W miarę dojrzewania głównej bohaterki i narratorki zarazem, czytelnik coraz lepiej poznaje trudną rodzinną historię: wojenne i okupacyjne doświadczenia matki i ciotki, ich pobyty w obozach koncentracyjnych, które to stały się nieprzepracowaną nigdy traumą destruującą życie Magdaleny Tulli. Autorka relacjonuje w utworach opowieści osób, od dzięki którym poznawała rodzinną historię. Zaś sam
zapis autobiograficzny ma zdecydowanie cel autoterapeutyczny. Ze
swego rodzaju autoterapią mamy także do czynienia w tekstach
Davida Pelzera, amerykańskiego żołnierza, który jako dziecko doznawał przemocy domowej. W tym przypadku, rodzina ukazana jest
jako środowisko ze wszech miar szkodliwe, patologiczne. W utworach tych poruszana jest także kwestia rodzin zastępczych i zakładów
opiekuńczo-wychowawczych, co stanowi dodatkowy element refleksji nad kwestią wychowania.
Jak więc wynika z powyższego, rodzina nie zawsze jest środowiskiem sprzyjającym wychowaniu młodego człowieka, co odzwierciedla
się także w tekstach autobiograficznych. Sposób jej postrzegania zależny jest także od indywidualnych predyspozycji i uwarunkowań percepcyjnych autobiografa. Stąd opisy rodzin, opowieści o rodach i historie
rodzinne wyłaniające się z autobiografii tak różne jak różne są modele
rodzin, pozwalają także lepiej poznać ich autora.
Streszczenie:
Pisząc o własnym życiu, autobiografowie zwykle przedstawiają także własną rodzinę. Badając teksty autobiograficzne od wieku
XVIII po współczesność natrafiamy na rozmaite opisy rodzinnych
historii, dzięki którym – biorąc pod uwagę pracę pamięci oraz sposoby rekonstruowania wydarzeń – możemy nie tylko dowiedzieć się
o relacjach interpersonalnych ich autorów, ale także poznać ich sposoby postrzegania rzeczywistości. Dzięki różnym narzędziom ba39
40
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dawczym, możemy wydobyć z utworów literackich jakimi są autobiografie wartości dokumentarne. Ich analiza prowadzi do wniosku,
iż rodzina stanowi punkt wyjścia do snucia opowieści o własnym
życiu, a niekiedy wręcz stanowi jej centrum.
Słowa kluczowe: rodzina, autobiografia, dom, pamięć, historia
Summary:
When writing about their own lives, autobiographers usually
present also their own families. Looking though the text written form
the eighteenth century until the present day we can come across the
various family histories, thanks to which – taking into account the
specific mechanisms of memory and the knowledge about ways of
reconstructing past events – we are able to learn more about their
authors and the ways they looked at the world around them. Thanks
to various research tools, we can findin the literary workssome documentary values. Their analysis leads to the conclusion, that family
constitutes a kind of introduction to the story of one’s life and sometimes it is the focal point of an autobiography.
Key words: family, autobiography, home, memory, history
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Anna Maria Piskorska

Miłość dopełnia się w małżeństwie. O filozofii przypadku w
Nocy tysiącznej drugiej Cypriana Kamila Norwida
Zdarzyć się mogło.
Zdarzyć się musiało.
Zdarzyło się…
W. Szymborska, Wszelki wypadek1

Każdy artysta, tworząc swoje dzieło i rozmieszczając w nim poszczególne zjawiska, hierarchizując wartości, zagospodarowując przestrzeń, wreszcie powołując do życia postaci, musi również w nim znaleźć dla siebie samego miejsce, odpowiednie do sprawowanej przez
niego funkcji. Wachlarz możliwości jest prawdopodobnie nieograniczony: od obsadzenia siebie w roli boskiego demiurga, który mocą
swojego talentu stwarza nowe światy, przez władcę autorytarnie panującego w swoim królestwie i decydującego o całym życiu, a także i
śmierci bohaterów, do obiektywnego obserwatora, dystansującego się
od opisywanych sytuacji czy wreszcie siewcy, rzucającego jedynie w
żyzną glebę własnej wyobraźni ziarno – zarodek przyszłych wydarzeń,
artysty, który – pielęgnując swoje dzieło – sam jednocześnie nie jest
pewien, jaki ostatecznie kształt ono przybierze.
Możemy jedynie dywagować, jakim „ojcem” mógł się czuć
Norwid, pisząc Noc tysiączną drugą – swoją najwcześniejszą komedię. Są pewne cechy ukryte w tym dramacie, które mogą wskazywać
na to, iż „młody ojciec” z przymrużeniem oka patrzył na swoje jeszcze nie w pełni ukształtowane, jednoaktowe maleństwo. Przede
wszystkim świadczy o tym dystans do bohaterów (dopełniany jednak
równie mocno widoczną serdecznością) i wszechobecna (co w przypadku Norwida nie jest wielkim zaskoczeniem) i r o n i a.
Przedstawione w krótkiej jednoaktówce losy postaci są bardzo
mgliście zarysowane, tak iż odbiorcy – czytając ją – czują się jak
spóźnieni świadkowie wydarzeń. Autor proponuje nam bowiem wej1

W. Szymborska, Wszelki wypadek, [w:] Wybór wierszy, Warszawa
1979, s. 153.
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ście w historię, która nie dość, że jest rozgrywana już od dłuższego
czasu, to swój punkt kulminacyjny miała także wcześniej, nim jeszcze dane nam było poznać Rogera podróżującego z bagażem nieszczęśliwej miłości. Uniemożliwiono nam nawet osobiste spotkanie
z ową podłą Klaudię – przyczyną jego udręki. Powyższa obserwacja
skłania mnie do wyodrębnienia innej cechy owej sztuki i zaakcentowania jej jako podstawowej dominanty zarówno w warstwie fabularnej, jak i znaczeniowej utworu. Otóż w Nocy…, miast wszechwładnego (s)twórcy, panuje… przypadek i to on tak przewrotnie splata
losy obcych sobie dotąd bohaterów, doprowadzając jednocześnie do
szczęśliwego (lecz jakże zdawałoby się niestosownego!) rozwiązania. Zatem rozpoznana już wcześniej ironia przyodziewa się tutaj w
kostium przypadku i pod taką postacią miesza, wyklarowany (innymi
słowy: odrealniony) przez wcześniejsze pokolenia, tragizm romantyczny z elementami rzeczywistości, paradoksalnej i zaskakującej już
z samej swej natury. Spełnia się w ten sposób sentencjonalnie
brzmiące zdanie, pochodzące z innej komedii Norwida: „Tragedia
jest w historii, a w życiu jest drama z komedią”2.
Norwid po dziś dzień pozostaje twórcą nietypowym, wielką
artystyczną indywidualnością zabłąkaną na pograniczu epok, niczemu w pełni nieprzynależny i przez ostatnie dwa wieki jeszcze nieuschematyczniony. Dzięki temu wciąż inspiruje – dla mnie jest artystą ponadczasowym. Stąd też, kiedy jego specyficzny romantyzm
zaczynam łączyć na zasadzie osobistych (przypadkowych?) skojarzeń z działalnością artystyczną twórców mi współczesnych – nie
czuję żadnej niestosowności.
(nie)przypadkowo zawsze chodzi o MIŁOŚĆ
Noc tysiączna druga jest przede wszystkim komedią miłosną i
dopiero w tle tej najistotniejszej dla głównych bohaterów, a zatem
najsilniej wybrzmiewającej sprawy, dźwięczą subtelnie acz wibrująco tematy dotyczące problematyki społecznej (doskonała Norwidowska „psychologia społeczna”) oraz nowej koncepcji dramatu – „ko-

2

C. K. Norwid, Aktor, [w:] Pisma wszystkie. Dramaty, t. IV, Warszawa
1971, s. 368.
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medii wysokiej”, którą cechować ma między innymi cisza dramatyczna oraz bezbarwne słowo.
Miłość u Norwida – wbrew ówczesnej, modnej w literaturze
tendencji, aby zjawisko to traktować w sposób bardzo liberalny –
dotyczy zawsze ludzi wolnych i, posługując się sformułowaniem
Ireny Sławińskiej, „w bezpośredniej linii łączy się z małżeństwem”.
Nawet jeśli w przypadku Rogera dawna miłość – Klaudia jest już
mężatką, to rozwiązanie akcji stanowi perspektywa małżeństwa z
kobietą wolną. „Miłość zupełna” w ujęciu Norwida – według Sławińskiej – „nie jest wcale sprawą prywatną dwojga ludzi – to problem społeczny, warunek normalnego rozwoju kultury narodu (…).
Po wtóre wciąż powtarza Norwid, że »ze społeczeństwem łączność
przez kobietę jest«, ściślej – przez małżeństwo, które jest twórczo
wyższe od egoizmu i heroizmu. (…) Chodzi tylko o właściwy dobór,
który połączyłby mężczyznę i kobietę na chwile trudu, walki i klęski
– węzłem i duchowo i społecznie i fizycznie trwałym”3. Nakreśliwszy już tę Norwidowską perspektywę, łatwiej nam jest zrozumieć
ową zjadliwą ironię adresowaną w kierunku miłości romantycznej,
która nie zobowiązuje de facto żadnej ze stron do wzajemnej odpowiedzialności i współpracy. W myśl tej zasady wyniesiona i uszczęśliwiona zostaje idealna w oczach Norwida Dama, która przyznaje,
że po unieważnieniu małżeństwa czuje się „istotą niedopełnioną”. W
jej wizerunku stworzonym przez poetę zaczyna już zarysowywać się
tęsknota za „kobietą żywą”, nazywaną również przez niego „typem
kobiety polskiej”, „ideałem kobiety”, należącym do „kobiet istotnych
i całych”. Natomiast bezwzględnie odsunięta od opisywanych wydarzeń pozostaje Klaudia, nieodwzajemniająca uczuć Rogera ze względu na swój egoizm (traktowany jako stygmat „dobrego wychowania”
w salonie) oraz z powodu ogólnego fatalizmu ogarniającego kobietę
i mężczyznę XIX wieku. Właśnie w jej wizerunku możemy z łatwością dostrzec odbicie portretu Wielkiej Damy – kobiety światowej,
prowadzącej bujne życie towarzyskie, oderwanej od trosk życia codziennego, często oczytanej i utalentowanej w dziedzinach artystycznych. Uprzywilejowana pozycja izoluje ją od innych warstw
społecznych, a brak trosk uniemożliwia nabranie tzw. mądrości ży3
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ciowej. Jest ona zatem zdolna – co zostaje wyeksponowane w liście
Klaudii do Rogera – do „refleksji głębokiej po niewczasie”, trywializując jednocześnie swoim zepsuciem owo wielkie uczucie, które
wyznaje jej główny bohater. Tę oto właśnie piękną lecz wyniosłą
kobietę światową kocha artysta, który – choć nie biedniejszy od niej
– należy jednak do innego świata: krainy twórczej inteligencji. Między kochankami – tak tutaj, jak i w innych utworach Norwida – tworzy się przepaść nie do pokonania. Natomiast to, jak ów konflikt
pragnień i własnych możliwości poszczególne postacie między sobą
(i w sobie) rozwiążą, jest już całkiem różne w poszczególnych sztukach. Niemniej owa niemożność bohaterów często spowodowana
jest piętnem epoki, o którym mówi z mieszaniną wdzięku i okrucieństwa Klaudia w drugiej części swego listu. Słowa „wasz punkt wyjścia jest kresem naszej drogi… (…) I dlatego ścigamy się tylko –
gonimy się – oszukujemy się…”4 obrazują ów fatalizm społeczności
dziewiętnastego wieku, będąc jednocześnie znaczącym komentarzem
do dziejów wielu nieszczęśliwych miłości. Zatem na pytanie zadane
przez Klaudię: „Jakże więc spotkać się na świecie?” odpowiedzieć
możemy jedynie dzięki ostatniej scenie sztuki, i to w sposób bardzo
lakoniczny. Otóż, droga Klaudio, przez przypadek.
Warto dodać, że zadanie, którego się Norwid podejmuje, nie
należy do najłatwiejszych. Bohaterowie Nocy... są ludźmi już doświadczonymi przez życie, przez obcowanie z innymi ludźmi. Zranieni przez swoich poprzednich partnerów i rozczarowani ciągłym
niespełnianiem się marzeń o wielkiej miłości, stają się coraz bardziej
nieufni i zamknięci w sobie. Podobne rozpoznanie bolesnych skutków konfrontacji ideału z rzeczy-wistością odnajdujemy w znanym
tekście Bułata Okudżawy:
Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży.
Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi.
A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz
I walizkę ma spakowaną już.

W tym rysie Roger i Dama różnią się znacznie od innych dzieci swoich czasów. Zdają się być jakoby starsi o całą romantyczność –
4
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i z jej bagażem wchodzą w nową epokę. Stąd też, gdyby mieli zaśpiewać, może brzmiałoby to tak:
A gdy się zejdą, raz i drugi,
kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością,
bardzo się męczą, męczą przez czas długi,
co zrobić, co zrobić z tą miłością.
On już je widział, on zna te dziewczyny,
z poszarpanymi nerwami,
co wracają nad ranem nie same,
on już słyszał o życiu złamanym.
Ona już wie, już zna te historie,
że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią,
ona na pamięć to umie.
Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć,
lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
(Agnieszka Osiecka)

Ostatecznie nie wiemy, jak się dalej potoczą losy tej pary.
Możemy mieć tylko nadzieję – tak jak towarzyszący młodej Damie
Doktor – iż teraz będzie można zostawić ich samym sobie i wrócić
spokojnie do swoich spraw.
(nie)przypadkowe MIEJSCE i CZAS
Wielce zastanawiającym może być również fakt, że Norwid
pozwolił rozgrywać się swojej komedii w scenerii włoskiej, w przeciwstawiającym się romantycznemu i mrocznemu krajobrazowi nagich skał i ciemnych lasów ciepłym klimacie śródziemnomorskim,
jasnym i słonecznym. Marian Śliwiński proponuje nam takie oto
rozwiązanie owej zagadki: „W komedii Noc tysiączna druga występuje mit Italii. Przeciwstawienie Południa i Północy stanowi zasadę
kompozycyjną utworu. Decyduje o fabule, rysunku postaci, ukształtowaniu przestrzeni. Główny bohater sztuki, hrabia Roger z Czarnolesia, zafascynowany jest Italią, rozkoszuje się pięknem krajobrazów,
chłonie atmosferę tradycji. Jednakże na jego pobyt w krainie wiecznego piękna pada cień nieudanej, niespełnionej miłości. Bohater nie
znajduje szczęścia w południowym raju i postanawia opuścić »ziemię tę ułudną«. Jego Italia to »piękna kraina marzeń – błędów –
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błędów – marzeń«”5. Uwagę zwraca również niezwykła przypadkowość wyboru oberży, w której postanawia przenocować bohater –
jest to bowiem dokładnie to samo miejsce, w którym niegdyś gościła
jego ukochana. Co więcej, trafia on do tego samego pokoju, a tutaj
już tylko krok dzieli go od odnalezienia pozostawionej przez nią
połowy listu, zatkniętej przez Lucia w szparę stłuczonej szyby okna.
Roger robi oczywiście ten krok, znajduje list – pisany właśnie z tego
miejsca, w którym sam się teraz znajduje – a wraz z listem wyłaniają
się z morza (nie)pamięci wspomnienia owych wydarzeń, które pozostawiły palącą ranę w jego sercu. Zatem atmosfera burzy narasta nie
tylko na zewnątrz, lecz i wewnątrz pokoju, co więcej – wewnątrz
samego Rogera. Równocześnie ową burzę za oknem z całego serca
pragnie zobaczyć dama zamieszkująca inny z pokoi. I właśnie to
pragnienie jej duszy (bądź też zwykły kaprys) zainspiruje Rogera do
snucia domysłów na temat jej tożsamości, a w konsekwencji tego
wywoła intrygę, w której udział weźmie Lucio, szafa, zamknięte
okno, dwie połówki listu zatknięte za szybę i wreszcie sam Roger
ukryty w szafie.
Także, pomimo pierwszego wrażenia ogólnikowości wykreowanej przestrzeni ledwie tylko zarysowanej, przy wnikliwszym
pochyleniu się nad krajobrazem owej sztuki z łatwością możemy
wyodrębnić konkretną wizję oberży włoskiej z „mozaikową posadzką… lampą dotąd kształt etruski mającą… pajęczynami chwiejącymi
się po kątach…”6. W ten sposób odcisk historii wyraża się w drobnych konkretach, a dekorację dramatyczną stanowi przede wszystkim okno ze zbitą i zalepioną papierem szybą.
Dramat Norwida charakteryzuje bardzo wąska rama czasowa –
akcja zaczyna się w nocy, a kończy o świcie. Tym samym poetyka
dramatu podlega realiom świata rzeczywistego. Jednocześnie noc
jest tu kategorią wyrażającą coś więcej niż tylko wymiar czasu.
Dzięki atmosferze nocy dramat nabiera sensu nastrojowosymbolicznego. Ta specyficzna pora doby zwiększa efekty teatralne
(gra światła i cienia), buduje napięcie, by wreszcie z godziny świtu

5
6

M/ Śliwiński, Szkice o Norwidzie, Warszawa 1998, s. 56.
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uczynić najbardziej dramatyczny moment całej sztuki. Dama, tuż
przed spotkaniem z Rogerem, czyta:
Co ranek, skoro ustępują cienie,
A słonko wybłyska złote,
Przypomnij światła stworzenie,
Oddal tęsknotę…7

Ów zabieg, którego dokonuje Norwid, polegający na podniesieniu roli miejsca i czasu w dziele, przywodzi mi na myśl skojarzenie z filmami Krzysztofa Kieślowskiego – głównie z Przypadkiem
oraz Podwójnym życiem Weroniki. Chciałabym zwrócić tutaj uwagę
przede wszystkim na te sceny (w każdym z wymienionych filmów
jest jedna taka scena), które zdawałoby się, że są całkiem nieistotne,
zwyczajne, codzienne, a które reżyser w przewrotny sposób czyni
kluczowymi dla rozwoju akcji i całego życia bohaterów. W Przypadku jest to sytuacja mająca miejsce na dworcu, kiedy główny bohater
– Witek biegnie za ruszającym pociągiem w nadziei, że uda mu się
go jeszcze dogonić i wskakuje bądź też nie wskakuje do niego. Scena
ta rozgrywa się trzykrotnie w filmie, za każdym razem kończąc się w
skrajnie odmienny sposób. Alain Masson nazywa ją „sekwencją
wyznaczającą jego [Witka] potrójne rozdroże”8. Staje się bowiem
ona momentem zawiązania dalszej fabuły, potencjalnego rozwoju
życia bohatera. Owa „multiplikacja czasu, przestrzeni i tożsamości”
niesie za sobą znaczącą konsekwencję: twórca uzyskuje dystans w
stosunku do opowiadanej historii, która przywodzi na myśl swą parabolicznością bajkę, czyni ją bardziej uniwersalną i wielowymiarową. Z drugiej strony owa historia nie traci bynajmniej na
wiarygodności, a morał jest tym boleśniejszy, ze właśnie każde z
potencjalnych rozwiązań jest równie prawdopodobne – co oznacza,
ze cały nasz los, łącznie z osobowością i rozwojem wewnętrznym
jest więcej niż od nas zależny od zdawałoby się nic nieznaczącego
przypadku. Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze jedno ważne (i
przewrotne) interpretacyjne spostrzeżenie Massona: „Trzy odnogi
7
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narracyjnego rozwidlenia sprawiają to samo wrażenie nieuchronności: moment, w którym dokonuje się zmiana jest nieuchwytny. W
tym sensie nie ma przypadku, ale bardzo wyraźny determinizm”9.
W Podwójnym życiu Weroniki od razu zastanawia i zadziwia
motyw lustra. Pisze Jonathan Romney: „Lustra są wszędzie: rozszczepiają kadr, odbijają i załamują spojrzenia, zwielokrotniają przestrzeń”10. Kieślowski jak Norwid operuje zestawieniem Wschodu i
Zachodu, które stanowią kolejne lustrzane odbicia. I tu również, jak
w Przypadku, namnażają się światy możliwe, o których kształcie i
jakości decydują drobiazgi. Kluczowa jest w tym filmie scena spotkania Weroniki i Veroniqe – i także zostaje rozszczepiona: najpierw
Weronika w Polsce rozpoznaje (się w) Veroniqe, którą zauważa w
oknie autokaru, potem z kolei Veroniqe odkrywa na zdjęciu zrobionym w owej chwili Weronikę. I znów rozbudowana zostaje sfera
potencjalna, dająca szerokie pole do interpretacji – pisze Romney:
„Może to być historia jednej kobiety o podwójnym życiu, o dwóch
kobietach dzielących jeden los, albo o dwóch całkowicie różnych
egzystencjach”11. Sfera, która – choć ostatecznie nierozbudzona
przez Norwida – drzemie także w Nocy tysiącznej drugiej.
(nie)przypadkowa KONSTRUKCJA FABULARNA
Uobecniającym się w różnych momentach dramatu, ironicznym
komentarzem do słów postaci są pomniejsze epizody: zdarzenia – przypadki. Służą one pogłębieniu paradoksu wszech-ujawniającego się w
dramacie: kontrastowi pomiędzy prawdziwym a konwencjonalnym
znaczeniem słowa. W przypadku opisywanego dramatu ów kontrast
osiągnie swój najpełniejszy wymiar w finalnej scenie, w której dwóch
nieszczęśliwie zakochanych „młodych ludzi XIX wieku” – miast iść za
przykładem Wertera – odkrywa w sobie nawzajem lekarstwo uzdrawiające poranione serca. Tu zatem nielitościwa ironia przeradza się w „dobrą ironię” (niczym Erynie nękające Orestesa zmienione w Eumenidy),
zapowiadającą ulgę w cierpieniu Rogera i Damy. Co więcej, nadają one
sens wcześniejszym doświadczeniom bohaterów, bo tylko za sprawą tak
9
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błyskawicznego i niezmiernie głębokiego odczuwania wzajemnych
niepokojów mogą oni rozpoznać w sobie, tak długo wyczekiwanych,
partnerów „idealnych”. Należy przy tym podkreślić, iż na skutek działania ironii przypadku, komediowo zapowiadająca się sytuacja ukrycia się
Rogera w szafie uzyskuje pomyślny finał – z całkowitym przy tym wyłączeniem komizmu.
Ostatecznie jednak, gdyby nie przypadek, nasi bohaterowie mogliby się rozminąć i nigdy nie spotkać. Roger mógłby rzeczywiście
odjechać, tak jak to przykazał przekazać Luciowi, a Dama nigdy nie
odkryłaby, kim był ów tajemniczy jegomość, który pozbawił ją nocnego
widoku burzy przez okno swego pokoju. Gdyby nie niewłaściwe powiązanie faktów przez głównego bohatera, nigdy nie doszłoby do ich
spotkania… Czy zatem to, co rodzi się między nimi, owo niepotrzebujące słów porozumienie, czy raczej olśnienie sobą nawzajem, ich wzajemna miłość, jest nieplanowana, więc przypadkowa? Być może. Bo
być może tylko taka jest czysta, wielka, prawdziwa.
Analiza konstrukcji fabuły owej norwidowskiej komedii
otwiera kilka możliwych dróg interpretacyjnych. Zdawałoby się, że
zarówno Roger jak i Dama są złapani w sieć przypadku. Jednak ich
uzależnienie od niego jest moim zdaniem związane ze świadomą
zgodą na taki los. Jeśli założymy bowiem, że bohaterowie są przez
Norwida jako demiurga świata przedstawionego predestynowani do
roli głównych kreatorów zdarzeń, muszą oni w akcie dobrowolnej
decyzji zrzec się tego prawa i poddać się przypadkowi.
Roger podejmując różne działania a nawet snując swoje rozmyślania uzewnętrznia swoją otwartość na te elementy codzienności
i te bodźce wewnętrzne, które pozostają zawsze nie do przewidzenia.
Co więcej, idzie on o krok dalej, gdyż snując intrygę będącą najważniejszym elementem akcji, wychodzi na spotkanie przypadkowi.
Uznając jego siłę i wielką moc sprawczą jest przekonany, iż dokonał
tego, czego on sam nigdy nie byłby w stanie – ponownie sprowadził
Klaudię do tego samego pensjonatu, by czasoprzestrzeń Rogera i jej
raz jeszcze się połączyła. Bohater istniejąc w świecie rządzonym
przez przypadek postanawia go wykorzystać, czyli jednocześnie go
zniszczyć, pokonać, odebrać mu najwyższą władzę, niepodzielne
panowanie nad każdą chwilą. Bo kiedy Roger wypadnie z szafy,
udowodni tym samym swojej dawnej miłości, że to, co dla niej za-
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skakujące, dla niego jest co najmniej oczywiste, jeśli nie konieczne
dla dopełnienia całej historii ich burzliwej znajomości. A jednak
okazuje się, że przypadku nie da się oszukać, ni obezwładnić. I –
wyskakujący z szafy Roger – musi się pogodzić z niezmiernym
zdziwieniem malującym się na własnej twarzy, kiedy kobieta okazuje się być nie-Klaudią. Co więcej, musi również uświadomić sobie
śmieszność swojego rozumowania, w którym przypadek niepostrzeżenie przemienił się w swoje przeciwieństwo – konieczność. Fabuła
kończy się dla wszystkich bohaterów szczęśliwie, co zapowiada
także spokój dla jedynowładztwa przypadku, któremu każdy będzie
się od tej pory poddawał z rozkoszą, skoro tak pięknymi rozwiązaniami nas raczy.
(nie)przypadkowa obecność IRONII jako pani sensu i bezsensu
Kontrast, na którym zasadniczo opiera się cała poetyka Nocy…
I. Sławińska nazywa „prawem polaryzacji”, według którego humor –
ten sytuacyjny (Roger chowający się w szafie) i postaci (komiczna
kreacja Lucia, prostego oberżysty rozciągniętego od swego uniżenia
przed cudzoziemcami do chełpliwej dumy z własnego kraju) – skonfrontowany zostaje z wspomnianą już ironią. Oto, jak Sławińska
tłumaczy owo zjawisko: „Współistnienie trywialności i patosu,
„brudnego idealizmu” i surowej potoczności, uśmiechu i zgrzytu,
pozornych uciszeń i głębokiego rozdarcia, właściwego i obiegowego
sensu słowa, faktu i „opinii” – da się sprowadzić do wspólnej, nadrzędnej zasady. W kategoriach estetycznych można by ją nazwać
zasadą kontrastu. Służy ona zrywaniu maski z wszelkiego udania i
fałszu w dziedzinie kultury, uczucia i słowa”i. Jest to podstawowa
cecha komedii Norwida, przemieniająca ją – wedle nazewnictwa
samego twórcy – w „białą tragedię”, tudzież „wysoką komedię”.
W warstwie tekstowej odkrywamy opozycję potoczności (której przedstawicielem jest Lucio) z poetyckością (monologi Rogera,
czy przywołany dwukrotnie wiersz W Weronie). Uobecnia się ona
również w dualistycznej koncepcji owej jednoaktówki – bliższa prozie życia jest komedia intrygi, gatunku, do którego ciągle, konstruując Noc tysiączną drugą, Norwid się odwołuje, natomiast element
wzniosłości wprowadza temat miłości, o której – za I. Sławińską –
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powiem, że „ona jest przecież kamieniem probierczym kultury wieku
i ona – podobnie jak poezja – stanowi o uspołecznieniu człowieka.
Patos miłości staje się najbliższy swego etymologicznego sensu: jest
w nim nurt prawdziwego cierpienia”12 Takie zestawienie kontrastujących ze sobą zjawisk stanowi dla Norwida sposób do nabrania
nowej perspektywy – opartej na fundamencie silnej ironii.
Jeżeli ironia przypadku to zrządziła, to zaprawdę: że dość
lekkomyślności, z jaką zajmowano się tą sprawą serca, ażeby
zrozumieć przyszłość i wartość następstw tego związku…13

– oto jedno z pierwszych zdań – komentarzy, które pada po
ustaniu już burzy (tej za oknem i tej w sercu) z ust Rogera, bohatera
pierwszoplanowego i jednocześnie jedynej, monologującej postaci
sztuki. Właściwie tylko jego tajemnica jest nam trochę bardziej naświetlona (choć owo światło zdaje się raczej pochodzić z błyskawicy, aniżeli ciepłej domowej lampy). Czytając długie, chaotyczne i
pełne niedopowiedzeń monologi, ostrzem niestosowności przecinające akcję tej komedii intrygi, można bezpośrednio poczuć, jak jednocześnie kochał i nie znosił Norwid swej pierworodnej córki (Noc
tysiączna druga jest pierwszą komedią przez niego napisaną). Na
skutek wyrazistego sarkazmu uprościł on ową postać romantycznego
kochanka – cierpiącego artysty, każąc mu, w ramach zemsty na ukochanej lecz znienawidzonej kobiecie wciskać się wraz ze zbolałą
duszą i całym bagażem bolesnych doświadczeń do niewielkiej szafy
znajdującej się w zamieszkiwanym przezeń pokoju. Ponadto autor
zironizował większość wypowiedzi Rogera, posługując się przy tym
parodią językową, „poetyzując” je nadmiernie, co spowodowało
efekt sztuczności, tak wyraźny choćby w tym fragmencie:
Ileż-bo nocy nie przespanych… na próżno… kiedy Ona…
czemuż nie wymawiam jej nazwiska? czy nie chcę, ażeby pył mieszkania upadł na to imię wymówione, jak na kwiat świeżo rozwinięty –
biały – czysty – z myśli Bożej przeprowadzony w życie roślinne po
raz pierwszy (…).

12
13
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Kwiat zerwany w czasie przejażdżki do Amalfi (…) różowy
był wtedy… w nieskalanej czystości atłasu swego…
Dziś – zżółkł… oblata z liści, które koroną jego były… i staje
się podobnym do pająka, co wysnuł już z piersi przędzę całą…
wszystko się zatrzymuje… osycha… i ginie… a nie wraca…14

Zdarza się jednak, że ironizuje również sam bohater tak jak w
momencie, kiedy wspomina list otrzymany od Klaudii:
nadobny list… piękny list… śliczny list…
Chciałem był go spalić… ale gotów by się roztopić, jak
odłam lodu, i zmienić w garść kału…
Chciałem go był podrzeć… ale mi ręce pokłuł… 15

I tak oto, poprzez w ten sposób skonstruowane monologi Rogera, Norwid podkreśla jego śmieszność i słabość oraz brak uporu w
powziętym postanowieniu, aby za sprawą narzuconej sobie dyscypliny przezwyciężyć skłonność do marzycielstwa (ową sentymentalną
„czułość”) i tym samym zerwać raz na zawsze z odchodzącą w przeszłość krainą marzeń. Jednocześnie daje on wyraźnie odczuć czytelnikowi swoją sympatię i współczucie dla rozdźwięku bohatera-poety
ze społeczeństwem.
Zastanawia również fakt dużego (jak na przypadkowe) nagromadzenia podobieństw między parą bohaterów (Rogerem i Damą):
poza tym, ze popadają oni w podobne stany (melancholię o zabarwieniu depresyjnym), cechuje ich nadmierna wrażliwość, głębia
uczuć i bolesne poczucie odrzucenia – blizna z przeszłości, a także
fakt, że – nie znając się, w podobnych okolicznościach, mówią ten
sam wiersz. Ów cytowany przez nich utwór ma w tych okolicznościach dość ciekawą wymowę. Nakreśla on nam od razu pewne ważne cechy oby dwu osobowości. Każdy z bohaterów ma bowiem wysubtelnioną wrażliwość, otwartą na metafizykę i romantyczne nastroje. Jednakże nie zmienia to faktu, że bohaterowie żyją (tak jak i my
dziś) w świecie wieloznaczności, gdzie każde zachowanie i większość cech ludzkich postrzegane jest różnie, przez każdego inaczej.
To uczucie, które dla Julii i Romea było ważniejsze i świętsze nad
14
15

C. K. Norwid, Noc…, s. 102.
Ibidem, s. 103.
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życie, para bardziej współczesna – widząc, że jest ono nieprzystawalne do możliwej rzeczywistości – mogłaby strząsnąć z siebie jak
kurz historii o romantycznych kochankach. Roger wie, że, poetyzując, człowiek zamyka się na inne myślenie, trzeźwe, racjonalne i tym
samym często czyni się bezradnym w świecie stawiającym dość
ściśle określone wymagania. Także i upersonifikowane cyprysy i
mówiący uczenie ludzie mają swoje racje, choć racje tych ostatnich
są znacznie bardziej gorzkie do przyjęcia.
W filozofię przypadku wpisuje się także scena druga, w której
Dama zwierza się Doktorowi z tęsknoty za mężczyzną, który będzie
w stanie ją zrozumieć, co Doktor komentuje bezradnym rozłożeniem
rąk i frazą:
Pani, tyle tylko odpowiedzieć potrafię... że... gdybym takiego
spotkał męża dla pani... powróciłbym do rodziny mojej, która
mię z utęsknieniem oczekuje...16

co oznacza, że i on wraz ze swoją racjonalną medycyną i scjentystyczną psychologią niewiele może zdziałać i tym samym również poddaje się woli przypadku. A kiedy uświadomimy sobie, ze cała scena
rozgrywa się niejako w obecności tego upragnionego mężczyzny, gdyż
jest on tuż, za ścianą obok, rola przypadku będzie już bezdyskusyjna.
Sądzę, że postać Doktora jest w pewien sposób komplementarna z postaciami pierwszoplanowymi. Jest on jak Merkucio dla Romea i Julii –
zdystansowany, gdyż całej scenie przyglądający się z boku, ma tym
samym więcej obiektywizmu w spojrzeniu i ironii w uśmiechu. Jednocześnie sprawy bohaterów są dla niego istotne, nie bagatelizuje ich, lecz
chce pomóc w rozwiązaniu problemów. Właśnie dlatego moim zdaniem
Doktor mógłby być bez trudu rezonerem wizji samego autora, którego
stosunek do ludzi XIX wieku, jakich przykład mamy w osobach Rogera
i Damy, był podobny. Doktor próbuje poznać Damę, wniknąć tym samym w duszę kobiety z końca wieku i pomóc jej w odnalezieniu sensu
istnienia (zdaje się więc być doskonałym narzędziem do wcielania norwidowskiego programu pozytywnego). I tak, badając i stojąc po stronie
racjonalnej trzeźwości (i Roger przyznaje jej słuszność i pierwszeństwo)
sam poetyzuje, dzięki czemu między nim a bohaterami zawiązuje się
16
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szybko nić porozumienia. Ponadto jeżdżąc (już pewnie od dłuższego
czasu) z Damą, spędzając czas na długich z nią rozmowach i wyrzekając się tym samym spokojnego życia na łonie rodziny jawi się nam jako
człowiek mający do spełnienia misję – może to być norwidowski plan
naprawy zepsutego moralnie świata i wykorzenienia romantycznej degrengolady z dusz młodych ludzi. Ostatecznie to on staje się także realizatorem rozporządzeń przypadku. To on przedstawia Damie Rogera i –
podając im ręce – błogosławi ich związek, a jest przy tym niczym dobry
ojciec, który z miłością patrząc na swoje dzieci, wierzy w ich przyszłe
szczęście. Równocześnie – jak ojciec – o pokolenie starszy, bardziej
doświadczony i niebędący w centrum wydarzeń, może wyrazić więcej
od odurzanych uczuciami głównych bohaterów. Nie robi tego, lecz
gdyby spróbował powiedzieć jak wielkim cudem jest spotkanie się – w
jednym miejscu i czasie, razem...
Minęli się jak obcy,
bez gestu i słowa,
ona w drodze do sklepu,
on do samochodu.
Może w popłochu
albo roztargnieniu,
albo niepamiętaniu,
że przez krótki czas
kochali się na zawsze17
(Perspektywa, W Szymborska)

Tak o przypadkowości ludzkich losów pisze Wisława
Szymborska, poetka, która ostatnimi czasy najwięcej uwagi poświęca właśnie temu tematowi. Ponadto ma ona podobne nastawienie do swoich adresatów lirycznych, co Doktor. Pisząc:
Więc jesteś? Prosto z uchylonej jeszcze chwili?
Sieć była jednooka a ty przez to oko?
Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu18.
lub też, jeszcze jaskrawiej (a jednocześnie najsubtelniej):
Posłuchaj jak mi prędko bije twoje serce19.
17

W. Szymborska, Perspektywa, [w:] Dwukropek, Kraków 2005, s. 18.
W. Szymborska, Wszelki wypadek, [w:] Wybór wierszy, Warszawa
1979, s. 154.
18
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poetka utożsamia się z innymi ludźmi, świadoma, że choć ślepy los tym razem trafił kogoś innego, już za chwilę tą osobą mogę
być ja. W świecie, w którym panuje przypadek, granice między
ludzkimi losami zacierają się. Wszyscy mają równe prawo do niemożności przewidzenia własnej przyszłości. Doktora (więc także i
Norwida) z Szymborską łączy pewien rodzaj uprawianej antropologii
poetyckiej, którą u poetki tworzy – cytując Edwarda Kasperskiego –
„sytuacja człowieka rzuconego w istnienie, podejmującego wysiłek
zrozumienia jego złożoności i własnych w nie uwikłań”. Przy czym
pytania te, tak jak w Nocy..., mają swoje tło na wskroś realistyczne,
bliskie rzeczywistości. „Metafizyka Szymborskiej rodzi się wśród
codziennych zajęć, wśród nieważnych, poszarzałych sprzętów”. –
pisze Stanisław Balbus.
Reasumując, odnoszę wrażenie, że najważniejsze wydarzenia
związane z nieszczęśliwym uczuciem Rogera i Klaudii, owym potępianym mezaliansem, jakiego dopuszczali się czasami przedstawiciele inteligencji z arystokratkami, rozegrały się gdzieś indziej i znacznie wcześniej, wykluczając nas tym samym z grona świadków
owych zdarzeń. My zatem, jako odbiorcy jedynie skromnej jednoaktówki, mamy do czynienia jak sam tytuł niesie – z „Nocą tysiączną
drugą”, może już nie tak atrakcyjną, by pisać o niej miały żądne sensacji ludy arabskie, lecz za to bliższą rzeczywistości i prawdzie, jaką
niesie z sobą nadchodzący nowy dzień, nawet po najsroższej burzy…
Jest to zatem raczej rodzaj epilogu, którego żaden wielki romantyk
by nie napisał, do końca pozostając wiernym owym tajemnicom i
ciemnościom, w które się zanurzył. U Norwida natomiast „mrok
ustępuje, można już zgasić świece” – nastaje nowy dzień. A wraz z
nim nadchodzi pora na podsumowanie: otóż granice przypadku rozciągnęły się dla Rogera tak daleko, że oczywistością stało się dla
niego, iż każda napotkana kobieta będzie jego ukochaną Klaudią.
Jednakże, skoro w tak specyficznych okolicznościach napotkana po
raz pierwszy w życiu młoda Dama staje się rzeczywiście jego nową
ukochaną – czy bardzo się omylił?
***
19
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„Przypadek obraca w rękach kalejdoskop”. Lecz czy ktoś potrafi pochwycić w dłonie przypadek?
Streszczenie:
Miłość u Norwida – wbrew ówczesnej, modnej w literaturze
tendencji, aby zjawisko to traktować w sposób bardzo liberalny –
dotyczy zawsze ludzi wolnych i, posługując się sformułowaniem
Ireny Sławińskiej, „w bezpośredniej linii łączy się z małżeństwem”.
Artykuł poddaje dogłębnej analizie utwór Norwida Noc tysięczna
druga, w którym to przypadek przewrotnie splata losy obcych sobie
dotąd bohaterów, doprowadzając jednocześnie do szczęśliwego zakończenia. Ironia zostaje tu wymierzona w romantyczną wizję nieszczęśliwej miłości, która nie zobowiązuje de facto żadnej ze stron
do wzajemnej odpowiedzialności i współpracy.
Słowa-klucze: miłość, romantyzm, Norwid, filozofia przypadku, małżeństwo
Summary:
The love of Norwid – contrary to the trends that tend to be fashionable in literature, to treat this phenomenon in a very liberal way –
always concerns free people and, using the wording of Irena Sławińska,
"connects with marriage in a direct line." The article undergoes an indepth analysis of Norwid's "The Second Thousand Night", in which
case, perversely intertwines the fate of the heroes who have never been
seen before, leading to a happy ending. Irony is aimed at a romantic
vision of unhappy love, which does not oblige de facto any of the parties to mutual responsibility and cooperation.
Key-words: love, romanticism, Norwid, philosophy of accident, marriage
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Karolina Mytkowska

„Cała nuta, półnuta i kropka” – rodzina Witolda Hulewicza
Wprowadzenie
Zdaniem M. A. Krąpca „wszystkie kierunki filozoficzne
uznawały rodzinę za podstawową formę życia społecznego i zasadniczą «niszę» rozwojową dla człowieka”1. Rodzinę stanowi zatem
zespół złączonych ze sobą realnymi, osobowymi relacjami osób,
tworzących wspólnotę, a więc będących dla siebie wzajemnie wartością i zmierzających do osiągnięcia podobnie rozumianego dobra
wspólnego. Tym dobrem wspólnym rodziny jest każdy wchodzący w
jej skład człowiek2. M. Rrąpiec wskazuje na dwa istotne elementy
rodziny: istotne dobro, którym jest „zrodzenie i wychowanie dzieci”,
oraz „strukturę osobowej miłości”, jako współkonstytuującą tę
wspólnotę”3. Miłość ta nie sprowadza się do jej sensu psychologicznego, ale rozumiana ona jest jako „miłość ofiarująca «siebie» człowiekowi drugiemu bez zastrzeżeń”, wymagająca „«wyjścia z siebie»
i ofiarowania się drugiemu człowiekowi”4.
T. Plich i T. Wujke podają, że w definicji rodziny jest położony nacisk na różne zadania i oczekiwania kierowane wobec niej.
Można wyróżnić definicje, w których:
1. „podkreśla się, że rodzina zapewnia społeczeństwu biologiczną całość i przekaz kulturowy,
2. nacisk jest położony na znaczenie wzajemnych relacji między członkami rodziny,
3. wprowadza się rozróżnienie pomiędzy rodziną, a grupą
krewnych,
4. wprowadza się rozróżnienie pomiędzy gospodarstwem domowym, a rodziną traktowaną jako element składowy gospodarstwa,

1

M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986, s. 160-161.
Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 194.
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J. Szymczak, Definicje rodziny, „Studia nad Rodziną” 11(2002), s. 159.
3
Tamże, s. 163.
4
Tamże.
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5. jest jedyną grupą rozrodczą, co oznacza, że tylko rodzina
rozmnaża się nie przez przyjmowanie członków z zewnątrz, ale
przez rodzenie dzieci. (Utrzymuje zatem ciągłość biologiczną),
6. jest najważniejszą instytucją przekazującą podstawowy
zrąb dziedzictwa kulturowego szerszych zbiorowości”5.
Rodzina jest więc „nie tylko rzeczywistością obiektywną w
sensie ontologicznym - bytem, ale także wytworem kulturowym,
ponieważ wszystkie współtworzące ją elementy strukturalne posiadają rangę symboliczną. Jest zatem rodzina znakiem określającym byt,
ale także znakiem tworzącym pewne wartości; czymś, co się widzi
oraz identyfikuje, jak również czymś, w co się wierzy” 6. Jej szczególna rola polega na tym, iż rodzina jest naturalnym i niezastąpionym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka, w niej zarówno
dziecko, jak i osoba dorosła zaspokajają swoje podstawowe potrzeby. Ten naturalny charakter rodziny wynika przede wszystkim z
tego, iż jest ona jedyną grupą społeczną, która rozwija się nie tylko
przez przyjmowanie nowych członków z zewnątrz, ale także przez
wewnętrzny rozwój – rodzenie dzieci”7. Rodzina jest „zjawiskiem
nieprzemijającym, chociaż podlega ewolucji”8.
Rodzina Hulewiczów
Jak zaznaczono w metryce tłumacza napisanej w języku niemieckim, 27 listopada 1895 r., „przed urzędnikiem stanu cywilnego
w Strzałkowie stawił się właściciel dóbr szlacheckich, Leon von
Hulewicz9, wyznania katolickiego, zamieszkały w Kościankach.

5
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J. Szymczak, Definicje rodziny, „Studia nad Rodziną” 11(2002), s. 162.
7
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005, s. 1.
8
B. M. Kałdon, Rodzina jako instytucja…, dz. cyt., s. 230.
9
Ojciec Witolda pochodził z wielkopolskiej linii Hulewiczów. Cztery lata
studiował inżynierię, jednak inżynierem nie został, ponieważ przerwał studia w
momencie śmierci matki, by pomagać ojcu w prowadzeniu Kościanek.
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Powiadomił, że jego żona Helena von Hulewicz10, z domu Kaczkowska, dnia 25 listopada 1895 r. urodziła syna, któremu dano na imię
Witold Grzegorz Andrzej”11.
Rodzice12 Witolda uczyli okoliczne chłopskie dzieci czytać i
pisać w języku polskim, a także wdrażali je w tajniki wiedzy historycznej oraz geografii ojczystej. Polaków w XIX i XX wieku zaborcy starali się wynarodowić, a za aktywność patriotyczną groziły surowe konsekwencji, dlatego też uczniowie przychodzili pod pretekstem nauki szycia i robótek ręcznych. Każde dziecko miało przy
sobie rozpoczętą robótkę na wypadek, gdyby pojawił się policjant
czy żandarm. Hulewiczowie tajną edukację prowadzili wspólnie z
księdzem z parafii w Graboszewie. Nauczanie w języku polskim
wiązało się z ryzykiem, ponieważ od 1873 r. oficjalnym językiem
nauczania w zaborze pruskim był niemiecki, a od 1876 r. był on
również jedynym językiem urzędowym. Ostatnim przedmiotem,
dopuszczonym do nauczania w języku polskim, była religia. Gdy i
tego zabroniono, w 1901 r. zastrajkowały dzieci szkolne we Wrześni13, Miłosławiu14 i Pleszewie15. Witold Hulewicz o strajku tylko
10

Matka Witolda „nie została pianistką, bo przeforsowała dłonie. Stało
się to po zainscenizowaniu przez jej macochę zerwania zaręczyn Heleny i
jej wielkiej miłości, Leona Hulewicza. Dziewczyna grała wtedy po sześć,
siedem godzin dziennie motywy Beethovenowskich sonat, zwłaszcza Sonaty Księżycowej, harmonizującej z nastrojem jej duszy – jak napisała później
w pamiętniku. Zrezygnowawszy z kariery pianistki, studiowała śpiew. Po
skończeniu osiemnastu lat wyszła za Leona Hulewicza. Osiedli w Kościankach”. A. Karaś, Miał zbudować wieżę… Życie Witolda Hulewicza, Warszawa 2003, s. 8–9.
11
Tamże, s. 8.
12
Agnieszka Hulewicz-Feillowa wspominała także, jak ważne w rodzinie Hulewiczów było przywiązanie do tradycji oraz szacunek wobec starszych. Na potwierdzenie tego przywołała następującą sytuację: „Na imieniny Mamy, Tatki czy Dziadziusia dzieci deklamowały wierszyki pisane
przez Leona czy Helenę. Była to ich tradycja rodzinna. Gdy mały Witoldek
przyszedł na świat, w dniu imienin Dziadziusia przypięto do becika niemowlęcia wierszyk i z tym »powinszowaniem« został nowy wnuczek zaniesiony przed oblicze solenizanta. A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek, Kraków 1988, s. 46–47.
13
„My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,
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słyszał, ponieważ nie chodził do szkoły miejskiej. Rodzice opłacali
mu prywatnych nauczycieli. Korepetytorzy i guwernantki nauczali
oficjalnych przedmiotów, zabronionych natomiast uczyli rodzice.
Leon uczył także dzieci16 recytować17: „dbał nade wszystko o patriolecz »Vater unser« nie rozumiemy
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz”
– anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie w roku 1901,
http://wrzesnia.w.interia.pl/historia/strajk.htm, 10.04.2014. Wydarzenia
wrzesińskie stały się symbolem walki Polaków w zaborze pruskim o używanie własnego języka. Wiele społeczeństw z kilkunastu krajów świata
zaprotestowało przeciwko użyciu wobec uczniów kar cielesnych. Przeciw
brutalnej germanizacji polskich dzieci protestowali także Maria Konopnicka
i Henryk Sienkiewicz. Konopnicka napisała emocjonalny wiersz O Wrześni,
a Sienkiewicz w krakowskim czasopiśmie „Czas” opublikował dwa listy: O
gwałtach pruskich (w listopadzie 1901 r.) oraz List otwarty do J.C.M. Wilhelma II, króla pruskiego (w listopadzie 1906 r.). Piętnował w nich postępowanie władz pruskich wobec polskich dzieci, a także antypolską politykę
pruską. List z 1906 r. wydrukowany został we wszystkich polskich gazetach
w zaborach austriackim i rosyjskim oraz w wielu czasopismach zagranicznych, ponieważ w roku 1905 Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt pracy artystycznej, stając się osobą powszechnie znaną. Polski pisarz
apelował (list z dn. 19 listopada 1906 r.): „Szkoła, a w niej nauczyciel, w
Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, który dziecko polskie oświeca
i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego urzędowym obowiązkiem jest zdrową polską latorośl przemocą przerobić, choćby
na krzywą i skarlałą płonkę niemiecką. I oto z każdym rokiem więcej w
tych szkołach łez, więcej świstu rózeg, więcej męczeństwa […]. W dzisiejszych czasach wysuwa się, jako największa, tylko jedna wojna: całego państwa, całej potęgi pruskiej z dziećmi” H. Sienkiewicz, List otwarty do Wilhelma II, Króla pruskiego, [w:] tenże, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. LIII,
Warszawa 1952, s. 137.
14
W 1905 r. i pierwszej dekadzie XX w. ośrodek strajków szkolnych
w obronie mowy polskiej, domagających się wprowadzenia języka polskiego do szkół.
15
A. Karaś, Miał …, dz. cyt., s. 16.
16
„Ojciec faworyzował najstarszego syna, który cieszył się też autorytetem wśród młodszego rodzeństwa. Brat najmłodszy znów był, jak to się
często zdarza, beniaminkiem matki. Jako »maminsynek« był przez rodzeń-
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tyczne wychowanie siedmiorga dzieci, czterech synów i trzech córek, nauczał ich od najmłodszych lat języka polskiego, historii, literatury i geografii ojczystej, wieczorami zaś lubił czytać wiersze wybitnych polskich pisarzy i poetów, Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Konopnickiej i poetów
Młodej Polski. Po uchwaleniu pruskiej ustawy o wywłaszczeniu
majątków i gospodarstw rolnych «dla ratowania zagrożonej niemczyzny» w Wielkopolsce Leon Hulewicz, znany ze swego patriotyzmu, mógł spodziewać się najgorszego. Stąd w 1908 roku wystosował do swoich synów, znajdujących się na różnych uczelniach w
Polsce i za granicą, znamienny list, w którym czytamy między innymi: «Oświadczam Wam, że skoro przyjdzie na mnie kolej, nie myślę
się ugiąć przed gwałtem i zamierzam bronić dostępu do mego domu
z bronią w ręku. Was, kochani synowie, nie chcę krępować w Waszej decyzji. Każdy musi sam postanowić, co czynić i jak się w takim
przypadku zachować, a radzić się powinien wyłącznie swego sumienia. Zapytuję Was teraz, czy – gdy ta chwila nadejdzie – chcecie być
przy mnie, czy też zachować swoje siły i zdrowie, by później może
dopiero pomścić śmierć Waszego ojca i krzywdy dokonane w Narodzie Polskim.» «Wszyscy czterej – pisze dalej Bohdan Hulewicz –
rozproszeni po świecie, odpowiedzieliśmy zgodnie, że oczywiście
staniemy u boku ojca i prosimy, by nami dysponował»”18.
Jak wspomniano, Witold Hulewicz pochodził z rodziny, w
której pielęgnowane były tradycyjne wartości. Mieszkańcy Kościanek, którzy pamiętają jeszcze z opowieści matek, babek rodzinę Hulewiczów wspominają, iż ich dom stanowił kolebkę kultury. Było to
centrum rozrywek, duchowych i literackich spotkań. Hulewiczowie
byli lubiani, religijni, mieli dobre relacje z sąsiadami. Dbali o rozwój
i wykształcenie dzieci, pielęgnowali tradycję, uczyli dobrego wychowania i zamiłowania do sztuki, muzyki. Matka Hulewicza szczególnie upodobała sobie Witolda. To jemu poświęciła całe swoje żystwo mniej lubiany. Na pytanie starszych, »kto to nabroił«, bezpodstawnie i
złośliwie odpowiadaliśmy – Witold. Często niesłusznie pomawiany braciszek płaczliwie skarżył się »Wszystko na mnie« […]” W. Hulewicz, Czy
zawsze wspominać miło?, cyt. za: A. Karaś, Miał…, dz. cyt., s. 9.
17
Tamże.
18
B. Hulewicz, Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1968, s. 12-13.
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cie, wyjeżdżając z nim także do Wilna. Można zatem śmiało stwierdzić, iż to właśnie ona była dla Jagienki matką w momencie, kiedy
Hulewiczowie się rozwiedli. We wspomnieniach córki Hulewicza
znajduje się następujące zdanie: „Ja już wiem, Babetko, to jest tak:
Tatuś jest cała nuta, ty jesteś półnuta, a ja jestem kropka”19. Cała
nuta jest wartością najdłuższą rytmicznie, półnuta zaś jest jej połową,
jak wskazuje na to sama nazwa. Pojedyncza kropka przedłuża trwanie nuty lub pauzy o połowę jej wartości rytmicznej. Przywołanie
nomenklatury muzycznej pełni bardzo ważną funkcję. Po pierwsze,
odnosi się bezpośrednio do zainteresowań rodziny (znane są wspomnienia, gdzie Hulewicz grywał z matką na cztery ręce na fortepianie). Po drugie – metaforycznie określa ciągłość rodziny. Po trzecie
zaś skupia się na bezpośrednich związkach pomiędzy kropką a nutami (wszak kropka bez nuty nie ma żądnego sensu, nie spełnia swojej roli). Odwołanie muzyczne stanowi zatem o relacjach pomiędzy
rodziną Hulewiczów, które, jak wielokrotnie podkreślano, cechowały
się wyjątkową szczerością i oparte były na niepodważalnych filarach, takich jak prawda, dobro oraz miłość.
Ze wspomnień Jagienki wynika, jaki ogrom cierpień spłynął
na nią na wiadomość o rozwodzie rodziców. Rozbitą rodzinę za
wszelką cenę starała się zastąpić właśnie babcia oraz ojciec. Przeprowadzka do Wilna (która okazała się być najbardziej szczęśliwym
okresem) zaowocowała jeszcze większą zażyłością pomiędzy członkami rodziny. Wspólne uprawianie sportu, życie kulturalne, towarzyskie, wycieczki (na motorze), zaowocowały ogromem wspomnień,
które Jagienka w taki sposób podsumowuje: „Można powiedzieć, że
moje szczęśliwe dzieciństwo skończyło się z chwilą wyprowadzenia
się z Wilna”20.
Nic więc dziwnego, iż po powrocie do Warszawy, gdy Hulewicz ożenił się ze Stefanią Ossowską, Jagienka bardzo przeżyła ultimatum, jakie nowa żona postawiła rodzinie. Warto przywołać
fragment wspomnień córki Hulewicza: „Stefanię Ossowską, zwaną
przez Ojca „Stenią”, oceniałyśmy jako pewną siebie osóbkę, okazującą i mnie, i Babetce sztuczną (a może szczerą?) serdeczność. Była
19
20
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A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek…, dz. cyt., s. 104.
Tamże, s. 141.

opalona na brąz, jaskrawo umalowana i kolorowo ubrana. Obsypywała mnie obietnicami, że „będzie dla mnie jako starsza siostra”, że
stworzy mi „w ich domu” rodzinny nastrój i że mam jej mówić po
imieniu. Z tych wszystkich obietnic została zrealizowana tylko jedna: mówiłam jej rzeczywiście po imieniu. Najbardziej bolało mnie
wyprowadzenie się Babetki z domu Ojca. Zamieszkała odtąd przy ul.
Dobrej w pensjonacie dla starszych pań u ss. Urszulanek. O to
wszystko winiłam Stenię. To ona, podobno, orzekła: „albo w domu
teściowa, albo ja”21.
Hulewiczowie a II wojna światowa
Zaangażowanie polityczne Hulewicza sprawiło, iż z miejsca
wszedł w skład budowanej Polski Podziemnej, będąc jednym z
pierwszych organizatorów konspiracyjnego życia stolicy. 31 sierpnia
1940 roku został aresztowany przez Niemców, a za swoją niepodległościową działalność musiał liczyć się z największym wymiarem
kary22. Był redaktorem naczelnym wydawanego w Warszawie konspiracyjnego pisma „Polska Żyje”.
II wojna odbiła się negatywnie na całej rodzinie Hulewiczów.
Brat Witolda pisał:
„Rodzina moja poniosła bardzo ciężkie straty, o czym dopiero po
wojnie w pełni się dowiedziałem. Ocalała żona i córka, ale z licznego potomstwa mego licznego rodzeństwa poległa prawie cała młodzież, większość w powstaniu warszawskim, część w Oświęcimiu [KL Auschwitz –
przyp. K. M.]. Wszyscy zginęli jak bohaterzy w walce – chłopcy i dziewczęta”23.

Po czym dodawał:
„Wielkie było »wczoraj« mego życia, wielkie »wczoraj« mego pokolenia, »wczoraj« wielkich uniesień, wielkich osiągnięć, wielkich radości i
wielkich tragedii.
Wielkości, gdzie twoje imię?24.
21

Tamże, s. 154.
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_137, (12.02.2018).
23
B. Hulewicz, Wielkie wczoraj…, dz. cyt., s. 277.
24
Tamże.
22
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Trafnie określił istotę wielkości Witold Hulewicz w krótkiej
poetyckiej wypowiedzi [Mogiła na skwerze – przyp. K. M.] w pierwszym roku wojny podczas obrony Warszawy […]. Zginęło wielu,
bardzo wielu – Naród został, Naród żyje. Nie kończę swoich wspomnień akcentem klęski, lecz akcentem chwały […]25. W sercu nosiłem żałobę po najbliższych, byłem bezdomny, wymęczony tragicznymi przeżyciami, niepewnością o najbliższą przyszłość”26.
Podsumowanie
Witold Hulewicz promieniał optymizmem27, wymierzonym w
pewny, choć może nie bliski cel. Sam żołnierz znał wybornie i właściwie oceniał siłę militarną Niemiec, na którą, wychowany w Wielkopolsce, patrzył od dziecka i z którą zmagał się w powstaniu wielkopolskim. Wierzył jednak niezachwianie w ostateczny triumf nad
szaleństwem i bestialstwem wojny, a przy tym miał swój udział w
walce podziemnej. Ani słowem o tym nie wspomniał, lecz to milczenie nikogo nie mogło zmylić, nikogo, kto znał bliżej tego „nieodrodnego syna rycerskiego szczepu”28.
Pomimo ciężkich przesłuchań, bicia nie padło z jego ust żadne
nazwisko ani adres. 12 czerwca 1941 roku został rozstrzelany przez
Niemców29 w Palmirach30. Dnia poprzedniego wysłał do najbliż25

Tamże, s. 278.
Tamże.
27
Córka Hulewicza wspominała: „Ojciec miał na wszystko czas, nigdy
nie był zmęczony, zawsze wesół i zdrów. Wydawało się, że ma nawet jeszcze zapas energii, który musi wyładować w treningach tenisowych i na
nartach w zimie” A. Hulewicz-Feillowa, dz. cyt., s. 146–167. Zob. także: E.
Kozikowski, Więcej prawdy niż plotki, Warszawa 1964, s. 159–168.
28
J. Parandowski, Wstęp, [w:] W. Hulewicz, Przybłęda boży. Beethoven,
Kraków 1982.., s. 5.
29
„Doły śmierci w Palmirach miały zwykle głębokość około 3 metrów.
Długość do 30 metrów, czasem więcej. Po egzekucji rowy zasypywano
starannie ziemią, pokrywano mchem i igliwiem i sadzono na nich młode
sosny, aby możliwie najlepiej zatrzeć ślady zbrodni. Palmiry to jedno z
wielu miejsc w Polsce, gdzie niemieccy okupanci realizowali Intelligenzaktion. Razem z Witoldem Hulewiczem śmierć ponieśli tego dnia: adwokat
Stanisław Malinowski, działacz ruchu narodowego, publicysta i krytyk
Stanisław Piasecki i Jerzy Szurig, prawnik, publicysta, działacz związkowy.
26
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szych kartkę świadczącą o tym, jak wielkie znaczenie miała dla niego rodzina:
„Moje najdroższe Matko i Córeczko! Niech Bóg Was wynagrodzi za Wasz cudowny, wczorajszy list. Nie proszę już o żadne
paczki. Pozdrówcie i ucałujcie ode mnie wszystkich krewnych i
przyjaciół, szczególnie serdecznie ucałujcie się wzajemnie w moim
imieniu. Modlę się gorąco. Nie odpowiadam na żadne poszczególne
pytana, nic nie jest ważne, kładę znak krzyża na czoło mojego dziecka, które tak poważnie i pięknie żyje. Bądźcie zdrowi. Wasz całą
duszą Witold”31.
A. Satalecki snuje następującą refleksję: „O czym myślał Hulewicz, gdy stał w Palmirach nad własnym grobem w lesie 12 czerwca 1941 roku? Może tłumaczył sobie w głowie zdanie mistrza Goethego, że „na myśl o Niemcach często ogarnia mnie wielki smutek:
jacyż potrafią być wspaniali jako jednostki, a zarazem jacy godni
pogardy jako naród”.

Jednak największa egzekucja miała tu miejsce rok przed śmiercią Hulewicza, gdy przywieziono z Pawiaka 358 więźniów. W czerwcu 1940 roku
rozstrzelano tu wówczas marszałka sejmu RP Macieja Rataja, socjalistę
Mieczysława Niedziałkowskiego, posłankę i senatora Halinę Jaroszewiczową, starostę grodzkiego – warszawskiego Ludomira Skórewicza, i Jana
Wajzera, doktora praw i sekretarza generalnego Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. W grupie tej był także mistrz olimpijski w biegu na
10.000 metrów Janusz Kusociński.” A. Satalecki, Mogiła na cmentarzu w
Palmirach. Witold Hulewicz w rękach gestapo, http://frondalux.pl/mogilacmentarzu-palmirach-witold-hulewicz-rekach-gestapo/, dostęp: 10.02.2018.
30
„Historia Witolda Hulewicza jest gotowym scenariuszem filmowym.
Wyobrażam sobie przesłuchanie w warszawskiej siedzibie gestapo. Okazałoby się, że Hulewicz mówił niemczyzną płynniejszą i bogatszą od swoich
oprawców. Jego biblioteka w Wilnie miała blisko 10 tysięcy pozycji. Wańkowicz odwiedzając Hulewicza, podziwiał jego dobór książek pod kątem
warsztatu pisarza: Rilke, Heine, Goethe, Kleist, Mann. Z tym ostatnim łączyła go epistolarna przyjaźń. Hulewicz posiadał wyłączne prawo przekładu
dzieł Rilkego na język polski, „udzielone mu za życia przez Autora i potwierdzone przez jego wydawców, firmę Inselverlag w Lipsku”. Z Rilkem
chodził po szwajcarskich Alpach…” Tamże.
31
A. Karaś, Miał zbudować wieżę…, dz. cyt., s. 326.
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A może przypomniał sobie słowa swojego przyjaciela i poety
Rainera Marii Rilkego?
O Panie, własną śmierć każdemu daj,
daj umieranie, które z życia płynie,
gdzie miał swą miłość, swój ból i swój raj.
Bo my jesteśmy tylko liść, łupina.
A wielka Śmierć, co w każdym tkwi w głębinie,
oto jest owoc, cel i praprzyczyna.

A może po prostu grała mu w głowie już tylko cicho i kojąco
symfonia Pastoralna „Przybłędy Bożego”? Bo w niej wszystko jest
już piękne, w niej świeci słońce, szumią drzewa i śpiewają ptaki. Bo
nawet Beethoven nie chciał już dłużej walczyć, tylko położyć się na
łące, porozmawiać z Bogiem i pogodzić się z losem”32.
Streszczenie:
Witold Hulewicz to polski poeta, tłumacz, krytyk i wydawca.
Najprężniejszy okres jego twórczości związany jest z pobytem w
Wilnie. To tam właśnie szczególnemu wzmocnieniu uległy jego
więzi z córką i matką, która starała się Jagience zastąpić jej własną
matkę po rozwodzie Hulewiczów. Po powrocie do Warszawy Witold
zaangażował się w działalność konspiracyjną podczas II wojny światowej, za co poniósł najgorszą karę.
Słowa kluczowe: rodzina, Hulewicz, matka
Summary:
Witold Hulewicz is a Polish poet, translator, critic and publisher. The most powerful period of his work is related to his stay in
Vilnius. It was there that his bonds with his daughter and mother,
which tried to replace her own mother after the divorce of the Hulewicz family, were strengthened. After returning to Warsaw, Witold
became involved in the underground activity during World War II,
for which he suffered the worst punishment.
Keywords: family, Hulewicz, mother
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Artur Lis

Zwyczaje małżeńskie Słowian
1. Relacje rodzinno-prawne
Małżeństwo dawało początek rodzinie. Jego zawarcie powodowało powstanie między małżonkami stosunków osobistych, które
regulowało osobowe prawo małżeńskie, oraz majątkowych, regulowanych przez prawo małżeńskie majątkowe1. Gospodarstwo rolne
oraz warsztat rzemieślniczy w średniowieczu były oparte na wspólnej pracy poszczególnych członków rodziny2. Podział pracy wymuszał powtórne zawarcie małżeństwa po śmierci współmałżonka. W
gospodarstwie domowym funkcje mężczyzny-ojca i kobiety-matki
wzajemnie się uzupełniały i były komplementarne3. Rodzina odgrywała dużą rolę w życiu społeczno-politycznym, opartym na silnym
poczuciu więzi. W dawnej Polsce dochodziło często do rywalizacji
zarówno rodów, jak i poszczególnych rodzin. Już od czasów słowiańskich z życiem rodziny wiązał się kult ogniska domowego. Badacze przyjmują, iż przeciętna chata chłopska w monarchii piastowskiej mieściła od czterech do sześciu osób. Liczba mieszkańców
gospodarstwa z czasem ulegała zwiększeniu do 9-11 członków4. Za
powszechny typ polskiej rodziny rycerskiej w okresie rozbicia dzielnicowego należy uznać tzw. małą rodzinę. Składała się ona z rodziców, małoletnich dzieci, czasami matki jednego z małżonków, przeważnie męża, lub jego niezamężnej siostry.

1

S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: XXVIII w., Kraków 2002, s. 229.
2
M. Bogucka, Gorsza płeć, Kobieta w dziejach Europy od antyku po
wiek XXI, Warszawa 2005, s. 74.
3
M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza,
Warszawa 1975, s. 110-113.
4
Tamże, s. 93; K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród
i plemię, Lwów 1928; tenże, Ustrój społeczno-gospodarczy wczesnej doby
piastowskiej, [w:] tegoż, Pisma wybrane, Warszawa 1956; Z. Podwińska,
Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym
średniowieczu. Źreb, wieś, opole, Wrocław 1971.

Pozycję żony i męża w małżeństwie określały w znacznej mierze czynniki wspólne dla poszczególnych stanów: stosunki majątkowe, swoboda działań prawnych oraz rola krewnych w życiu rodzinnym. Pozycja męża i żony w małżeństwie określona była przez ich
obowiązki, zarówno wzajemne, jak i jednostronne. Można tu wymienić: wspólne zamieszkanie i zajmowanie się gospodarstwem,
podążanie żony za mężem, pożycie małżeńskie i wychowanie potomstwa, konieczność dochowania wierności, posłuszeństwo żony
wobec męża, wzajemna opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa
rodzinie przez męża. Wykonywanie obowiązków małżeńskich nie
było w istocie prywatną sprawą samych małżonków, nad ich wypełnianiem czuwało prawo kanoniczne, sądy świeckie, jak również kontrola społeczna, przede wszystkim krewnych5.
Kanoniści średniowieczni starali się zdefiniować małżeństwo
jako sakrament, który wywołuje głównie skutki duchowe a dodatkowo cywilne, w zasadzie nierozdzielne jedne od drugich. Definicja ta
wiązała elementy duchowe i elementy świeckie w jedną całość6.
Małżeństwo stanowiło ważny moment w życiu kobiety i mężczyzny.
Świadczyło o osiągnięciu dojrzałości, ale również wiązało się ze
zmianą sytuacji materialnej. Zanim stało się sakramentem, stanowiło
umowę między małżonkami, co faktycznie sprowadzało się do porozumienia ich rodziców7. Przed chrystianizacją wśród Słowian rozpowszechnione było wielożeństwo. Wczesnośredniowieczne źródła
wielokrotnie sprawę tę podkreślają. Szczególnie liczne żony posiadali słowiańscy władcy. Pierwszemu historycznemu władcy Polski,
Mieszkowi I, Kadłubek przypisywał siedem żon, które oddalił
poślubiając Dobrawę8. Kościół popierał i opowiadał się jedynie za
związkami jednego mężczyzny i jednej kobiety. Jak słusznie zaznacza Stanisław Płaza, osobowe prawo małżeńskie ustalało zawarcie
małżeństwa, jego ustanie, stosunki osobowe między małżonkami
5

M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 64-65.
B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 2007, s. 88.
7
M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 78-79; M. Pastoureau, Życie codzienne
we Francji i Anglii w czasach rycerzy Okrągłego Stołu (XII-XIII wiek),
tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1983, s. 14.
8
J. Żylińska, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1975, s. 18-19.
6
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oraz właściwości sądów w osobowych sprawach małżeńskich. Początkowo miało ono charakter świecki, po przyjęciu chrześcijaństwa
stało się prawem wyznaniowym9.
Wincenty Kadłubek używał terminologii rzymskiej w odniesieniu do prawa rodzinnego10: matrimonium11, connubium12, nuptiae13,
legale coniugium14, sponsalia15, pollicetur matrimonium16 (w znaczeniu
przyrzeczenia małżeńskiego), donatio propter nuptias17, affinitas18,
agnatio19, cognatio20, consanguinitas21, repudium22, divortium23.
Bodźcem do zawierania małżeństw miał być nacisk opinii,
która za pełnoprawnych członków społeczności uznawała dopiero
osoby pozostające w związku małżeńskim24. W dawnej Polsce małżeństwa kojarzono i zawierano w bardzo młodym wieku, głównie ze
względu na niską średnią trwania życia ludzkiego, dążenie rodziców
do zabezpieczenia odpowiedniej przyszłości dzieciom, jak również
wykorzystywanie małżeństwa do umacniania więzów politycznych i
9

S. Płaza, Historia prawa…, s. 229.
Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, wyd. Brygida Kürbis,
wyd. IV, Wrocław 2008; Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Kronika
Polska, wyd., komentarz i wstęp Marian Plezia, [w:] Monumenta Poloniae
Historica, series nova, t. XI, Kraków 1994 (dalej: Chronica Polonorum).
11
Tamże, Liber primvs 17, s. 22; Liber secvndvs 4, s. 33; Liber secvndvs
7, s. 35; Liber secvndvs 19, s. 56.
12
Tamże, Liber primvs 7, s. 13; Liber qvartvs 20, s. 169.
13
Tamże, Liber secvndvs 7, s. 35.
14
Tamże.
15
Tamże, Liber secvndvs 24, s. 70.
16
Tamże, Liber secvndvs 4, s. 33.
17
Tamże, Liber primvs 17, s. 22.
18
Tamże, Liber primvs 17, s. 22; Liber secvndvs 28, s. 78; Liber qvartvs
2, s. 130; Liber qvartvs 23, s. 180.
19
Tamże, Liber qvartvs 13, s. 154.
20
Tamże, Liber secvndvs 7, s. 35; Liber qvartvs 23, s. 180.
21
Tamże, Liber secvndvs 13, s. 44, Liber qvartvs 23, s. 180; Liber
qvartvs 24, s. 184.
22
Tamże, Liber primvs 17, s. 23.
23
Tamże, Liber qvartvs 13, s. 155.
24
Szerzej: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie
polskim, Lwów 1925.
10
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majątkowych. Znane były przykłady zaręczyn dzieci jeszcze w kołyskach, z czym nie zgadzał się Kościół katolicki, nakazując warunek
złożenia oświadczenia woli przez narzeczonych po dojściu do odpowiedniego wieku25.
Dominujące znaczenie więzów krwi we wczesnośredniowiecznym społeczeństwie powodowało, że człowiek
ówczesny był przede wszystkim członkiem społeczności rodzinnej.
Patriarchalny charakter rodziny sprawiał, że sytuacja mężczyzn była
znacznie lepsza, ale niezależnie od płci pełnoprawne stanowisko w
społeczeństwie owej doby uzyskiwał dopiero człowiek, który zawarł
związek małżeński i posiadał potomstwo. Stanowisko mężczyzny w
małżeństwie było dominujące. Obyczaj słowiański, ukształtowany w
dobie poprzedzającej chrystianizację powodował, że prawo
ówczesne uznawało mężczyznę nie tylko za zwierzchnika rodziny,
lecz także za jej posiadacza. Znalazło to wyraz w formie zawierania
małżeństwa przez kupno żony. Sytuacja kobiety w rodzinie męża nie
była więc łatwa, tym bardziej że posiadał on nad nią absolutną
władzę, włącznie z prawem karcenia, które w praktyce
niejednokrotnie sięgało życia i śmierci. Traktowanie kobiety-żony
jako własności męża znalazło najdobitniejszy wyraz w praktyce
zabijania jej przy pogrzebie męża, poświadczonej przez wielu
autorów, piszących o obyczajach Słowian przed przyjęciem przez
nich chrześcijaństwa, między innymi przez Thietmara i Ibrahima ibn
Jakuba26. Praktyka ta miała zapewne charakter bardzo ograniczony
społecznie i zdarzała się głównie, jeśli nie wyłącznie, w rodzinach
najmożniejszych. W sytuacji kiedy mąż nie był posesjonatem, jego
majątek był mniejszy od majątku żony lub mieszkał w jej domu,
pozycja żony była niewątpliwie silniejsza27.
Działalność Kościoła prawdopodobnie początkowo miała niewielki wpływ na charakter małżeństwa słowiańskiego. Obyczaj
oddalania żon przez mężów oraz częste wypadki przedwczesnej
25

M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 91; S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego, t. I, Warszawa 1956, s. 161-163.
26
Szerzej. zob. G. Labuda, Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 1999, s. 211-218.
27
M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 70.
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śmierci kobiet przy połogu sprawiały, że pan domu i gospodarstwa
rodzinnego brał następne żony, zazwyczaj młodsze. Gdy po jego
śmierci pozostawała w domu niestara macocha, brał ją
niejednokrotnie za żonę jeden z synów zmarłego. Praktyka ta,
zwalczana przez Kościół, przetrwała w życiu społeczności chłopskiej
dość długo, zwłaszcza na Rusi. Rozpowszechniony byt również obyczaj brania żony po zmarłym bracie, najczęściej wspólnie
gospodarującym28. Praktyki te stanowiły wyraz tendencji
zatrzymywania w rodzinie kobiet, których praca, a także posag
przyczyniały się do wzrostu zasobności gospodarstwa. Interwencja
Kościoła w stosunki rodzinne i obyczajowość małżeńską związana
była już z początkami chrystianizacji. Kościół, nie będąc jeszcze
wrośnięty w miejscowe społeczeństwo, nie miał szans realizacji
swych postulatów wyłącznie drogą oddziaływania ideologicznego.
Toteż hierarchia kościelna zwracała się z prośbą o interwencję do
władców świeżo schrystianizowanych państw. Tylko bowiem władca
miał realną siłę, zapewniającą przynajmniej częściową egzekucję
postulatów, formułowanych przez przedstawicieli nowo przyjętej
wiary. Postulaty te nie były zaś łatwe do przyjęcia, gdyż dotyczyły
podstawowych zasad życia społecznego i warstwy obyczajowej
tradycyjnie z nimi związanej. Możemy więc mówić w większym
stopniu o kierunkach oddziaływania Kościoła na strukturę rodziny i
zasady życia rodzinnego niż o ich faktycznej realizacji, która
rozkładała się na okres kilku stuleci29. Zwracanie się przez
przedstawicieli Kościoła do władców z prośbą o interwencję w
stosunki rodzinne sprawiło, że władza książęca uzyskała faktyczne
uprawnienia prawno-rodzinne. Co więcej, jak możemy
przypuszczać, we wczesnej fazie chrystianizacji Kościół był

28

J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku, [w:] SPś, t. 6, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1994, s. 111-120; M.
Dembińska, Pozycja kobiety wiejskiej w społeczeństwie średniowiecznym w
Polsce, tamże, s. 121-130.
29
E. Bauto, Pogląd mistrza Wincentego Kadłubka na stosunek władzy
duchowej i świeckiej, „Nasza Przeszłość” 17(1963), s. 61-76.
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zainteresowany umocnieniem autorytetów panujących w tej
dziedzinie30.
Interweniując w sprawy zawierania małżeństwa, Kościół w
pierwszym okresie swej działalności nie zastrzegał sobie bynajmniej
praw uczestnictwa przy obrzędach małżeńskich, które odbywały się
nadal w sposób tradycyjny. Sytuacja ta jednak w późniejszym czasie
uległa zmianie. W początkach XIII wieku, kiedy to Kościół
dysponował już liczną kadrą duchowieństwa i ugruntowaną
organizacją, starał się przejąć uprawnienia panujących w dziedzinie
prawa rodzinnego. Ale przez długi czas uprawnienia te zdołały się
już utrwalić. Znalazły one wyraz w poborze przez książąt świadczeń
z tytułu zawierania małżeństwa w postaci podatków: „dziewiczego”,
„wdowiego” czy też rozpowszechnionego na późnośredniowiecznym
Mazowszu „swadziebnego”. Co więcej, powstanie i ugruntowywanie
zależności społecznej poddanych i niewolnych, mieszkających w
posiadłościach możnych, powodowało, że opłaty te nabierały
charakteru opłat dominialnych łączących się, jak należy
przypuszczać, z faktem wychodzenia poza obszar dóbr kobiety
poślubianej przez obcego mężczyznę31. Rosnąca przewaga Kościoła
nad instytucjami świeckimi sprawiła jednak, że ostatecznie, w ciągu
XIII wieku upowszechnił się na większości terytorium Polski
sakramentalny charakter małżeństwa chrześcijańskiego, zawieranego
w kościele parafialnym przed proboszczem panny młodej. Po zawarciu małżeństwa odbywały się ceremonie ślubne. Ze względu na ich
uroczysty charakter nie udzielano ślubów w okresie Adwentu i Postu32. Dzięki pierwszym spostrzeżeniom możemy podzielić małżeń-

30

R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. I: Struktury koscielno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 11-49; Kościół w monarchiach
Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 21-24
września 2006 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2009.
31
Ch. Klapisch-Zuber, Kobieta i rodzina, [w:] Człowiek średniowiecza,
red. J. Le Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 355-387.
32
M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 80-81; J.-M. L. Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, tłum. E. Bąkowska, Warszawa
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stwa o charakterze świeckim do końca XII wieku oraz wyznaniowym - początek XIII wieku. Najważniejsze decyzje dotyczące omawianej kwestii Kościół podjął na Soborze Laterańskim IV w 1215
roku. Kościół przeciwstawiał się małżeństwom zawieranym pod
przymusem, uznając jedynie małżeństwa zawarte za obopólną zgodą,
a także przemocy stosowanej wobec kobiet przy zawieraniu związków małżeńskich, co uzasadniał równością wszystkich względem
Boga. Konsekwencją tego była koncepcja konsensualnej natury małżeństwa, zgodnie z którą zawarcie małżeństwa dokonywało się wyłącznie przez zgodne i dobrowolne oświadczenie woli nupturientów,
według kanonicznej zasady consensus facit nuptias33.
Cudzołóstwo popełnione przez kobietę karano surowo już w
czasach przedchrześcijańskich. Prawo karania cudzołożnicy należało
do męża i jego rodu. W monarchii piastowskiej sądownictwo w tym
zakresie stanowił władca, który ustalał rodzaj kary. Z przekazu
Thietmara wynika, że karano niewierność zarówno kobiet, jak i mężczyzn poprzez okaleczenie narządów płciowych 34. Mistrz Wincenty
wyraźnie odróżnia prawowite małżonki od nielegalnych. Pojawia się
u niego także kategoria nałożnic i nierządnic, co świadczy o klarowaniu się w jego czasach pojęcia małżeństwa i kilku pokrewnych mu
kategorii związków między kobietą i mężczyzną, obwarowanych
przepisami prawa kanonicznego35. Sam jednak autor takich definicji
nie podaje36. Wydarzenie z czasów Bolesława Śmiałego, kiedy doszło
do zdrady żon i córek rycerskich z niewolnymi pod nieobecność
wojowników, pokazuje, jak poważnym wykroczeniem było cudzołó-

1961, s. 82; B. Geremek, Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona,
Warszawa 1972, s. 88.
33
Zob. W. Baran-Kozłowski, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz
(1199-1219). Działalnośc kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 204 i nn.
34
Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ks. VIII, § 2,
s. 581-583; Ks. VIII, § 3, s. 583.
35
Por. M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce. Interpretacja Kadłubka, „Archeologia” 3(1949), s. 230-231; M. Handelsman, Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa 1908, s. 239.
36
A. Gałka, Obraz kobiety w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego Kadłubka, „Studenckie Zeszyty Historyczne” 10(2007), s. 33-48.
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stwo37. W tym przypadku sytuacja jest o tyle szczególna, że kobiety
połączyły się z niewolnikami, burząc zupełnie ustaloną hierarchię
społeczną. Wprawdzie niektóre zostały do tego zmuszone, inne jednak dopuściły się zdrady dobrowolnie, co Kadłubek piętnuje z całą
mocą: „niewiasty, które własnowolnie uległy sługom, poniosły z
rozkazania zasłużone kary, gdyż poważyły się na okropny i niesłychany występek, którego nie da się porównać z żadną zbrodnią”38,
bowiem jak kronikarz pisze dalej nie ma „nic zuchwalszego, nic
podlejszego niż nieuszanowanie, co więcej - pogwałcenie praw małżeńskich”39, jednym z których było prawo wyłączności w stosunku
do ciała małżonki. Ukaraniem niewiernych żon oraz niewolników
zajęli się sami poszkodowani i wymierzanie przez nich sprawiedliwości kronikarz pochwala, jak wynika z powyżej cytowanego fragmentu. Jednak nie znajduje jego akceptacji postępek władcy, który
potraktował winne zdrady małżeńskiej z wyjątkowym okrucieństwem: „Nawet niewiasty, którym mężowie przebaczyli, z tak wielką
prześladował potwornością, że nie wzdragał się od przystawiania do
ich piersi szczeniąt, po odtrąceniu niemowląt, nad którymi nawet
wróg się ulitował”40.
Kronikarz posiadał odmienny stosunek do tych dwóch kar, po
części prawdopodobnie związany z etyką chrześcijańską zabraniającą stosowania tak okrutnych kar nawet w przypadku najcięższych
zbrodni, do których zalicza cudzołóstwo. Można przypuszczać, że
chodzi także o osobę, która wymierza karę. Żona podlegała mężowi
jako głowie rodziny i to on miał prawo zastosować wobec niej karę,
37

A. Lis, Nauczyciel wartości - św. Stanisław ze Szczepanowa. Zarys historiograficzny, „Pedagogika Katolicka” nr 8 (1/2011), s. 317-350.
38
Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 18, s. 73; „set et
femine que ultro seruis consenserunt, penas iusse sunt pendere non
inmeritas, atrocissimum et unicum ause facinus, nulli prorsus flagitio
conferendum”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 18, s. 55.
39
Tamże, ks. II, rozdz. 19, s. 74; „nihil sordidius, quam iura matrimonii non
modo non coli set confundi”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 19, s. 56.
40
Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 20, s. 75; „Mulieres
quoque, quibus mariti pepercerant, tanta insectatus est inhumanitate, ut ad
earum ubera catulos applicare non horruerit infantulis abiectis, quibus etiam
hostis pepercisset”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 20, s. 56.
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nie leżało to jednak w kompetencji władcy, zwłaszcza jeśli poszkodowani okazali miłosierdzie. Należy jeszcze raz podkreślić, że Wincenty występuje w obronie tych kobiet, chociaż ich zachowanie osądza bardzo surowo i opowiada się za należytą karą, ale wymierzoną
przez zdradzonych mężów41.
Kronikarz odwołuje się również do czasów historii starożytnej, gdzie znajdujemy analogiczne sytuacje: „Gdy Scytowie przebywali piętnaście lat w Azji, ledwie dali się odwołać na usilne żądanie
żon, które oznajmiły, że jeśli nie wrócą, one u sąsiadów postarają się
o dzieci, jak to niegdyś uczyniły Amazonki. Ci sami, gdy w trzeciej
wyprawie azjatyckiej przez osiem lat byli z dala od żon, w wojnie z
niewolnikami zostali z domu wypędzeni. Albowiem żony ich, znużone długim czekaniem, powychodziły za pastuchów, którzy panom
zwycięsko wracającym zabronili wstępu jakby obcym. Atoli odpokutowali to przez śmierć krzyżową. Również niewiasty pod wpływem
wyrzutów sumienia, niektóre przebiwszy się mieczem, niektóre powiesiwszy się, zakończyły życie, ażeby je i tamtych jednaka spotkała
kara i ażeby zrównała ich potworność zbrodni”42.
Opinie historyków prawa o stanowisku prawnym kobiety na
ziemiach polskich w okresie piastowskim są bardzo rozbieżne. Wielu
badaczy zajmujących się tym zagadnieniem stwierdzało dość słabe
uprawnienia kobiet, a nawet niektórzy wręcz uważali, że były one
pozbawione zdolności prawnej43. Rodzina organizowała życie czło41

A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000, s.
134-139.
42
Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 19, s. 73-74; „Scithe
XV annis in Asia morati, uix uxorum flagitatione reuocarttur, nuntiantibus
ni redeant, sobolem a finitimis quesituras, sicut quandoque fecerunt
Amazones. Idem tertia expeditione Asiana cum annis octo a coniugibus
fuissent, seruili bello domi propulsantur. Nam coniuges eorum longa
prestolatione fesse, seruis pecorariis nubunt, qui reuersos post uictoriam
dominos quasi alienos prohibent, set supplicia crucibus luunt. Mulieres
quoque male sibi conscie, quedam ferro quedam suspendio uitam finiunt, ut
hos uel illas nec pena dissimiles, nec disparis fecerit sceleris inmanitas”, za:
Chronica Polonorum, Liber secvndvs 19, s. 55.
43
Stan badań omawia Bogadan Lesiński w pracy Stanowisko kobiety w
polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku, s. 7-14; por. A. Winiarz, Pol-
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wieka od narodzin do śmierci. Podstawową literaturę przedmiotu
zestawia Maria Bogucka w pracy pt. Gorsza płeć44, co stanowi rozwinięcie kwestionariusza badań z wcześniejszej książki zatytułowanej Białogłowa w dawnej Polsce45. Jednym z głównych zajęć kobiety
w epoce średniowiecza była ciężka fizyczna praca w środowisku
rodzinnym. Szczególnie duży wysiłek ponosiły kobiety na wsi. Do
ich podstawowych zadań poza pomocą w uprawie ziemi należała
hodowla zwierząt i drobiu, przygotowywanie posiłków, zapasów
oraz utrzymywanie porządków w domu. O każdej porze roku kobieta
miała swoje obowiązki, nawet zimą, podczas gdy mężczyzna odpoczywał (darła pierze, szyła, haftowała). W związku z tym jej pozycja
w gospodarstwie była dość dobra. Można zaznaczyć, iż podział pracy na wsi miał bardziej charakter funkcjonalny niż hierarchiczny46.
Nieco inaczej przedstawiała się sytuacja kobiety mieszkającej w
mieście. Tu również spełniała ona podstawowe funkcje związane z
wychowaniem dzieci i pracami w gospodarstwie domowym lub
warsztacie rzemieślniczym. Często była dyskryminowana ze względu na swoją płeć. Za ta samą pracę otrzymywała dużo mniejsze wynagrodzenie niż mężczyzna. Maria Bogucka zauważa, że istniały
głównie dwa zawody uprawiane przez kobiety niezamężne - prostyskie prawo dziedziczenia kobiet w wiekach średnich, „Kwartalnik Historyczny”
10(1896), s. 756-812; R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma,
t. II, Warszawa 1905, s. 371-380; S. Kutrzeba, Ideał i życie kobiety w Polsce
wieków średnich, „Ateneum Polskie” 4(1908), s. 176-198; K. Tymieniecki,
Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 1928; J. Adamus,
Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1; W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów 1925; tenże, Z dziejów prawa małżeńskiego w
Polsce. Zezwolenie panującego lub panów na małżeństwo poddanych i świeckie
opłaty małżeńskie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t. I,
Lwów 1916, s. 1-70; A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa
małżeńskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 4(1952); S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim, „Czasopismo
Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 80-107.
44
M. Bogucka, Gorsza płeć...
45
Taż, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim
XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
46
Taż, Gorsza płeć..., s. 65-67.
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tucja i służba domowa47. Sytuacja kobiety zależała przede wszystkim
od jej miejsca w strukturze rodzinnej. Odmienna była pozycja żony
w małżeństwie elit możnowładczych oraz w małżeństwach mieszczan i chłopów. Niemniej jednak bardzo wiele zależało od osobistych relacji między małżonkami48.
Rozbieżne wiadomości o stanowisku kobiet niezamężnych
znajdujemy u pisarzy arabskich. Przede wszystkim należy wymienić
tu relacje Ibrahima ibn Jakuba w dwóch jej przekazach AlKazwiniego i Al-Bekriego. Tak oto Ibrahim ibn Jakub w relacji AlKazwiniego charakteryzuje informacje dotyczące związków małżeńskich w czasach Mieszka I: „A kto się urodzi, temu król przydziela
żołd, czy będzie płci męskiej, czy żeńskiej. Gdy zaś dziecię dorośnie,
to jeżeli jest chłopcem, żeni go, bierze od jego ojca wiano i wręcza je
ojcu tej kobiety. A wiano jest u nich ciężkie [to jest kosztowne, trudne do uiszczenia]. Jeżeli mężowi urodzą się dwie lub trzy córki, staje
się [przez to] bogatym, a jeżeli mu się urodzi dwóch lub trzech synów, staje się ubogim. Ożenek [następuje] u nich wedle uznania ich
króla, nie z wolnego wyboru. Król bierze na siebie całkowite ich
[swych ludzi] utrzymanie. Na nim też ciąży koszt wesela. Jest on jak
czuły ojciec dla swych poddanych. A ci [Słowianie] odznaczają się
wielką zazdrością o swe kobiety, w przeciwieństwie do wszystkich
Turków”49. Interpretacja przekazów arabskich ze względu na rozbieżne informacje nie pozwala na jednoznaczne wnioski. Przytoczmy
inną wiadomość o kobietach słowiańskich pochodzącą od AlBekriego: „ale panna kiedy pokocha jakiego mężczyznę, udaje się do
niego i zaspokaja u niego swą żądzę. A kiedy małżonek poślubi
[dziewczynę] i znajdzie ją dziewicą, mówi do niej: gdyby było w
tobie coś dobrego, byliby cię pożądali mężczyźni i z pewnością byłabyś sobie wybrała kogoś, kto by był wziął twoje dziewictwo. Potem ją odsyła i uwalnia się od niej”50. Odwrotną relację dotyczącą
kobiet niezamężnych zamieszcza współczesny Al-Bekriemu geograf
47

Tamże, s. 70-72.
S. Płaza, Historia prawa..., s. 236.
49
Relacja Ibrahima ibn Jakuba, wyd. T. Kowalski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, nova series, t. I, Kraków 1946, s. 50.
50
Tamże, s. 53; Zob. G. Labuda, Ibrahim ibn Jakub, „Roczniki Historyczne” 16(1947), s. 120-147.
48
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perski Al-Gardizi: „Jeśli jakaś dziewczyna pokocha jakiegoś mężczyznę, idzie do niego; on połączywszy się z nią, jeśli ją znajdzie
dziewicą, bierze ją sobie za małżonkę; jeśli nie, to odtrąca ją i powiada: Jeśliby w tobie było coś wartościowego, to byś ty się uchroniła [w całości]”51.
Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Romana Michałowskiego pt. Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku,
który na tle porównawczym przedstawia kwestie problemów małżeńskich52. Idąc za tym badaczem należy zwrócić uwagę na dwa
fragmenty z kroniki Thietmara z Merseburga. Pierwszy z nich opisuje obyczaje w Polsce przedchrześcijańskiej za panowania Mieszka I:
„Za czasów pogańskich jego ojca [tzn. Mieszka I], po pogrzebie
każdego męża, którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie i
w ten sposób dzieliła ona jego los po śmierci. A jeśli znaleziono
nierządnicę jakową, obcinano jej srom, by ją w ten szpetny i okrutny
sposób ukarać, następnie zaś - jeśli godzi się o tym mówić - wieszano ten wstydliwy okrawek nad drzwiami domu, by uderzając w oczy
każdego wchodzącego, do opamiętania na przyszłość go przywiódł
oraz ostrożności. Prawo Boże nakazywał kamienować za to, a obyczaj naszych przodków żąda obcięcia głowy takim niewiastom”53. Z
kolei kronikarz ten opisując czasy Bolesława Chrobrego pod rokiem
1018 podaje: „W państwie jej małżonka [tzn. Chrobrego] panuje
dużo różnych zwyczajów, a choć są one straszne, to jednak niekiedy
zasługują na pochwałę. Lud jego wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata na podobieństwo upartego osła; również nie da
rządzić sobą w interesie władcy, jeżeli ten nie stosuje kar surowych.
Jeśli kto z tego ludu ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać
rozpustę, spotyka go natychmiast następująca kara: prowadzi się go
51

Materiały źródłowe do historii Polski epoki feudalnej, wyd. G. Labuda, t. I, Warszawa 1954, s. 273; Zob. M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego
prawa małżeńskiego w Polsce, [w:] tegoż, Od Arystotelesa do Złotej Legendy, Warszawa 1958, s. 306-313.
52
R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii piastowskiej w X-XI wieku, [w:] Animarum cultura. Studia nad kulturą religijną na ziemiach polskich w średniowieczu, t. I, Struktury kościelno-publiczne, red. H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 11-49.
53
Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, s. 218.
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na most targowy i przymocowuje doń wbijając gwóźdź poprzez
mosznę z jądrami. Następnie umieszcza się obok ostry nóż i pozostawia mu się trudny wybór: albo tam umrzeć, albo obciąć ową część
ciała. Jeżeli stwierdzono, że ktoś jadł po Siedemdziesiątnicy mięso,
karano go surowo przez wyłamanie zębów. Prawo Boże bowiem,
świeżo w tym kraju wprowadzone, większej nabiera mocy przez taki
przymus, niż przez post ustanowiony przez biskupów. Są tam także
inne zwyczaje, znacznie od tych gorsze, ani Bogu nie są miłe, ani
tubylcom niczego prócz strachu nie przynoszą”54. Splot tych
czynników powodował ukształtowanie się trwałości struktury
rodzinnej i tradycyjnego obyczaju w jej obrębie55. Rodzina miała
charakter patriarchalny, na jej czele stał ojciec. Pozycja żony w
rodzinie zależała od posiadania potomstwa; jego brak mógł być
przyczyną odesłania żony jej rodzicom jako bezpłodnej, a więc
niezdolnej do wykonywania podstawowej funkcji56. Z
uprzywilejowanego bowiem stanowiska mężczyzny w małżeństwie
wynikało, że kobietę traktowano jako jedyną sprawczynię
bezpotomności. Znaczenie pracy kobiety w obrębie gospodarstwa
domowego sprawiało, co prawda, że nie zawsze rodzina decydowała
się na rezygnację z niej; jednak pozostając w rodzinie męża, kobieta
bezpłodna stawała się przedmiotem pogardy. Z drugiej strony wychowywanie licznego potomstwa pozwalało na zwiększenie jej praw
i autorytetu w rodzinie57.
Na wizerunek kobiety w Kronice polskiej Wincentego Kadłubka miały wpływ pochodzenie, wykształcenie oraz pozycja społeczna jej autora. Mimo, iż kronikarz nie poświęca kobietom zbyt
wiele uwagi, to wnikliwa analiza jego dzieła pozwala wydobyć zarówno pozytywny, jak i negatywny ich obraz. Anna Gałka w pracy
54

Tamże, s. 217-218; Zob. R. Michałowski, Chrystianizacja monarchii
piastowskiej…, s. 21; A. Gieysztor, Le tradizioni locali e le influenze ecclesiastiche nel matrimonio in Polonia nei secoli X-XIII, [w:] Il matrimonio
nella società altomedievale, Spoleto 1977, s. 321-342.
55
S. Trawkowski, Przemiany społeczne i gospodarcze w XII i XIII wieku,
[w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo - społeczeństwo - kultura,
red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 62-118.
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M. Bogucka, Gorsza płeć…, s. 83.
57
Tamże, s. 86-88.
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Obraz kobiety w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka 58
zakłada, że Wincenty jako uczestnik Soboru Laterańskiego IV był
propagatorem celibatu w Kościele polskim. W związku z tym mógł
mieć wizję kobiety zagrażającej czystości i będącej pokusą dla życia
kapłańskiego. Kobiety opisane na kartach kroniki pochodzą z elit
politycznych oraz panującej dynastii piastowskiej. Obraz piastowskich żon w dziele Galla Anonima jest przedmiotem erudycyjnych
studiów zawartych w pierwszym rozdziale monografii Grzegorza
Paca Kobiety w dynastii Piastów. Badacz ten porównuje wspomnianą kronikę z innymi źródłami narracyjnymi wczesnego średniowiecza. Konkludując zauważa wspólne cechy określające oczekiwania
względem kobiet pochodzących z wyższych warstw społeczeństwa59.
Niewiasty niskiego pochodzenia pojawiają się na kartach kronik jedynie w kontekście uczestnictwa w wydarzeniach budzących
szczególną uwagę autorów. We wspomnianych kronikach uwidoczniają się pewne podobieństwa w sposobach charakteryzowania kobiet. W każdym z tych dzieł mamy do czynienia zarówno z bezpośrednimi, jak i pośrednimi sposobami opisywania kobiecego świata.
Na pełną charakterystykę postaci ludzkiej składają się elementy zewnętrznego wyglądu oraz cechy osobowości. W badanych źródłach
cechy zewnętrzne kobiet są zaznaczone o wiele mniej wyraziście niż
cechy wewnętrzne. Najwięcej informacji zanotowali dziejopisarze o
cnotach kobiecych. Należą do nich w świetle źródeł: pobożność,
szczodrobliwość i miłosierdzie, mądrość, prawość i sprawiedliwość,
troska o zbawienie duszy męża, wierność, czystość i dbałość o cześć
kobiecą.
Kronikarze średniowieczni bardzo często zwracali uwagę na
pobożności kobiecą, uważając ją bezsprzecznie za wielką zaletę.
Wśród kobiet przez nich opisywanych pobożnością odznaczały się
nie tylko zakonnice, jako Deo devotae, ale i niewiasty świeckie. W
58

A. Gałka, Obraz kobiety w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego Kadłubka, „Studenckie Zeszyty Historyczne” 10(2007), s. 33-48.
59
G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i
córek do połowy XII wieku - studium porównawcze, Toruń 2013, s. 27-186.
Uczony charakteryzuje: Dobrawę, Judytę Czeską, żonę Bolesława Chrobrego oraz Judytę Salicką.
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większości wizerunków władczyń, jakie zawarte są na kartach kronik, element ich pobożności jest silnie wyeksponowany. Bardzo często charakteryzując konkretną kobietę jako pobożną, kronikarze jednocześnie wiążą z jej postacią cnotę czystości, która nie zawsze jednoznaczna jest ściśle z virginitas, ale także wyraża dbałość o cześć
niewieścią - honor mulieris oraz wierność w małżeństwie60. Istotną
rolą społeczną było macierzyństwo - przede wszystkim urodzenie
dzieci, zapewnienie potomstwa, o wiele mniej natomiast wiadomo o
obowiązkach związanych z ich wychowaniem. Jak pisze G. Duby,
„zachowanie pokoju było jedną z przyczyn, które nakazywały władcom księstw brać sobie żony. Ale najważniejszym powodem był
obowiązek łączenia się z kobietami po to, by przetrwał ród”32. Miarą oceny kobiety często bywała płodność, a zwłaszcza wydanie na
świat męskiego dziedzica, głównym zaś i najszczytniejszym celem
małżeństwa - prokreacja.
Kobieta nierzadko bywała przedmiotem. Dotyczyło to szczególnie córek władców (i władczyń), które służyły jako narzędzie w
realizacji polityki zagranicznej. Chodzi tu o małżeństwa zawierane
przy okazji ważniejszych porozumień politycznych, umacniające tak
ścisłe, jak i chwilowe przymierza stanowiące pewnego rodzaju zawieszenia broni. Mówiono czasem o „polityce małżeńskiej” i było to
w pełni aprobowane. Taką politykę prowadził według Wincentego
Mieszko III Stary61. Podobnie przedmiotowo potraktował kronikarz
Julię. Jest to postać całkowicie przez niego wymyślona, służąca ukazaniu potęgi Polaków. Jest ona siostrą Juliusza Cezara wydaną za
Lestka III (celem było zawarcie sojuszu). Wniosła rzekomo mężowi
w posagu Bawarię, a także założyła w kraju miasta: Julius - czyli
Lubus i Julia - czyli Lublin. Jednak, gdy podstępny Cezar próbował
odebrać siostrze to, co dał jej jako posag, została odesłana przez
męża do ojczystego kraju62. W Polsce zaś musiała zostawić maleń60

J. Chodor, Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej (XI-XII wiek), [w:] Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze - początek czasów
nowożytnych, red. U. Borkowska, Lublin 1996, s. 268-297.
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Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. IV, rozdz. 2, s. 173-175; Chronica Polonorum, Liber qvartvs 2, s. 130-131.
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Tamże, ks. I, rozdz. 17, s. 30-31.
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kiego syna - Pompiliusza. W tym opowiadaniu znowu pojawiły się
dwa elementy - sojusz i posag; to one decydowały o małżeństwach i
losie córek w rodzinach panujących.
W Kronice polskiej Wincentego Kadłubka można znaleźć interesującą charakterystykę kobiety: „Donoszą pewnemu mędrcowi,
że urodził [mu] się syn. Miły to dar - rzecze - i dobrodziejstwo natury, lecz każę strzec, żeby innego nie ssał mleka, jak tylko z piersi
najdzikszego potwora. Zapytują go, czy wilczycę należy wyszukać.
Odrzekł: Bynajmniej. Czy może lwicę? Nie. Tygrysicę? Przenigdy!
Smoka? W żaden sposób. Cóż więc spośród wszystkich istot żyjących jest najdziksze? Odpowiedział: To, co spośród wszystkich jest
najłagodniejsze - wskazując przez to na niewiastę. Wszelka bowiem
łagodność niewieścia jest nad wszelką srogość bardziej zawzięta i
nad wszelką zawziętość sroższa”63.
Zdecydowana większość wzmianek poświęconych kobietom
w omawianych kronikach zawiera informacje dotyczące małżeństwa.
Chociaż żaden z kronikarzy nie podaje żadnej definicji małżeństwa,
to jednak każdy przekazuje ją w sposób pośredni, ukazując model
idealnej żony. Jest to znamienne, że małżeństwo ukazane jest właśnie poprzez obraz kobiety. Wśród informacji dotyczących małżeństwa dają się wyróżnić zagadnienia odnoszące się do sposobów jego
zawierania, jak również i takie, które są związanie z funkcjonowaniem związku małżeńskiego. Kronikarze zanotowali godne uwagi
informacje na temat czynników decydujących o powstaniu związków
małżeńskich. Zważywszy na to, że źródła mówią przede wszystkim o
kobietach pochodzących z domów panujących, a także wyższych
warstw feudalnych, należałoby oczekiwać, że opisywane w nich
koligacje mają wymiar polityczny. W zasadzie każdy mariaż władcy
miał swoje głębokie uzasadnienie polityczne i pośrednio ekonomicz63

Tamże, ks. III, rozdz. 27, s. 158; „Cuidam sapienti nuntiatur filius
natus. Gratum, inquit, munus ac beneficium nature, set caueri iubeo ne
umquam lac sugat nisi ab uberibus atrocissime beluarum. Dicunt ei:
Querendane est lupa? Ait: minime. Numquid leena? non. Tigris? absit.
Olophagus? nequaquam. Quod ergo animantium omnium est atrocissimum?
Respondit: quod omnium est mansuetissimum, feminam significans. Est
enim omnis mansuetudo feminea omni seueritate truculentior, omni
truculentia seuerior”, za: Chronica Polonorum, Liber tertivs 27, s. 120.
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ne64. Kobiety, bez względu na wiek, nie dysponowały z reguły samodzielnością przy wyborze męża, jako że znajdowały się pod stałą
opieką prawną (manus) męskich krewnych, a niekiedy władcy. Prawo znajdujące się wówczas pod wpływem rzymskim określało taką
sytuację prawną jako alieni iurs, co oznaczało podporządkowanie
innej osobie, najczęściej ojcu lub innemu męskiemu opiekunowi, pod
względem decydowania o sytuacji prawnej i majątkowej. Także
wdowy były poddawane opiece, np. najstarszego syna, jak w zwyczajowym prawie germańskim, bądź też instytucji kościelnych, czego przykładem może być sytuacja wdów na Rusi, które zaliczane
były do tzw. ludzi cerkiewnych65.
Macierzyństwo ukazane jest na kartach kronik głównie na przykładzie miłości i troski okazywanej przez matki swoim dzieciom.
Kronikarze ukazali wyraźnie troskę macierzyńską kobiet i ich niepokój o potomstwo. Rozłąka z nimi napawała je tym większym lekiem,
że nie były one świadome ich dalszego losu. Miłość ta przybiera
szczególne formy, gdy dotyczy stosunków z dorosłymi już dziećmi.

2. Sposoby doprowadzania do małżeństwa
Instytucja małżeństwa jest znana już z najdawniejszych czasów. Małżeństwo miało regulować kwestie dziedziczenia i spraw
gospodarczych, uważano je za podstawę rodziny. Sposoby zawarcia
małżeństwa były znane wcześniejszym ludom niskich szczeblów
rozwoju kulturalnego. Z czasem jednak zaczęły przekształcać się w
sposoby dopasowane do potrzeb ówczesnych czasów. Powszechne

64

M. Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] Rodzina a
wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł,
Bydgoszcz 1995, s. 95-119; taż, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce
wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po
XX wiek. Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania
– czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 169-179; taż, Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i
miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t. I, Poznań 1998, s. 33-38.
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S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie
polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s. 80-107.
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były cztery sposoby zawarcia małżeństwa: przez kupno, porwanie,
wspólne zamieszkanie, umowę formalną66.
Wśród pierwotnych sposobów zawarcia małżeństwa wymienia
się zwykle porwanie kobiety jako sposób najdawniejszy i najbardziej
pierwotny67. Porwanie było więc w państwach plemiennych uznaną
formą zawarcia małżeństwa. Pojawiało się ono wtedy, gdy rodzice
nie chcieli oddać swojej córki w ręce ubiegającego się o nią męża,
lub miało na celu uniknięcia podarków ślubnych. Wreszcie mężczyźni porywali panny, gdy pochodzili z różnych, szczególnie wrogich, plemion. Prawdopodobnie potwierdzeniem, że porwanie było
jednym ze sposobów zawarcia małżeństwa w Polsce wczesnośredniowiecznej, jest etymologia nazwy „żona”, wywodząca się najpewniej od czasownika „żonić” to znaczy „gonić”, czy też „zanosić”68. Według Aleksandra Brücknera wyraz „żona” oznaczał pierwotnie „kobietę rodzicielkę” i ma wspólny źródłosłów z łacińskim
„genus”, czyli rodzaj69.
W Polsce nie zachowało się wiele źródeł na temat małżeństwa
przez porwanie. Być może sposób ten występował przed przyjęciem
chrześcijaństwa. Z chwilą jego przyjęcia porwanie zaczęło zanikać,
ponieważ Kościół, zgodnie z prawem rzymskim, potępiał ten sposób70. Ponadto ustawodawstwo świeckie zabraniało porywania żon,
ponieważ podstawą do zawarcia małżeństwa była zgoda obojga nupturientów. W praktyce młodzi byli rzadko pytani, często ich wola
była łamana, zwłaszcza dotyczyło to kobiet71. Zdarzały się przypadki
karania porwania, co najczęściej występowało z inicjatywy rodziców, którzy na małżeństwo zgodzić się nie chcieli. Jeszcze w XII
66

M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 33.
Szerzej: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…,; tenże, Z dziejów
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wieku, wśród ludów wschodniosłowiańskich porwanie żony było
częstym, powszechnym i legalnym sposobem zawarcia małżeństwa.
Zaznaczyć jednak trzeba, że nie było to porwanie w dosłownym tego
słowa znaczeniu, lecz porwanie w geście symbolicznym po wcześniejszych uzgodnieniach. Tak więc, o ile na wschodzie sposób ten
był powszechny, na ziemiach polskich jeżeli istniał legalnie, szybko
został potępiony i zakazany72.
Wśród badaczy pojawiają się zwolennicy (Jan Adamus), jak i
przeciwnicy (Władysław Abraham) tezy o legalności małżeństwa
przez porwanie. W polskim średniowieczu powoływano się na zapytanie biskupa Pełki, wystosowane w roku 1199 do papieża Innocentego III. Był to tzw. dekretał, czyli list udzielający odpowiedzi na
pytanie prawne. Pełka zadał pytanie, czy uprowadzona dziewczyna,
która w innej diecezji wzięła w obliczu Kościoła ślub z porywaczem,
zawarła ważny związek małżeński73. Abraham interpretował je w ten
sposób, że biskup widział różnicę między prawem krajowym, zakazującym takich związków i prawem kościelnym, uznającym w tym
okresie zgodę porwanej za warunek wystarczający do ważności małżeństwa, dlatego wolał się upewnić co do prymatu w tym wypadku
zasad kościelnych. Abraham nie przywiązywał wagi do zwrotu „do
innej diecezji”, postrzegając go jako rezultat zaistnienia konkretnej
sytuacji. Z kolei Adamus położył nacisk właśnie na owo in aliam
dioecesim, traktując je jako klucz do wyjaśnienia rzeczywistych
intencji biskupa. Stwierdził, że różnica między prawem kanonicznym i prawem krajowym nie była wystarczającym powodem, aby
zwrócić się do papieża. Z całej wzmianki Adamus wyciągnął wniosek, że w jednej dzielnicy (a właściwie u jednego plemienia, gdyż
utożsamiał te dwa pojęcia) małżeństwo przez porwanie było dozwolone, w innej zaś nie74. Kościół uznawał, że uprowadzenie w celu
zawarcia małżeństwa wbrew woli rodziców nie stanowiło porwania.
Wymagał tylko zgody samej zainteresowanej. Papież uznał takie
72

W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (9661795), Warszawa 2010, s. 300 i nn.
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W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 72-87.
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małżeństwo za ważne, o ile stwierdzono, że wola kobiety wstąpienia
w związek małżeński została wyrażona w pełni świadomie i dobrowolnie, mimo wcześniejszego porwania75. Uzależniał bowiem ważność małżeństwa od obopólnej woli narzeczonych76. Według Bogdana Lesińskiego porwanie było jeszcze w XII, a może i XIII wieku
dość częstym sposobem zdobywania żony77.
Bolesław Chrobry chcąc wejść w porozumienie z Jarosławem
Mądrym, zabiegał o rękę jego siostry Przedsławy. Kiedy jego prośby
zostały odrzucone wyprawił się na Kijów: „(…) sławnie i wspaniale
pomścił swą krzywdę na królu Rusinów, który odmówił mu oddania
swej siostry za żonę. Oburzony tym król Bolesław najechał z wielką
siłą królestwo Rusinów, a gdy ci usiłowali zrazu stawić mu zbrojny
opór, ale nie odważyli się na stoczenie bitwy, rozpędził ich przed
sobą jak wicher kurzawę. Nie opóźniał jednak swego pochodu natychmiastowym zajmowaniem miast i gromadzeniem łupów, jak to
zwykle czynią najeźdźcy, lecz pospieszył na Kijów, stolicę królestwa, aby pochwycić jego ośrodek i króla samego”78. W dalszej narracji Gall Anonim wkłada w usta Bolesława Chrobrego słowa: „Tak
jak w tej godzinie Złota Brama miasta ugodzoną została tym mieczem, tak następnej nocy ulegnie siostra najtchórzliwszego z królów,
której mi dać nie chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesławem w
75

W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 742.
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Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, oprac.
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21-22. Zob. K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w
średniowieczu, Poznań 2005, s. 78-135.
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łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden, jak nałożnica, aby pomszczona została w ten sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś ku
obeldze i hańbie”79.
Wraz z rozwojem ustroju rodowego pojawiły się sposoby zawarcia małżeństwa, wymagające zgody rodziców dziewczyny - małżeństwo przez kupno i zmówiny. Wszystkie te rodzaje zaślubin nie
występowały kolejno, ale równolegle. Wraz z upowszechnianiem się
chrześcijaństwa pojawiła się jednak tendencja do kwestionowania
ważności bardziej archaicznych form zawierania związku. Jak z kolei zauważa Wacław Uruszczak, porwanie musiało spotkać się z
potępieniem w miarę postępów chrystianizacji ziem polskich. W
XIII wieku ustawy synodów biskupów polskich potępiły wszelkie
przejawy porwania i zakazywały księżom udzielania kościelnego
ślubu porywacza z porwaną, nawet gdyby wyrażała ona na to zgodę
(Wrocław 1248 rok)80. Wśród ludności uboższej małżeństwo przez
zamieszkanie funkcjonowało jeszcze dłużej, kiedy małżeństwo przez
porwanie zanikło już pod presją Kościoła, a zmówiny jako umowa o
charakterze majątkowym nie odgrywały większej roli.
Z czasem zwyczaj porywania przekształcił się w kupno żony,
które - jak już wspomniano było najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną formą zawarcia małżeństwa zarówno u Germanów, jak
i Słowian. Z informacji przekazanych przez Tacyta można wnosić,
że w okresie plemiennym małżeństwo u Germanów zawierane było
w drodze umowy między rodami mężczyzny i kobiety. W następstwie takiej umowy następowało oddanie narzeczonej z zachowaniem pewnych symbolicznych formalności i przejęcie jej w posiadanie przez mężczyznę, który był zobowiązany wręczać dary rodowi
79

Gall Anonim, Kronika polska, ks. I, rozdz. VII, s. 22-23; „Sicut, inquit
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kobiety. Dary te uznawano jako cenę kupna żony - pretium emptionis. Pojawienie się tego sposobu zawarcia małżeństwa spowodowane
było rozwojem rodów plemiennych, które jak można przypuszczać,
nie zawsze żyły ze sobą w zgodzie. Porwanie kobiety przez mężczyznę z wrogiego rodu nie dawało obiecujących szans na poprawę stosunków między nimi. Potrzebny był więc system, który ten spór
mógłby naprawić. Małżeństwo poprzez kupno żony stało się jedynym prawnie legalnym i właściwym sposobem zaślubin81.
Potwierdzenie tej myśli znajdujemy u Władysława Abrahama,
który przytacza opis podróży po krajach słowiańskich kupca pochodzenia żydowskiego Ibrahima ibn Jakuba. Opowiada on o kraju Mieszka I i
o jego drużynie wojennej: „Jeśli któremu z tej drużyny urodzi się dziecko, nakazuje mu książę wyznaczyć utrzymanie bez względu na płeć. A
gdy dorośnie, jeśli jest płci męskiej, żeni go i płaci za niego ojcu dziewczyny podarek małżeński. Jeżeli jest płci żeńskiej, wydaje za mąż i płaci
za męża jej ojcu ów podarek. Podarek małżeński jest u Słowian bardzo
znaczny (…). I jeżeli komu urodzą się dwie lub trzy córki, to są przyczyną jego wzbogacenia się, jeżeli zaś urodzi mu się dwóch synów,
powoduje to jego zubożenie”82.
Najbardziej wiarygodnym dowodem istnienia tej formy jest
wyraz wiano, który oznaczał zaopatrzenie żony ze strony męża, które
rozumiane jest jako forma kupna, czy też cena płacona za żonę, w
dosłownym tego słowa znaczeniu83. Termin wiano pochodzi od słowa „wienić”, co pierwotnie znaczyło sprzedawać. Kupno jako sposób zawarcia małżeństwa zanikło prawdopodobnie około XII wieku84. W tym okresie wiano oznaczało zabezpieczenie żonie przez
męża pewnej sumy, jako wynagrodzenie za posag85. Wiano prawdopodobnie było śladem dawniejszej praktyki daru ślubnego składanego rodzicom. Zdaniem Wacława Uruszczaka wiano - dar ślubny dla
81
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rodziców przekształciło się w wiano - dar ślubny dla żony86. Pierwotnie posagiem było natomiast to, co kobieta otrzymywała od rodziców w dniu ślubu87.
Władze kościelne początkowo tolerowały praktykę zawierania
małżeństw w drodze umów między rodziną narzeczonej a przyszłym
mężem, której przedmiotem było kupno władzy nad żoną, tzw. mundium. Domagano się udziału w obrzędach ślubnych duchownego,
który narzeczonym udzielał błogosławieństwa. We wczesnym średniowieczu do zawarcia małżeństwa były konieczne zasadniczo dwa
akty: zaręczyny (sponsalia) oraz przekazanie dziewczyny narzeczonemu (traditio). Longobardowie uważali zaręczyny za czynność
prawną zawieraną między przyszłym mężem a rodzicami narzeczonej. Sumę pieniędzy, jaką płacił narzeczony przy zaręczynach, uważano za zabezpieczenie na wypadek wdowieństwa88. Jednocześnie
gdyby krewni przeciwstawili się później małżeństwu, mógł odebrać
siłą narzeczoną. Narzeczona, która poślubiłaby innego, traciła
otrzymane dary, a jej mąż musiał zapłacić porzuconemu podwójną
cenę zadatku, jaki on uiścił przy zaręczynach. Mogły być one zerwane wskutek choroby (trądu, ślepoty) lub zdrady. Natomiast drugim
koniecznym aktem do zawarcia małżeństwa było przekazanie dziewczyny. Był to akt uroczysty, odbywający się w obecności krewnych i
świadków. Ojciec lub opiekun oddawał dziewczynę narzeczonemu,
dodając zwykle jakiś przedmiot (płaszcz lub szpadę) jako symbol
przekazywanej władzy nad kobietą. Znakiem wyjścia kobiety spod
władzy ojca był zwyczaj obcinania włosów lub pozorowana chłosta.
W tym samym dniu narzeczony otrzymywał posag panny młodej.
Następnie dochodziło do pokładzin. Dopełnienie małżeństwa przez
kontakt fizyczny małżonków nie miało istotnego znaczenia dla jego
ważności. W zasadzie od XI wieku przekazania panny młodej narzeczonemu dokonywał kapłan w kościele według zasady traditio ante
ostium ecclesiae - przed bramą kościoła. Występował on jednak w
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charakterze świadka, a nie twórcy małżeństwa89. Z zagadnieniem
kupna żony wiąże się brak swobodnej woli kobiety przy wyborze
małżonka, co może poświadczać słabą ówcześnie sytuację prawną
kobiet90.
Kolejnym sposobem doprowadzenia do małżeństwa było
wspólne zamieszkanie. Różniło się ono od konkubinatu, czyli faktycznego związku mężczyzny i kobiety, w którym brak było woli
zawarcia małżeństwa91. Z dekretału papieża Celestyna III (11911198) adresowanego do biskupa krakowskiego Pełki (1187-1207)
dowiadujemy się o sprawie krakowskiego diakona Wita. Został on
oskarżony o bigamię sukcesywną, czyli o posiadanie kolejno dwóch
żon. Twierdził on, że pierwsza z kobiet nie była jego żoną, mimo że
mieszkał z nią przez sześć lat. Diakon argumentował, iż przyszła do
niego z własnej woli, a nie została mu oddana przez rodziców ani
krewnych92. Wit powoływał się tu na prawo zwyczajowe, zgodnie z
którym panna powinna mu być wydana przez rodziców lub krewnych93. Dekretał papieża Celestyna III stanowi ważne źródło dla
poznania praktyk dawnego prawa małżeńskiego, pośrednio potwierdzając, że w czasach Wincentego Kadłubka istniał zwyczaj zawierania małżeństwa przez wspólne zamieszkanie. Z badań Adama Vetulaniego wynika, że jeszcze na przełomie XII i XIII wieku uznawane
było za ważne małżeństwo powstałe drogą faktycznego współżycia
małżonków przez dobrowolne przeniesienie się kobiety do domu
mężczyzny94. Małżeństwo przez zamieszkanie było rozpowszechnione wśród ludności wiejskiej przez cały okres średniowiecza. Bez
wątpienia ten sposób zawarcia małżeństwa spotykamy w innych
89
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grupach społecznych, o czym świadczy sprawa krakowskiego diakona Wita95.
Idąc dalej, kolejnym sposobem zawarcia małżeństwa była
umowa formalna. Zawarcie małżeństwa przez kupno przekształciło się
prawdopodobnie w czasach frankońskich w zawarcie małżeństwa
przez umowę formalną. Zawierała zobowiązanie się dłużnika do
świadczenia w przyszłości. Dzieliła się ona na dwa odrębne akty:
zmówiny i zdawiny96. Jedną z głównych przyczyn przeistoczenia się
kupna w umowę formalną był cel tego sposobu zawierania małżeństwa. Poprzez kupno żony nabywało się przyszłą matkę rodu, wchodzącą do nowego związku sakralnego. Wraz z rozwojem kultury społeczeństwo przestało akceptować małżeństwa zawierane w ten sposób.
Struktura umowy formalnej opierała się na dwóch momentach: zawarcie umowy i jej wykonanie, czyli oddanie poślubionej kobiety. Zawarcie umowy zachodziło pomiędzy narzeczonym, a ojcem kobiety. Tak
więc, w przeciwieństwie do kupna, ten nowy akt formalny zachodził
bez udziału narzeczonej. Dopiero po odbyciu obu aktów małżeństwo
dochodziło do skutku. Z biegiem czasu pozostała więc wyłącznie
umowa formalna i uzupełniający ją ślub kościelny97.
Polskie zmówiny różniły się od zaręczyn uznawanych przez
Kościół lub tych wychodzących tradycją z prawa rzymskiego. Podstawową różnicą był fakt, że akt ten dochodził do skutku bez czynnego udziału kobiet oraz że był faktyczną umową ślubną, w momencie oddania narzeczonej przyszłemu mężowi. Zmówiny odbywały się
z udziałem tak zwanych dziewosłębów, czyli swatów, których rola
polegała na pośredniczeniu między stronami i doprowadzeniu do ich
ugody98. Wola kobiety odnośnie do zawarcia małżeństwa, nawet z
końcem średniowiecza nie była istotna, w szczególności, gdy panna
była nieletnia. Nad kobietą zawsze władzę posiadał ojciec lub opiekun i do wykonywania jego postanowień była zobowiązana. Zawarcie małżeństwa bez zgody ojca (lub opiekuna) sprzeciwiało się po95
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czuciu prawnemu społeczeństwa i pociągało za sobą dotkliwe skutki
majątkowe. Jeżeli chodzi o treść zmówin, poza samą umową i jej
warunkami obejmowały również postanowienia prawne, które zmierzały do utwierdzenia umowy oraz zabezpieczenia jej dotrzymania.
Najczęstszym środkiem do tego służącym był zakład (vadium), w
wysokości pewnej oznaczonej sumy, czyli kara umowna. Sposób ten
był tak szeroko rozwinięty, że stosowały go także sądy kościelne.
Zdawiny obejmowały trzy odrębne momenty99: główny akt
oddania wśród uroczystości weselnej, przenosiny do domu męża i
pokładziny (copula carnalis). Zorganizowanie aktu oddania należało
do osób, pod władzą których pozostawała panna młoda. Pod koniec
XV wieku akt ten zaczęto nazywać już ślubem. Istnieją wzmianki, że
to swaci przyprowadzali żonę do domu męża, ale nie można doszukać się tutaj szczególnego znaczenia prawnego tego zwyczaju.
Prawdopodobnie przenosiny miały bardziej charakter tradycyjny i
symboliczny. Zaznaczyć także trzeba, że zdarzały się wyjątki, kiedy
to pan młody wprowadzał się do panny młodej. Szerzej opisane w
literaturze i zarazem mające większe znaczenie ma akt pokładzin. W
zachodnich źródłach możemy się doszukać obszernych opisów tego
aktu, od którego zależna była ważność małżeństwa. W Polsce nie
przywiązywano do tego aż tak wielkiej wagi. Był to akt fizycznego
objęcia posiadania oddanej prawnie żony. Było to uzupełnienie ceremonii ślubnej. Nazwa „małżeństwo”, jak wskazuje Wacław Uruszczak, wywodzi się z połączenia germańskiego terminu „mahl” czyli
uczta oraz „żeńśtwo” czyli przyjęcie żony100.
Ostatnim ze sposobów zawarcia małżeństwa było faktyczne
pożycie, czyli konkubinat.
Od najdawniejszych czasów pojmowano konkubinat jako
związek między osobami, które nie mogą (z powodu przeszkód zawarcia małżeństwa) lub nie chcą (ze względów formalnych, które
muszą spełnić) zawrzeć małżeństwa, ale jednocześnie pragną pozostawać we wspólnym pożyciu101. Natomiast wśród ludów germań99

Tamże.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 747.
101
Zob. G. Kulesza, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich, Wrocław 1969, s. 36-39; W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka,
100

266

skich praktykowaną formą zawarcia małżeństwa była zgoda na prowadzenie przez kobietę i mężczyznę wspólnego gospodarstwa oraz
wzajemne współżycie, z pominięciem wymaganego uroczystego
przekazania mężowi narzeczonej przez jej rodzinę102.
Celem tej części pracy było przedstawienie sposobów zawarcia małżeństwa w średniowieczu. Rozwijały się one w miarę zmieniających się czasów i potrzeb. Początkowo państwa szczepowe,
które nie wymagały szczególnych form i tradycyjnych zwyczajów
zawarcia tego aktu, akceptowały sposób porywania żon bez wiedzy
lub za zgodą rodziców. Gdy ludy te zaczęły się rozwijać w kierunku
bardziej cywilizowanym, rozwinął się także nowy sposób małżeństwa poprzez kupno żony. Ta forma miała znaczenie dla rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodami, czyli znaczenie polityczne.
Ostatecznie kupno przekształciło się w umowę formalną. Spośród
znanych sposobów zawarcia małżeństwa praktycznie tylko zmówiny
spotkały się z kościelną akceptacją, uznając je za umowę zawarcia
małżeństwa w przyszłości, a więc zaręczyny. W średniowiecznej
Europie małżeństwo było regulowane przez prawo kanoniczne, które
uznawało za ważne tylko te małżeństwa, w których obie strony wyraziły wolę wzięcia drugiej strony odpowiednio za męża lub żonę.
Nie było jednak konieczne, by małżeństwo było zawierane przed
jakimkolwiek kapłanem czy urzędnikiem.
Podsumowując należy stwierdzić, że do najważniejszych elementów kanonicznej koncepcji małżeństwa należały: zasada nierozerwalności, równości kobiety i mężczyzny oraz sakramentalnego charakteru małżeństwa. Powyżej zostały omówione wszystkie znane
sposoby zawierania małżeństw w średniowieczu, kiedy małżeństwo
miał charakter świecki, a z czasem dochodziła do głosu koncepcja
chrześcijańska.
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3. Formy zawierania małżeństwa
Formalizm czynności prawnych pierwotnego prawa objawiał
się nie tylko w formach zewnętrznych, w użytych symbolach i
gestach, lecz również w słowach ściśle określonych i zastosowanych
do każdej czynności prawnej. Formuły te musiały być skrupulatnie
przestrzegane, a ich pominięcie lub mylne użycie czy
wypowiedzenie czyniło czynność bezskuteczną.
Charakteryzując kościelną formę zawarcia małżeństwa należy
podnieść, iż początkowo kapłan błogosławił nupturientów, co nie
miało znaczenia dla istnienia związku. Stopniowo od XI wieku kościelna forma przyjmowała się wśród warstw wyższych, ale nie
podważało to istnienia małżeństwa zawieranego na sposób świecki
(szczególnie rozpowszechnione na wsi). Małżeństwo było sakramentem, którego udzielali sobie sami nowożeńcy, a nie ksiądz, który był
jedynie świadkiem. Fakt małżeństwa powstawał na skutek zgodnego
oświadczenia woli mężczyzny i kobiety (consensus facit nuptias).
Kościół katolicki walczył z poligamią, a także z zawieraniem małżeństwa przez porwanie i kupno. Początkowo nie określał szczegółowo formy zawarcia małżeństwa, tylko oświadczenie woli stron, zaś
ksiądz błogosławił zawarte w formie świeckiej małżeństwo zwykle
następnego dnia. Z czasem doprowadziło to do monopolu Kościoła
w sprawach małżeńskich osobowych (ustawodawstwo, jurysdykcja).
W 1197 roku legat papieski Piotr z Kapui nakazał stosowanie w Polsce kościelnej formy zawarcia małżeństwa, co nie było od razu przestrzegane, szczególnie na wsi. Począwszy od Soboru Laterańskiego
IV w 1215 roku, Kościół starał się rozpowszechnić zapowiedzi w
celu wykrycia przeszkód małżeńskich. Wprowadzono nakaz zapowiedzi w trzy kolejne niedziele/święta przed zawarciem małżeństwa
w kościołach parafialnych narzeczonych. Została określona również
kanoniczna koncepcja małżeństwa, która określała jego konsensualną naturę, czyli zgodne i dobrowolne oświadczenie woli narzeczonych, przez które udzielali sobie jednocześnie sakramentu małżeństwa (sakramentalny charakter małżeństwa).
Zwyczaj podawania sobie wzajemnie dłoni był oznaką
przyrzeczenia, wzajemnej wierności czy zawartego związku. Owe
podanie rąk, manuum stipulatio, suspectio, ma wedle brzmienia
zapisek być oznaką utwierdzenia przyrzeczenia lub wzajemnej
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wierności. Zwyczaj ten nie był obcy dawnemu prawu polskiemu.
Symbol ręki pojawia się przy rękojmi, przy przyjęciu zakładu,
zobowiązania i utwierdzeniu jego dotrzymania, a na określenie tego
aktu używano zwrotu „w rękę ślubić”. Warto wspomnieć o wielkim
znaczeniu tego zwyczaju w świecie słowiańskim na przełomie XI i
XII wieku. Omawiając go nie można pominąć ludowego obrzędu
wiązania rąk nowożeńców. Wprawdzie bardzo przypomina on
wiązanie rąk stułą, zwłaszcza, że dokonuje go czasem uproszony
kapłan, jednakże przyjmuje się, że jest on najstarszą formą nie tylko
zrękowin, ale małżeńskiego ślubu w czasach pogaństwa. Obrzęd ten
symbolicznie oznaczał istniejący między dwiema stronami węzeł
zależności, a także dwustronną odpowiedzialność osobistą za
dopełnienie zmówin, a przy zdawinach jednostronne oddanie żony
pod władzę męża103.
W Polsce średniowiecznej przypisywano czynności tej pewną,
ściśle określoną doniosłość prawną w obrębie umowy ślubnej.
Wianek w dawnym średniowiecznym ceremoniale weselnym
zajmował niewątpliwe ważną pozycję. Używanie go było
rozpowszechnione przy różnych okazjach. Zwyczaj wieńczenia
młodej pary zatrzymali również chrześcijanie, co skutkowało tym, że
przeszły one następnie do liturgii kościoła greckiego, gdzie je
przekształcono wkładając wianki na głowy młodej pary. W tej
sytuacji wianek najczęściej miał wydźwięk o charakterze
symbolicznym jako symbol dziewictwa lub związku Chrystusa z
Kościołem. W późniejszym okresie zamiast wieńców używano
metalowych koron. Istniał także zwyczaj, że nowożeńcy
zatrzymywali korony jako oznakę stanu małżeńskiego, a
zdejmowano im je w kościele osiem dni po ślubie. Żona Mieszka I,
czeska księżniczka Dobrawa, jak pisze praski kronikarz, miała na
sobie już wieniec dziewiczy: „była nad miarę bezecna jako kobieta w
podeszłym wieku, kiedy poślubiła księcia polskiego, zdjęła z swej
głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim kobiecym
szaleństwem”104.
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Według części badaczy pierścionek był pozornym świadczeniem w miejscu dawnej ceny kupna kobiety lub ceny władzy nad nią,
albo też przedstawiał się, jako zadatek, który był środkiem zapewnienia mocy obowiązującej zawartej umowy. Natomiast według innych uczonych nie posiadał on znaczenia istotnego, jako konieczna
formalność ważności umowy, lecz był tylko oznaką jej zawarcia105.
Wśród darów, jakie narzeczony składał wybrance przy dojściu
do skutku wzajemnego porozumienia, wymienia się różne
przedmioty stroju kobiecego, jak futro, mitra lub trzewiki. Niektóre z
tych podarunków mogły być pozostałością dawnej ceny kupna,
pierwotnego wiana, podobnie jak wspominanie zapłaty za wianek
lub różdżkę weselną. Inne zaś można zakwalifikować pod kategorię
darów świadczonych dla zaznaczenia wzajemnej przychylności
obojga narzeczonych106.
Przy ślubie kościelnym na Wschodzie następował pocałunek
po zdjęciu wianków (lub koron), na Zachodzie natomiast po
modlitwach wstępnych, po poświęceniu pierścionka lub przy końcu
mszy ślubnej, przed komunią. Początkowo obcinano pannom
młodym włosy, a później zwyczaj ten zamienił się w rozplatanie
warkoczy. Na ziemiach polskich często robił to brat przy oczepinach.
Oznaczało to najprawdopodobniej poddanie władzy męża. Oczepiny
co do swej treści przedstawiają się jako obrzęd, zaznaczający zmianę
stanu panny młodej, która z panny staje się mężatką, przez zmianę
stroju głowy na strój mężatki. Różnica w tym stroju polegała na tym,
że dziewczęta chodziły z głową nieprzykrytą lub ubraną ozdobne
kwiaty, wstążki lub wianki, mężatki natomiast przywdziewały
zasłonę, czepiec lub innego rodzaju drobne okrycia107.
Średniowieczne wesela zazwyczaj odbywały się hucznie i
trwały nawet kilka dni, wypełniała je muzyka, pieśni, tańce i uczta 108.
Uczta weselna posiadała doniosłe znaczenie prawne, gdyż była
formą umocnienia umów. Małżeństwo jako umowa prawa
familijnego, mająca dać początek nowemu życiu i zapewnić ciągłość
105
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rodu, była zdarzeniem radosnym i szczególnie uroczyście
obchodzonym. Przenosiny odbywały się w ten sposób, że poślubioną
odprowadzano lub odwożono do domu męża wraz z jej wyprawą i
posagiem. Pokładziny odbywały się zarówno po weselu, jak i w
czasie jego trwania. Do komnaty ślubnej pannę młodą odprowadzali
funkcjonariusze weselni i uczestnicy uczty109.
4. Przeszkody do zawarcia małżeństwa
Prawo kanoniczne wyróżniało dwa rodzaje przeszkód: 1) zrywające (unieważniające) np. brak woli zawarcia małżeństwa; błąd co do
osoby; impotencja lub niemożność kontaktu fizycznego po stronie kobiety; pokrewieństwo w linii prostej oraz w linii bocznej do odpowiedniego stopnia komputacji; bigamia; powinowactwo; powinowactwo
duchowe; śluby zakonne i święcenia kapłańskie; naruszenie kościelnej
formy zawarcia związku małżeńskiego; małżeństwo z osobą niechrześcijańskiego wyznania; 2) wzbraniające (tamujące) zaliczano niepełnoletność oraz różnicę religii w obrębie wyznań chrześcijańskich. Katalog
przeszkód małżeńskich, czyli czynników przeszkadzających w zawarciu
małżeństwa, rozbudowało prawo kanoniczne. Można wyróżnić dwa
rodzaje przeszkód: przeszkody zrywające (impedimenta dirimentia), co
skutkowało unieważnieniem małżeństwa oraz przeszkody wzbraniające
(impedimenta prohibentia), które zabraniały małżeństwa, ale nie czyniły
go nieważnym. Katalog przeszkód sformułował Kościół już w średniowieczu, niektóre z nich regulowało prawo świeckie. Przeszkody kanoniczne przejmowane były przez ustawodawstwo świeckie w celu zwalczania różnych niepożądanych stanów (np. ślubu małoletniego syna z
dorosłą kobietą, wtedy ojciec małoletniego utrzymywał bliższe stosunki
z synową)110.
Jak już wspomniano, do przeszkód zrywających należy zaliczyć pokrewieństwo w linii prostej (zakaz bezwzględny), w linii
bocznej ograniczony był do pewnego stopnia pokrewieństwa, od X
wieku do VII stopnia komputacji kanonicznej, a od Soboru Laterań-
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W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 130 i nn.
B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego…, s. 90-93.
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skiego IV w 1215 roku do IV stopnia111. Idąc dalej należy wymienić:
powinowactwo, pokrewieństwo sztuczne (prawne - adopcja), pokrewieństwo duchowe (pomiędzy rodzicami chrzestnymi a chrześniakami), wyższe święcenia duchowne, śluby zakonne, istniejące małżeństwo jednej ze stron, brak chrztu jednej ze stron, nieświadoma
nierówność stanowa (wprowadzona przez prawo świeckie), cudzołóstwo, impotencja oraz porwanie kobiety112. Za przeszkody zrywające
uważano również istotne braki związane z samą czynnością zawarcia
małżeństwa, takie jak brak woli zawarcia małżeństwa (przymus,
groźba), błąd co do osoby (zarówno co do przynależności stanowej,
jak i stanu wolnego), ograniczenie zdolności do czynności prawnych
(np. choroba umysłowa), nieczystość (zakaz małżeństwa między
niewierną żoną po owdowieniu a jej kochankiem), a także naruszenie
kościelnej formy zawarcia związku małżeńskiego (brak właściwego
plebana)113.
Z kolei przeszkody wzbraniające to różnorodność wyznania
wśród chrześcijan oraz niepełnoletność jednej ze stron. W wyjątkowych okolicznościach możliwe było uzyskanie dyspensy od władzy
kościelnej114. Przykładem jest fragment kroniki Galla Anonima dotyczący małżeństwa Bolesława III Krzywoustego: „Lecz pominąwszy
wiele rzeczy, o których w swoim miejscu wypadnie nadmienić,
opowiedzmy o [jego] zaślubinach i o darach, w niczym nie ustępujących darom wielkiego króla Bolesława. Aby zaś papież Paschalis II
udzielił zgody na to małżeństwo pomimo pokrewieństwa [pomiędzy
narzeczonymi], biskup krakowski Baldwin, przez tegoż papieża konsekrowany w Rzymie, wskazał na brak oświecenia w wierze i na
konieczności polityczne, wobec czego stolica rzymska zezwoliła
miłościwie na to małżeństwo, niezgodnie [co prawda] z kanonami i z
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ogólną praktyką, ale w drodze wyjątku”115. Kadłubek kilkakrotnie
wspomina o przeszkodach w zawarciu małżeństwa. Jedną z nich jest
różność wyznania, jednak jest to przeszkoda nie natury prawnej, lecz
obyczajowej. Małżeństwo chrześcijańskiej księżniczki z poganinem
nie było mile widziane, chyba że prowadziło do nawrócenia, jak to
się stało w przypadku Mieszka i Dobrawy: „Albowiem ona, szczerze
przywiązana do wiary katolickiej, nie pierwej miała ochotę pójść za
mąż, zanimby całe królestwo polskie wraz z samym królem nie
otrzymało znamienia wiary chrześcijańskiej. Nauczyła się bowiem,
że różność wyznania jest jedną z przeszkód w małżeństwie. Pierwszy
więc król polski Mieszko otrzymał łaskę chrztu”116.
Chrzest Mieszka I zalegalizował związek niedozwolony przez
Kościół. Efektem tego wydarzenia, zdaniem biskupa Wincentego,
była chlubna przyszłość całego narodu: „Przez niego na tę naszą
ojczyznę wylało się promienne światło nowej gwiazdy. Przez niego
aż na dno naszego grzęzawiska spłynął zdrój tak wielkiej łaski. Jego
czyny nie tylko z pozoru są miłe, lecz także czcigodne dla płodnej
tajemnicy w głębi nich tkwiącej”117. Zarówno Gall Anonim118, jak i
115

Gall Anonim, Kronika polska, ks. II, rozdz. 23, s. 67; „Sed pretermissis
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Kadłubek przedstawili Dobrawę w roli matki chrześcijaństwa, przy
czym mistrz Wincenty dodał interpretację prawnokanoniczną119.
Jak już wcześniej wspomniano, Kościół dążył do tego, aby
małżeństwa zawierane były in facie Ecclesiae - przed kapłanem i w
obecności świadków, oraz aby były poprzedzone trzykrotnymi zapowiedziami. Z kolei inne reguły występowały w małżeństwach u
elit władzy rodziny dynastycznej. Bolesław Krzywousty ożenił się z
krewną trzeciego stopnia – Zbysławą. Małżeństwa Piastów spokrewnionych w czwartym stopniu spotykamy kilkakrotnie w omawianym
okresie120. Mistrz Wincenty powołując się na prawo rzymskie daje
szeroki wywód prawny na temat przeszkód małżeńskich związanych
z adopcją: „Stąd w Digestach, w rozdziale zatytułowanym o małżeństwie [czytamy]: Stosunek braterstwa nabytego przez adopcję dopóty
jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa, dopóki trwa adopcja. I
dlatego tę, którą ojciec mój adoptował i usamowolnił, będę mógł
wziąć za żonę. Podobnie w Instytucjach w rozdziale o małżeństwie
[czytamy]: Jeśli któraś dziewczyna przez adopcję zostanie twoją
siostrą, to jak długo trwa adopcja, zaiste nie może dojść do zawarcia
małżeństwa między tobą a nią. Jeśliby zaś przez usamowolnienie
adopcja została zniesiona, będziesz mógł wziąć ją za żonę. Jeśli zaś
przez adopcję przysposobię sobie którąś dziewczynę za córkę lub
wnuczkę, czy usamowolnioną będę mógł poślubić? Bynajmniej - jak
o tym mówi się w tymże tytule: Przeto tej, która na skutek adopcji
zaczęła dla ciebie być córką lub wnuczką, nie będziesz mógł wziąć
za żonę, choćbyś ją usamowolnił […]”121.
119
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Przeszkodę prawną stanowiło natomiast pokrewieństwo zarówno naturalne, jak i duchowe wynikające z chrztu i bierzmowania,
a także „braterstwo nabyte przez adopcję”, o którym kronikarz Wincenty wspomina przy opisie postrzyżyn: „Tego zaś pokrewieństwa
wynikającego z adopcji, które wprowadzono za pomocą prawa cywilnego, tak wielka jest świętość, że nie można go naruszać nawet
pod pozorem małżeństwa, bowiem jak synowie duchowni, tak i adoptowani nie mogą się łączyć z rodzeństwem, chyba, że jedno z nich
zostanie usamowolnione. Stąd Mikołaj [mówi]: Między braćmi i
synami duchownymi nie może istnieć prawne małżeństwo, ponieważ
prawa nie pozwalają na zawieranie małżeństw nawet między tymi,
których łączy adopcja”122. Kronikarz odwołuje się tu zarówno do
prawa rzymskiego, jak i kanonicznego wykazując, że adopcja stanowiła przeszkodę w małżeństwie do momentu uwłasnowolnienia
adoptowanej kobiety - wówczas mogła już ona poślubić syna tego,
kto przybrał ją za córkę, niemożliwe było zaś zawarcie małżeństwa z
samym przysposabiającym, nawet po usamowolnieniu. Można przypuszczać, iż ta kwestia budziła kontrowersje, skoro autor popiera
swoje wywody odpowiednimi cytatami ze zbiorów praw123.
5. Rozwiązanie małżeństwa
Zasada nierozerwalności małżeństwa polegała na tym, że nie
mogło ono zostać unieważnione ze względu na wypowiedziane przed
Bogiem słowa obietnicy. Kościelna forma zawarcia małżeństwa tzn.
ut habetur eodem titulo eiusdem libri: Itaque eam, que tibi per adoptionem filia
esse ceperit aut neptis, non poteris uxorem ducere, quamuis eam emancipaueris”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 6, s. 35-36.
122
Mistrz Wincenty, Kronika polska, ks. II, rozdz. 7, s. 46; „Huius autem
cognationis adoptiue, que per artificium iuris ciuilis est introducta, tanta est
religio, ut nec matrimonii pretextu possit iiolari. Sicutnamque spirituales filii sic
adoptiui non possunt iungi naturalibus, nisi altero eorum emancipato. Vnde
Nicolaus: inter fratres et filios spirituales non potest esse legale coniugium,
quandoquidem nec inter eos, quos adoptio iungit, matrimonia contrahi leges
permittunt”, za: Chronica Polonorum, Liber secvndvs 6, s. 35.
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nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 91-117.
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zawarcie umowy małżeńskiej dokonywane było przed proboszczem,
zgodnie z zasadą małżeństwa zawieranego w obliczu Kościoła - in
facie Ecclesiae. Kościół podjął jeszcze jedną ważną kwestię, instytucja nieważności małżeństw dopuszczała możliwość uznania małżeństwa za niebyłe od samego początku (matrimonum non existens) ze
względu na przeszkody małżeńskie.
Według postanowień Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku
umowa małżeńska nie mogła być rozwiązana z woli małżonków przez
rozwód, była to więc zasada nierozerwalności małżeństwa. Jego kanoniczna koncepcja zakładała kościelną formę zawarcia małżeństwa, czyli
przed duchownym w obliczu Kościoła, a także instytucję stwierdzenia
nieważności małżeństwa, to znaczy możliwość uznania je za niebyłe na
podstawie przeszkód małżeńskich zrywających124. Należy jednak pamiętać, że wejście tych postanowień w życie trwało wiele dziesięcioleci.
W późniejszym czasie ustawodawstwo Kościoła polskiego wprowadziło
sankcje ekskomuniki dla osób, które dopuściły się publicznego cudzołóstwa, czyli wiadomego wielu osobom125.
Jako przedstawiciel Kościoła Kadłubek był zapewne zwolennikiem nierozerwalności małżeństwa, znał jednak pojęcie rozwodu126. Nie wspomina natomiast o oddaleniu żony przez któregokolwiek z chrześcijańskich władców państwa polskiego, chociaż wiadomo, że takie sytuacje miały miejsce w przypadku małżeństwa Bolesława Chrobrego127. Jeśli autor świadomie pominął te informacje,
być może chciał w ten sposób sprawić wrażenie, że kościelne przepisy dotyczące małżeństwa przyjęły się w społeczeństwie polskim bez
problemu, a wprowadzenie monogamii odbyło się łagodnie i nie
spowodowało napięć, co chyba należy uznać za wątpliwe. Warto
wspomnieć, iż kościelna forma zawierania małżeństwa wprowadzona została dopiero w czasach Kadłubka (w roku 1197 przez legata
124
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papieskiego Piotra z Kapui) i nie od razu się przyjęła, podobnie więc
musiało być w przypadku trudnych do zaakceptowania w pogańskim
dotąd społeczeństwie przepisów prawa kanonicznego128. Autor przytacza sentencję prawniczą, która ukazuje jego pogląd na instytucję
małżeństwa: „I niewiasta bowiem, jak mówi prawo, która zaraz powróciła [do męża] nie uchodzi za rozwiedzioną”129. Oznacza to, że
kobieta miała możliwość odejścia od męża, lecz w razie szybkiego
powrotu nie dochodziło do rozwiązania ich związku. Trudno jednoznacznie stwierdzić, w jakich okolicznościach miało miejsce to wydarzenie, skoro poddana była ona władzy męża i zobowiązana do
posłuszeństwa. Prawdopodobnie chodzi o okoliczność, kiedy mąż
odsyłał niewiastę, lecz mógł ją wezwać z powrotem bez żadnych
konsekwencji, jeśli uczynił to odpowiednio szybko.
Ustanie małżeństwa zazwyczaj następowało przez śmierć jednego z małżonków. We wczesnośredniowiecznej Europie rozwiązanie małżeństwa mogło nastąpić przez rozwód lub za obopólną zgodą
lub jednostronnie. Jak zaznacza Andrzej Dziadzio, zgodnie z germańskimi zwyczajami z reguły mąż mógł oddalić żonę do domu ojca
z określonych prawnie powodów jak bezpłodność, zdrada, próba
zabójstwa. Porzucenie wiązało się najczęściej z zapłatą określonej
sumy rodzinie żony130. Doskonałym tego przykładem jest oddalenie
dwóch żon przez pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego131. Po przyjęciu chrześcijaństwa w pierwszej monarchii piastowskiej następowała recepcja prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne
traktując małżeństwo jako sakrament uznawało, iż związek małżeński jest nierozerwalny z mocy prawa boskiego132. Stopniowo Kościół
wprowadzał zasadę niemożności zawarcia małżeństwa za życia poprzedniego małżonka, zaś potem bezwzględnej nierozerwalności. W
wyjątkowych przypadkach następowało rozwiązanie małżeństwa
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zawartego, ale niedopełnionego, często pod warunkiem wstąpienia
jednej strony do klasztoru. Inną przyczyną było faktyczne rozdzielenie małżonków, czyli separacja „od stołu i łoża” za ich zgodą lub na
mocy orzeczenia sądowego na określony czas lub na stałe, bez możliwości zawarcia przez nich nowego małżeństwa133. W stosunkach
międzynarodowych rozwód groził nawet wojną, był bowiem naruszeniem warunków ugody. Nie chodziło tu zapewne o ojcowską
troskę i pomszczenie osobistego niepowodzenia córki, odesłanej
przez męża, lecz o złamanie układu gwarantującego pokój. Z uczuciami kobiet w wirze wielkiej polityki mało kto się liczył, one same
nie miały wpływu na bieg wydarzeń - najpierw podlegały władzy
ojca, potem zmuszone były do posłuszeństwa temu, z kim dzieliły
łoże. Nie wiadomo, jak znosiły ten los, czy buntowały się przeciwko
sytuacji społecznej sprowadzającej ich osoby do rangi przedmiotu
swego rodzaju handlu wymiennego, czy też przyjmowały to z pokorą, zdając sobie sprawę z tego, jak niewiele mogą zmienić 134. W Polsce średniowiecznej przeszkodą zrywającą małżeństwo najczęściej
było pokrewieństwo lub powinowactwo. Prawdopodobnie swoboda
unieważnienia małżeństwa miała swoje źródło w przedchrześcijańskim prawie rozwodu, którego przyczyna musiała być uznana społecznie, najczęściej była to bezpłodność lub choroba żony135.
Prawdopodobnie na nieudane małżeństwo Mieszka II Lamberta i Rychezy miało wpływ posiadanie przez Mieszka nałożnicy 136.
Królowa odczuwała to jako zniewagę. Po odsunięciu od władzy
Mieszka przez jego brata Bezpryma, Rycheza rozwiodła się z mężem
i wraz z dziećmi udała się do Saksonii137.
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Streszczenie:
Charakter rodziny w średniowiecznej Polsce był zróżnicowany
w zależności od grupy społecznej, stopnia zamożności, sytuacji własnościowej, tradycji, regionu oraz wielu innych czynników138. Najważniejszymi funkcjami rodziny były: prokreacyjna, gospodarcza,
wychowawcza, kulturalna i zabezpieczająca. Należy podkreślić, iż
potrzeby człowieka w okresie średniowiecza były realizowane głównie w rodzinie. Stanowiła ona oparcie dla poszczególnych jej członków i zapewniała bezpieczeństwo. Analizą objęto sposoby doprowadzania do małżeństwa, formy jego zawierania, przeszkody oraz rozwiązanie małżeństwa.
Słowa klucze: małżeństwo, monarchia patrymonialna, prawo
zwyczajowe, rodzina w średniowieczu, zawarcie małżeństwa
Summary:
The nature of the family in medieval Poland was varied depending on the social group, wealth, ownership situation, tradition,
region, and many other factors. The most important functions of the
family were procreative, economic, educational, cultural and safety.
It should be emphasized that the needs of people in the Middle Ages
were implemented mainly in the family. It provided support for each
of its members and assured safety. The analysis included ways of
bringing into the marriage, the form of its conclusion, the obstacles
and the dissolution of the marriage.
Key word: marriage, patrimonial monarchy, customary law,
the family in the Middle Ages, the start of a marriage
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Zob. A. Lis, Władza ojcowska w świetle wybranych polskich do 1320 roku, [w:] Ojcostwo: powołanie czy zadanie?, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2013,
s. 21-38; tenże, Autorytet władcy w średniowieczu - zagadnienia historycznoprawne, [w:] Autorytet. Wczoraj - dziś - jutro, red. J. Zimny, Stalowa Wola
2014, s. 79-102; tenże, Rex iustus - model władcy w średniowiecznej Polsce (na
przykładzie Kroniki polskiej mistrza Wincentego, „Przegląd PrawnoEkonomiczny” 21(4/2012), s. 26-49; tenże, Rodzina w Polsce dzielnicowej,
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Mateusz Lisak

Lex Iulia i Lex Papia Poppaea — problem rodziny
jako problem uniwersalny
Początek panowania Oktawiana Augusta jako samodzielnego
władcy Imperium Rzymskiego stanowi punkt przełomowy w historii
Republiki. Państwo było zmęczone toczonymi w przeszłości wojnami domowymi między konkurencyjnymi kandydatami do jedynowładztwa1.Konflikty te przynosiły straty ekonomiczne, oznaczały
ruinę wielu miast i śmierć niezliczonej rzeczy zwykłych obywateli.
Nie mniej, swoją ofiarę w tym procesie złożyli również przedstawiciele klas wyższych. Tradycyjne podziały na stronnictwa popularów
i optymatów powodowały, że przy każdorazowym objęciu władzy
przez tyrana przeciwnej partii dokonywano proskrypcji, a także
wprowadzano do stanów ekwitów i senatorów własnych ludzi, których kompetencje, majątek i pochodzenie niekoniecznie dawały im
warunki do pełnienia tak ważnych funkcji. Dokonywano również
mordów czy konfiskaty majątków. Skutkiem tych wielokrotnie powtarzanych praktyk był stan, w którym stare stan finansowy i ilościowy warstwy senatorskiej był mocno nadwyrężony.
Najbardziej aktywne politycznie jednostki prędzej czy później
napotykały sytuację, w której narażone były na atak ze strony przeciwnego stronnictwa. Ich majątek i życie były zagrożone. Sytuacja
taka z jednej strony sprzyjała robieniu zawrotnych karier, z drugiej
jednak powodowała eliminowanie co bardziej zdolnych aktywistów.
Pozbawiona przez konfiskaty materialnych podstaw warstwa senatorska narażona była na wpływy zamożnych przedstawicieli ekwitów
czy nawet wyzwoleńców. Ich zmniejszona populacja ograniczała
jednocześnie wpływy, jakie można było uzyskiwać dzięki rodzinie
piastującej poszczególne urzędy. Dawne rody straciły swoją chwałę i
wpływy.
Po ustabilizowaniu się sytuacji w Imperium po zakończonej
wojnie z Antoniuszem, przed Augustem pojawił się kolejny problem
1

Między innymi wojna Sulli z Mariuszem 83-82 przed Chr., Cezara z Pompejuszem 49-45 przed Chr. i Antoniusza z Oktawianem 32-30 przed Chr.

związany z warstwami wyższymi. Mimo bowiem zdecydowanie
słabszej pozycji tego stanu, przedstawiciele Senatu nie myśleli bynajmniej o tym, by poszerzyć swoje rody w sensie innym niż we
wpływach politycznych. Przetrzebione elity rzymskie prezentowały
stosunkowo ograniczoną dzietność, która nie pozwalała na zastępowalność pokoleń2. Wskutek braku zagrożenia oraz pojawienia się
swoistego dobrobytu, prawdopodobnie wśród elit rzymskich wystąpiło zjawisko bagna behawioralnego, objawiającego się skrajnym
przystosowaniem istniejących warunków3. Coraz bardziej materialistyczny i konsumpcyjny sposób myślenia powodował, że posiadanie
dzieci nie było już celem życia, a często wręcz przeszkodą w karierze. Korzyści materialne wynikające z potomstwa były ograniczone,
ryzyko zaś z nim związane duże. Dzieci bowiem mogły zhańbić dom
rodzinny, ograniczając wpływy rodziców, zaprzepaścić majątek albo
wdać się nieskutecznie w intrygi. Nie miano także pewności, że posiadane potomstwo jest wystarczająco umiejętne, by pomnożyć majątek rodziców. Ponadto im więcej dzieci posiadano, tym każde z
nich dziedziczyło po rodzicach mniejszą część zgromadzonych dóbr,
a zatem możliwości poszczególnych przedstawicieli były mniejsze,
niż gdyby cały majątek odziedziczyła jedna osoba.
W tym czasie pojawia się bardzo niebezpieczne zjawisko, które zauważył prawdopodobnie sam August. Przedsiębiorczy przedstawiciel elit był często bardziej przywiązany do swoich niewolników i wyzwoleńców niż własnej rodziny, jeżeli ją posiadał. Ponadto
podopieczny każdorazowo udowadniał swoje umiejętności i przedsiębiorczość w trakcie życia swoje pana i dawał większą gwarancję,
że przekazany majątek nie zostanie zaprzepaszczony. Można było
zatem testamentem wyzwolić niewolnika, w trakcie życia, a następnie adoptować, a także osoba taka mogła sama się wykupić. O powszechności i stosunku do tego typu zjawisk ze strony rzymskich elit
możemy przeczytać między innymi we fragmencie Satyrikonu Petroniusza opowiadającym o groteskowej uczcie Trymalchiona4.
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Suder 1993.
alhoun 1973, s. 82-86.
4
Petr. Sat. 26.7-78.8.
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Trudno było szukać osób przestrzegających dawnych obyczajów(mores maiorum).
Za inne przyczyny niskiej płodności uważa się zwykłą niechęć
do posiadania potomstwa, a także wykorzystywanie środków antykoncepcyjnych czy wczesnoporonnych5, a także aborcje6. Poza nimi
często uznaje się za przyczynę bezpłodność. Wynikać ona mogła z
kilku czynników. Zauważamy specyficzny dobór naturalny i wybieranie kandydatów dla swoich dzieci, których rodziny cechują się
niską płodnością. Ograniczona liczba potomków w rodzinie kandydata zwiększała szanse na to, że będzie on jedynym spadkobiercą
fortuny. Niska zaś płodność w poprzednich pokoleniach pozwalała
żywić przekonanie, że nie pojawi się już następne, konkurencyjne
dziecko. W ten sposób zwiększano możliwości potomstwa poprzez
ograniczanie jego liczby, aczkolwiek sprzyjało to pojawieniu się
genetycznych uwarunkowań niskiej płodności i paradoksalnie zwiększaniu liczby przedstawicieli niosących takie geny 7. Za inną źródło
problemów z płodnością uważa się wykorzystywanie przez starożytnych Rzymian ołowiu do wytwarzania przedmiotów codziennego
użytku i rur w akweduktach. Skutkować to miało stopniowym zatruwaniem organizmu i przez to zmniejszeniu szans na posiadanie potomstwa8. Ponadto poruszana jest również kwestia gorących kąpieli,
które to w znacznym stopniu zmniejszają żywotność plemników, a
przez to prowadzą do bezpłodności wśród mężczyzn. Były one niezwykle popularne w czasach rzymskich9.
Nie wiemy, w jakim stopniu ograniczona płodność wynikała z
biologicznych uwarunkowań, a w jakim stopniu z wykorzystywania
różnych środków antykoncepcyjnych10. Nie znana jest również powszechność aborcji w tym okresie. Całość wskazuje na niską dzietność skuteczną przypadającą na jednego przedstawiciela elit rzym5

Plin. HN 29.85; Sor. Gyn. 1.61; Devine 1985, s. 314.
Ovid. Amores 2.13-14.
7
Last 1947, s. 152-6.
8
Gilfillan 1956, s. 3-20.
9
Devine 1985, s. 314; Bowler 1967, s. 171-3; Carcopino 1940, s. 284;
Wright 1960, s. 1960.Plin. HN36.121; Petr. Sat. 72; Sen. Ep. 86.6, 10; Mart.
Es. 6.42; Plin. HN 29.26.
10
Hopkins 1965, s. 124-151; Pomeroy 1975, s. 166.
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skich11. Zwiększająca się liczba wymierających rodów, jak również
niechęć czy niemożność do posiadania dzieci, a także proces poszerzania się grona zamożnych wyzwoleńców stanowiły istotne zagrożenie dla życia społecznego Cesarstwa Rzymskiego, ale także możliwości administrowania nim. Z grona bowiem elit rzymskich wywodzili się administratorzy i politycy imperialni, od których poglądów i umiejętności zależały losy całego kraju. Ich dzietność zaś według szacunków wynosiła 2,5 dziecka na kobietę, co przy śmiertelności niemowląt w owym czasie nie wystarczało na przetrwanie
warstwy senatorskiej12.
W związku z tym August decyduje się na reorganizację struktury senatu. Zamienia tę warstwę obywateli z arystokracji funkcjonalnej na dziedziczną – tworząc de facto dopiero stan senatorski13,
ogranicza liczbę senatorów z 1200 do 60014i przyporządkowano
możliwe do objęcia stanowiska do statusu społecznego15. Ponadto
stara się skłonić Rzymian do rozmnażania się i wydawania na świat
potomstwo. Zaczyna wprowadzać w Imperium ustawodawstwo,
które miało zachęcić do posiadania licznego potomstwa, ale przede
wszystkim wprowadzało system dotkliwych sankcji. Jak sam miał
stwierdzić:
„Jeśli moglibyśmy przetrwać bez żon, obywatele Rzymu, każdy z nas
czyniłby to bez tego nonsensu, ponieważ jednak natura zdecydowała,
że nie możemy żyć z nimi wygodnie, ani też przetrwać w żaden sposób bez nich, musimy dbać o nasze zachowanie raczej, aniżeli o tymczasową wygodę”16.

Pierwsze próby reform August przedsięwziął niedługo po objęciu przez siebie władzy. Ich surowość i skala kar wywołały zdecydowany opór wyższych warstw społecznych, z których zdaniem
princeps musiał się jeszcze wtedy liczyć. W związku z tym został
11

Łoś 1994, s. 313.
Suder 1993.
13
Nicolet 1988, s. 231; Hopkins 1983, s. 176-193.
14
Nicolet 1988.
15
Łoś 1994, s. 297.
16
Fr. 6, Malcovati.
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zmuszony do zaniechania swoich działań i wrócił do nich dopiero po
pewnym czasie17. Pierwszy zestaw praw wprowadza w latach 18-17
przed Chr. Zespół ten nazywa się potocznie Leges Juliae. Zawarte w
nim są Lex Julia de maritandis z roku 18 przed Chr. zachęcające do
zawierania małżeństw i posiadania dzieci. Ograniczało ono także
możliwość zawierania małżeństw między klasami społecznymi.
Prawo to miało na celu uniemożliwienie bogatym wyzwoleńcom i
ekwitom wkupywanie się swoim majątkiem w rody senatorskie.
Zakazywało małżeństw między senatorami lub dziećmi senatorów a
wyzwoleńcami, z kobietami, których ojciec lub matka żyli z rozrywki (ars ludicra) – byli tancerzami, aktorami, gladiatorami itd. z prostytutkami, a także zakazywało małżeństw między wyzwoleńcami a
córkami senatorów. Jeżeli spadek został pozostawiony pod warunkiem niemożności wyjścia za mąż/ożenienia się lub skutki warunków
koniecznych do spełnienia czyniły przyszłe małżeństwo niemożliwym, warunki były nielegalne, a dar pozbawiony tegoż uwarunkowania. Warunkami nie mogło być całkowite uniemożliwienie bycia z
kimś, ale za legalne traktowano ustanowienie warunku nie-wyjścia
za kogoś za mąż/ożenienie się, których mogła być nawet lista, a także można było wymagać, by przyszły kandydat/kandydatka spełniała
określone w testamencie warunki18.
Ponadto August zdecydował się na penalizację zdrady, czyniąc z niej przestępstwo natury prywatnej, ale także publicznej (Lex
Julia de adulteriis Coercendis z roku 17 przed Chr.). Ponadto obie
osoby, które dokonały zdrady, miały zostać wysłane na dwie różne
wyspy w ramach kary („dummodo in diversas insulas relegentur”), a
ich majątek konfiskowano. Prawo to August wykonał nawet na własnej córce Julii w sposób bardziej surowy, niż wymagało tego prawo19, co świadczy o jego poważnym stosunku do kwestii wartości.
Mąż nie mógł zabić każdego przyłapanego na zdradzie, ale tylko
osoby będące w stanie zniesławienia i tych, którzy sprzedają swoje
ciała dla zysków, a także niewolników. Jeżeli zaś mąż zabije żonę
przyłapaną na cudzołóstwie, powinien być ukarany z większą wyro17

Suet. Aug. 34
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Tac. Ann. 3.24.
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zumiałością. W przypadku, kiedy zabije osobę, z którą zdradziła go
żona, powinien ją natychmiast oddalić oraz w przeciągu trzech dni
publicznie przedstawić kto i gdzie dokonał cudzołóstwa z jego żoną.
Może go jednak zabić, tylko jeżeli przyłapie go i swoją żonę na gorącym uczynku. Mąż, który po przyłapaniu swojej żony na zdradzie
nie oddali jej, może zostać uznany wręcz za alfonsa! Prawo rzymskie
wyznaczało również granicę liczbę mężczyzn, jaką można było
uznać w jednym czasie za cudzołożników, niezależnie ile osób przyłapano na cudzołóstwie z żoną. Jeszcze bardziej surowa była kara
gwałt… na mężczyznach. Każdy bowiem, kto został przyłapany na
stosunku z wolnym mężczyzną wbrew jego woli, powinien zostać
ukarany śmiercią. Z kolei kobieta skazana za zdradę powinna za karę
stracić połowę posagu i jedną trzecią posiadanych dóbr, a także zesłana na wyspę. Cudzołożnik zaś powinien stracić połowę swojego
majątku i również zesłany na wyspę, oczywiście inną niż ta, na której przebywa jego wybranka. W przypadku kazirodztwa mężczyzna
zsyłany był na wyspę, kobieta zaś nie podlegała temu, jako że nie
dotyczyło jej w tym przypadku część Lex Julia mówiący o cudzołóstwie20. Nie wiemy, czy prawa te weszły w życie od razu i jak szybko zaczęto ich przestrzegać. Jest możliwe, że jak twierdzi Swetoniusz, pierwotnie nie udało się Augustowi wprowadzić prawa i zostało ono uchwalone dopiero około 4 roku po Chr21.
W 5 roku po Chr. wprowadza prawo Lex Iulia de vicesima hereditatum, nakładające 5% podatek na spadki, które nie dotyczą najbliższej rodziny. Był to podatek bardzo dotkliwy i dotyczył tylko
obywateli rzymskich. Prawdopodobnie dał też początek zwyczajowego przekazywania części spadku dla cesarza, co z czasem przybrało skrajne formy i stanowiło duży dochód skarbca cesarskiego. Osoby żyjące w celibacie lub młode wdowy, które nie zdecydowały się
na ponowne zamążpójście w określonym czasie, zostawały pozbawione prawa do dziedziczenia, a także uczęszczania w grach publicznych. Jeżeli osoba pozostająca w celibacie miała potomstwo,
zanim zdecydowała się na pozostanie w tym stanie, jej dzieci mogły
dziedziczyć status i majątek. Jeżeli spadkobierca w tym przypadku
20
21
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sam pozostawał osobą wolną i bezdzietną w momencie śmierci
spadkodawcy, to osoba taka zobowiązana była w przeciągu stu dni
do zawarcia związku małżeńskiego22. Jeżeli tego nie zrobiła, to traktowano spadek jako dar na rzecz cesarza, jako że traktowano spadek
jako pozostawiony bez spadkobiercy. W takim przypadku władca
przejmował majątek (escheat). W przypadku wdów, jeżeli chciały
one być przedmiotem prawa spadkowego, miały maksymalnie rok
żałoby, po którym to czasie (vacatio) musiały ponownie wyjść za
mąż. W przypadku kobiet rozwiedzionych czas ten ograniczony był
do sześciu miesięcy od momentu rozwodu, w przeciwnym przypadku wiązały się z tym kary. Później uchwalone Lex Pappia wydłużyły
owe okresy do kolejno dwóch lat i półtora roku23.
Zauważono, że wymaganie od wszystkich niezależnie od wieku by zawierali związki małżeńskie i płodzili potomstwo, jest nie
tylko nierozsądne, ale w przypadku kobiet w okresie menopauzy
wręcz niemożliwe. Ponadto głównym celem reform było promowanie rodziny i wpłynięcie na poziom dzietności rodzin wyższych
warstw rzymskich, nie zaś zwiększenie wpływów do skarbca cesarskiego24. Z tego powodu prawo to obejmowało mężczyzn tylko do
sześćdziesiątego roku życia i kobiety do pięćdziesiątego. Jeżeli zaś
mężczyzna ożenił się powyżej tego wieku, ale z kobietą mającą
mniej niż pięćdziesiąt lat (dalej zdolną w mniemaniu Rzymian do
rodzenia potomstwa), przysługiwały mu z tego tytułu przywileje na
równi, jak gdyby miał mniej niż sześćdziesiąt lat25. Małżeństwo, w
którym kobieta skończyła wymagany wiek, a mężczyzna jeszcze
podlegał prawu, nazywano Impar Matrimonium. Ponieważ para taka
z natury nie mogła mieć dzieci ze względu na menopauzę kobiety,
nie podlegali oni karom i ograniczeniom prawnym z tego tytułu.
22
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Był to bardziej skutek uboczny reform, ponieważ wskutek penalizacji
celibatu poprzez sankcje w obrębie prawa spadkowego konieczne było
znalezienie jakiegoś rozwiązania, które czyniłyby z jednej strony szkodliwość dla ludzi łamiących przepisy, z drugiej zaś nie tworzyło dodatkowych
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Jeżeli jednak kobieta zmarła, to wdowiec poniżej sześćdziesiątego
roku życia ponownie podlegał zobowiązaniom.
August zauważył także, że liczba mężczyzn przewyższa liczbę
kobiet w wyższych warstwach społecznych. Pozwolił w związku z tym,
by zamożni obywatele Rzymu mogli żenić się z wyzwolonymi kobietami, a ich potomstwo będzie uznawane za w pełni legalne i mieszczące
się w ramach tego prawa. Przywilej ten nie dotyczył jednak senatorów26.
Trudno powiedzieć, czy wnikało to z chęci zachowania „czystości” tego
stanu, czy wiązało się z ryzykiem wykorzystywania tego wyjątku dla
żenienia się z kobietami niższego stanu. Bardzo też prawdopodobne, że
obydwa wyjaśniania są prawdziwe.
W roku 9 po Chr. princeps wprowadza prawo Lex Papia Poppaea, zachęcające do posiadania dużej liczby potomstwa. Zawierało
ono szereg przywilejów dla osób, które miały trójkę lub więcej dzieci – tylko takie rodziny traktowane były jako prawdziwe, pozostałe
zaś, nawet z jednym lub dwójką dzieci, traktowano jako bezdzietne.
Korzyści płynące z prawa były zależne od płci. Prawo to zakazywało
także pozostawania w celibacie. Rozumiano przez to nie tylko dobrowolną rezygnację ze współżycia, ale także pozostawanie w stanie
wolnym27. Prawo Lex Papia Poppaea często traktuje się jako integralną część Leges Juliae, ale najprawdopodobniej były one osobną
jednostką prawną i nie zostały zintegrowane w jeden zestaw przepisów. Ich natura jest również odmienna, o ile bowiem to pierwsze
miało na celu zachęcenie do posiadania potomstwa i wzmacniało
instytucję małżeństwa poprzez przymus i kary, to te drugie dotyczyły
bardziej kwestii moralnych i fiskalnych.
Na podstawie tej ustawy kandydat na stanowisko, który miał
więcej dzieci, powinien mieć pierwszeństwo i przewagę nad tym,
który ma ich mniej28. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na słowa
Tacyta, historyka żyjącego w drugiej połowie I wieku po Chrystusie:
„Percrebuerat ea tempestate pravus mos, cum propinquis comitiis aut
sorte provinciarum plerique orbi fictis adoptionibus adsciscerent filios,
praeturasque et provincias inter patres sortiti statim emitterent manu
26
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quos adoptaverant... magna cum invidia senatum adeunt, ius naturae,
labores educandi adversus fraudem et artes et brevitatem adoptionis
enumerant. Satis pretii esse orbis quod multa securitate, nullis oneribus gratiam honores cuncta prompta et obvia haberent. Sibi promissa
legum diu expectata in ludibrium verti, quando quis sine sollicitudine
parens, sine luctu orbus longa patrum vota repente adaequaret. Factum
ex eo senatus consultum ne simulata adoptio in ulla parte muneris
publici iuvaret ac ne usurpandis quidem hereditatibus prodesset”29.
„Bardzo demoralizujący zwyczaj stał się w tej chwili powszechny, polegający na fikcyjnym przyjęciu dzieci w przededniu wyborów lub
przydziału prowincji przez szereg bezdzietnych osób, którzy po uzyskaniu spośród ojców tytułu pretora i prowincji, wyrzucają z ojcowskiej opieki synów, których przyjęli. W Senacie wystąpiono z apelem
w związku z poczuciem winy. Rodzice błagali o prawa naturalne i
trwogą o wychowanie z powodu nieuczciwych uników i zwięzłą ceremonię adopcji. „To było” – przekonywali – „wystarczająca nagroda
z tytułu bezdzietności, by mieć wpływy i wyróżnienia, wszystko, w
skrócie, łatwe i otwarte dla nich, bez opieki i bez ciężaru. Dla nich
odkryli, że obietnice prawa, na które od dawna czekali, przerodziły się
w szyderstwo, kiedy ten, który nie wiedział nic o trosce rodzica ani
smutkach żałoby, mógł w jednej chwili wznieść się do poziomu długo
odwleczonych nadziei ojca". W związku z tym wydano dekret Senatu,
że fikcyjne przyjęcie nie powinno być użyteczne w żadnym wydziale
służby publicznej, ani nawet nie może być (użyte – przyp. tł.) dla nabycia spadku”.

Fragment ten wskazuje na wykorzystywanie prawa o wielodzietności przeciw intencjom samej ustawy. Dużą trudnością okazała
się instytucja adopcji, która pozwalała na przyjmowanie pod swoje
dach ludzi niespokrewnionych, ale dających korzyści majątkowe. Jak
to zostało również wcześniej wspomniane, dla wielu ludzi wyzwoleniec był bardziej obiecującym spadkobiercą niż własne dzieci. Ponadto utrata życia adoptowanego dziecka czy zdolność do szantażowania nim była mniejsza niż w przypadku prawdziwego potomstwa.
Adopcja pozwalała również oszczędzić sobie trudów związanych z
wychowaniem i utrzymanie dziecka. Adoptowany dorosły bowiem
już miał ukształtowany charakter, dzięki czemu można było wybie29
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rać, kogo się przyjmie. Na spłodzone przez siebie dziecko Rzymianin był zaś skazany, niezależnie, czy odpowiadało to jego intencjom
czy nie.
Lex Pappia Poppaea zwalniała wyzwoleńców, którzy mieli
odpowiednią liczbę dzieci z operarum obligatione30, a tych, którzy
mieli ich co najmniej czworo, byli zwolnieni z tutela swoich patronów31. Ci obywatele, którzy mieli trójkę dzieci, żyjąc w Rzymie,
czworo, jeśli w Italii i pięcioro, jeśli żyli w prowincji, zwolnieni byli
z urzędu tutorów i kuratorów32. Przywilej ten nadawał Senat i cesarze wybranym przez siebie osobą jako nagrodę, co świadczy o dużym znaczeniu „prawa trójki dzieci” (ius trium liberorum). Korzyści
z niego płynące były na tyle istotne, że Pliniusz Młodszy podczas
swojego namiestnictwa w Bitynii zdecydował się wystąpić o przyznanie tego prawa przez Trajana dla swojego przyjaciela Swetoniusza. Treść listu świadczy także, że traktowano ten tytuł także honorowo i prestiżowo, a nie tylko w kategoriach ekonomicznych. Możliwe jednak, że były to tylko pozory33.
Lex Pappia Poppaea nakładało także kary dla osób, które nie
miały dzieci (qui liberos non habent)34. W przypadku mężczyzn podlegali temu prawu ci, będący między dwudziestym piątym a sześćdziesiątym rokiem życia, w przypadku zaś kobiet – między dwudziestym a
pięćdziesiątym rokiem. Osoba, która nie spełniała powyższego warunku, mogła dziedziczyć tylko połowę przekazanego jej majątku35. Omijano to prawo poprzez adopcję, było jednak uchylone i adopcja nie była
efektywnym sposobem uchylenia się od kar wynikających z prawa36.
Mąż i żona mogli zostawić sobie wzajemnie jedynie dziesiątą część
majątku, jak również odróżniano możliwość przekazywania majątku
dzieciom z małżeństwa i spoza małżeństwa, jak również sytuacja prawna rodziny wpływała na to, jaką część majątku można było dzielić na
poszczególne osoby i komu, w jakim stopniu te dobra można było prze30
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pisać, a także, w jakim stopniu rzeczy te realnie wpływały na korzyść
spadkobiercy. Duże ulgi w tym zakresie dawało prawo i przywilej ius
trium liberorum37. Dzięki niemu też matki mające przynajmniej trójkę
dzieci zwolnione były z powtórnego zamążpójścia, a także nie podlegały już ustawowej opieki ojca czy męża. Mogły także dziedziczyć majątek po swoich dzieciach na mocy specjalnej uchwały – senatus consultum Tertulianum.
W obliczu rozwoju chrześcijaństwa prawa Lex Julia i Lex
Pappia Poppaea były coraz rzadziej przestrzegane, zniesiono je zaś
najprawdopodobniej w czasach Konstantyna lub później. Do tego
czasu jednak stanowiły prawdopodobnie najważniejszy i najbardziej
wpływowy sposób wpłynięcia na dzietność i moralność elit rzymskich, jaką przedsięwzięły władze Imperium. Warto zwrócić w tym
miejscu uwagę, iż w czasach pryncypatu niemały, choć trudny do
badania wpływ miało usamodzielnienie się kobiety jako podmiotu
prawnego. Zaczęto zrywać z wielowiekową tradycją uzależniającą
kobiety od najpierw ojca, a potem męża. W okresie cesarstwa kobiety coraz częściej miały własny majątek, którym mogły dysponować,
a także zyskiwały prawo do rozwodów. Wystarczyła do tego decyzja
jej rodziców lub opiekunów, a jeżeli takowych nie było – sama decydowała o swoim losie. Wykorzystywano to zatem wśród elit, kiedy
to kobiety przewidywały utratę majątku swoich mężów. W takich
przypadkach szybki rozwód pozwalał im zachować własne dobra, a
co więcej – zdobyć kolejne poprzez odpowiednie małżeństwo38.
Ustawodawstwo karało przede wszystkim kobiety za cudzołóstwo i nakładało na nie szereg obowiązków. Wynikało to z biologicznych predyspozycji płci żeńskiej. Z tego właśnie powodu prawdopodobnie nadano kobietom pierwszy raz tak ogromne znaczenie, a
osoba żony zyskiwała większe możliwości względem męża – była
mu bowiem potrzebna. Wzmocnienie roli kobiety jako matki i żony
doprowadziło do sytuacji zupełnie przeciwnej do zamierzonej. Rzymianki z wyższych warstw społecznych wykorzystały nowe narzędzia do rozszerzania swoich wpływów i dołączenia do gier politycznych oraz intryg. Ograniczone wcześniej przez autorytet i władzę
37
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ojca lub męża kobiety, kiedy zrównywano je w świetle prawa, doprowadziły prawdopodobnie do jeszcze większego rozluźnienia pojęcia rodziny i moralności. Mogły bowiem o sobie decydować,
oskarżać łatwiej o stręczycielstwo, a nawet brać rozwód, byle tylko
chronić swoją pozycję społeczną i majątek. W ten sposób druga połowa wyższych warstw społecznych zyskała możliwość dołączenia
do gry politycznej i to dzięki ustawom, które miały je ograniczyć.
Nie należy jednak myśleć, że kobiety cudzołóstwo kobiet traktowano w świetle prawa na równi ze zdradą ze strony mężczyzn. Ci,
jeżeli dokonali pozamałżeńskiego stosunku z kobietą niezamężną,
występowali jedynie przeciw dobrym obyczajom. Za cudzołóstwo
uznawano jedynie akty z mężatkami. W przypadku kobiet zamężnych jakikolwiek akt poza małżeństwem uważany był za zdradę i był
przestępstwem39. Dla większości przedstawicieli elit rzymskich reformy te z pewnością odbierane były negatywnie. Tylko część z nich
zauważała korzyści płynące z nich dla społeczeństwa, a wręcz konieczność ich wdrożenia dla zachowania rzymskiego charakteru Imperium. W świetle ówczesnych jednak była to próba ingerencji państwa w życie prywatne, a nawet intymne. Cudzołóstwo przestało być
problemem prywatnym, rodzinnym, a zostało wywleczone na światło
dzienne i podlegało państwowej penalizacji. August miał w pełni
świadomość problemu, przed jakim stał kraj. Wiedział, że bez rodowitych elit państwo musi upaść, ponieważ do władzy dostaną się
ludzie, którzy poza biznesem nie mają żadnych zainteresowań, dobro
zaś kraju uważają za szkodzące w interesach. Co więcej, władać
Rzymem mieliby ludzie, którzy nie mają z nim nic wspólnego. Kasjusz Dion przytacza jedną z mów Augusta do Senatu, w której
zwraca on uwagę na cały proces. Nie traktuje on aż tak dużego problemu w upadku moralnym senatorów, co zapewne było cechą stałą
wyższych warstw społecznych, ale w tym, że szkodliwe zwyczaje
wpłynęły na demografię40. W celu walki z mieszaniem się Rzymian i
nie-Rzymian wprowadził co najmniej dwie ustawy, które miały temu
przeszkadzać. W 2 roku przed Chr. wprowadzono Lex Fufia Caninia,
a w 4 roku po Chr. Lex Aelia Sentia. Ograniczały one możliwość
39
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Papin. 1, 5, 9
Cass. Dio, Hist. 56.1-47.

wyzwalania niewolników – pierwsza w testamentach (manumissio
testamento), druga za życia (inter vivos). Inna ustawa, uchwalona o
trudnej do ustalenia dacie, zwana Lex Iunia uzależniała możliwość
wyzwolenia niewolników od spełnienia określonych warunków,
którzy jeśli nie spełnili wymogów, nie stawali się obywatelami Rzymu, ale zyskiwali status latyński (latyni juniańscy – latini iuniani).
Ograniczono również możliwość zajmowania przez wyzwoleńców
istotnych stanowisk państwowych.
Prawa ustanowione przez Augusta, choć miały służyć szczytnym celom, wprowadziły kwestię małżeństw, cudzołóstwa i dzietności na płaszczyznę prawną. Dało to narzędzia do manipulowania,
donoszenia, tworzenia intryg, a jednocześnie możliwość egzekwowania prawa wobec ludzi zamożnych było bardzo ryzykowne i zależało zapewne od charakteru władcy lub ludzi, którymi się otaczał.
Możliwe zatem, że przyniosło ono więcej szkód niż pożytku, za co
można jednak winić raczej nie samą formułę stworzoną przez Augusta, ile zepsucie moralne ówczesnych Rzymian. Za panowania Augusta bez wątpienia nastąpił przyrost populacji Italii. Trudno jednak
stwierdzić, w jakiej mierze przyczyniły się do tego reformy, a w
jakim była to naturalna kolej rzeczy. Pronatalistyczna polityka Augusta miała na pewno jeden istotny skutek – dostrzeżono problem
niskiej dzietności, zwiększających się wpływów wyzwoleńców i
elementów obcego pochodzenia. Następni władcy, jak i ich otoczenia, a także artyści i poeci mogli popierać poglądy princepsa albo
nie, musieli się jednak do tej kwestii w jakiś sposób ustosunkować.
Streszczenie:
Po niemal ponad półwieczu wojen za granicami Imperium i
walk wewnętrznych Republika Rzymska wreszcie osiągnęła pokój.
Społeczeństwo było jednak zmęczone toczonymi wojnami, a wielu
światłych obywateli zginęła w walce lub w trakcie intryg politycznych. Im bardziej wybitne były jednostki, tym większą miały szanse,
że padną ofiarą spisku. Imperium wchodzi w nowy okres swojej
historii. Z jednej strony jest to okres szczytowy, z drugiej – czas
stopniowego i nieuniknionego upadku. Rzymianie powoli wymierają
we własnym kraju, a ich miejsce zajmują dawni niewolnicy i cudzoziemcy. Niektórzy jednak zauważyli ten problem i zdecydowali się
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przeciwstawić nieuniknionemu losowi. Niniejszy artykuł koncentruje
się na próbach reform przedsięwziętych przez Oktawiana Augusta za
jego życia i stanowi próbę odpowiedzenia, dlaczego były one konieczne oraz czy przyniosły oczekiwane skutki.
Słowa kluczowe: społeczeństwo rzymskie, stan senatorski,
wymieranie, upadek Cesarstwa Rzymskiego
Summary:
After almost over half a century of wars outside the Empire and
internal struggles, the Roman Republic finally reached peace. Society,
however, was tired of waged wars and many enlightened citizens died in
battle or during political intrigues. The more outstanding individuals, the
more likely they were victims of the conspiracy. The Empire was entering a new period of its history. On the one hand, it is the peak period, on
the other – the time of gradual and unavoidable collapse. The Romans
are slowly dying out in their own country and their place is taken by
former slaves and foreigners. Some, however, noticed this problem and
decided to oppose the unavoidable fate. This article focuses on the attempts of reforms undertaken by Octavian Augustus during his lifetime
and is an attempt to answer why they were necessary and whether they
brought the expected results.
Key words: Roman society, ordo senatorius, exctinction, fall
of the Roman Empire
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Dominika Wojtas

Problem ochrony praw dzieci przy ustaniu małżeństwa
Wstęp
Głównym problemem którym jest przedmiotem niniejszego
artykułu jest problem ochrony praw dzieci przy ustaniu małżeństwa.
Problem ten dotyczy w głównej mierze praw dzieci przy rozwodzie.
Zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżeństwo ustaje z powodu uznania jednego z małżonków za
zmarłego lub orzeczenia rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Już
samo orzeczenie o uznaniu za zmarłego, zgodnie z art. 55 k.r.o. powoduje domniemanie, iż małżeństwo ustało. Jest to domniemanie
prawne i nieusuwalne, jednak należy zaznaczyć, że jeżeli okaże się,
że zaginiony żyje, to orzeczenie o uznaniu za zmarłego należy uchylić, co w konsekwencji oznacza, że podstawa domniemania odpada a
małżeństwo trwa nadal. Definitywne ustanie małżeństwa następuje
dopiero wtedy, gdy drugi małżonek zawrze nowy związek małżeński, chyba że zawierając ten nowy związek, obie strony wiedzą, że
zaginiony żyje.
1. Przesłanki ustania małżeństwa
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustanie małżeństwa następuje z przyczyn wyrażonych w Kodeksie Rodzinnym i
Opiekuńczym. K.r.o. wyróżnia następujące przyczyny ustania małżeństwa: śmierć jednego małżonka, unieważnienie małżeństwa,
uznania jednego z małżonków za zmarłego oraz orzeczenie rozwodu.
Katalog przyczyn jest pełny, co oznacza że małżeństwo nie może
ustać z innych przyczyn niż wyrażonych w ustawie. Sam fakt istnienia orzeczenia uznającego daną osobę za zmarłego jest przesłanką do
unieważnienia małżeństwa. To domniemanie ma charakter prawny
oraz nieusuwalny, jednak należy podkreślić że, jeżeli okaże się że
małżonek żyje, to należy uchylić to orzeczenie. Prawa i obowiązki
małżonków wynikające z przepisów ustawy opierają się min. na
równouprawnieniu oraz poszanowaniu praw i wolności małżonków.
Równouprawnienie dotyczy również podczas złożenia woli kierującej bezpośrednio do ustania małżeństwa. Trwałość małżeństwa i

równouprawnienie małżonków, jest jedną z podstawowych zasad
polskiego prawa rodzinnego. Możliwość rozwiązania małżeństwa na
skutek jednostronnego oświadczenia męża, bez uwzględnienia stanowiska drugiego z małżonków sprzeciwia się zasadzie trwałości
małżeństwa i równouprawnienia małżonków1. Należy podkreślić, że
zasada równouprawnienia małżonków nie jest bezpośrednio wyrażona w ustawach, ale została wyinterpretowana z obowiązujących
przepisów. Ta zasada która wynika nie tylko z realizacji obowiązku
ochrony małżeństwa i rodziny wyrażonej w Konstytucji RP, ale pozostaje z reguły w zgodzie z zasadą ochrony dobra dziecka wspólnego małżonków. Ochrona praw dzieci ma ogromne znaczenie w przypadku ustania małżeństwa, ponieważ to dziecko może najbardziej
ucierpieć na ustaniu małżeństwa rodziców, dlatego prawo powinno
chronić takie dzieci, a także zapobiegać w stopniu jak najwyższym
ustanie małżeństwa.
Rozwód jest dopuszczalny jeżeli między małżonkami nastąpił
zupełny i trwały rozpad pożycia. Pojęcie zupełnego rozpadu pożycia
oznacza, że między małżonkami ustała więź o charakterze duchowym, fizycznym i materialnym. Dla ustalenia rozpadu więzi o charakterze duchowym wystarcza ustalenie wygaśnięcia więzi charakterystycznej dla związku małżeńskiego, czyli wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji, co nie musi oznaczać automatycznie wrogiego
stosunku między małżonkami. Ustanie więzi fizycznej oznacza że
małżonkowie przestali ze sobą obcować fizycznie. Należy przez to
rozumieć wszelkie kontakty cielesne, które dotyczą małżonków którzy żyją ze sobą w zgodnym związku małżeńskim. Zgodnie z poglądem orzeczniczym a także dorobkiem doktryny, żeby mówić o ustaniu więzi fizycznej powinien minąć okres 6 miesięcy od ostatniego
fizycznego kontaktu małżonków. Jest to także niepisana zasada wynikająca z prawa rodzinnego. Ustanie więzi materialnej oznacza, że
małżonkowie przestali prowadzić łączące ich wspólne gospodarstwo
domowe.
Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego samo zamieszkiwanie pod wspólnym dachem, jeżeli wynika ono ze szczególnych
1

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia
2009 r., I ACa 410/09, LEX nr 551997.
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okoliczności (np. małżonkowie ze względów finansowych nie mogą
pozwolić sobie na oddzielne zamieszkanie) - nie musi oznaczać, że
więź materialna między małżonkami została zachowana. Sąd rozwodowy powinien w pierwszej kolejności ustalić istnienie przesłanki
pozytywnej, a następnie zbadać, czy nie istnieje przesłanka negatywna2. Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek musi stanowić dobrowolnie wyrażoną wolę małżonków, a nie np. z przyczyn na które nie
mają oni wpływu. Natomiast o trwałym rozkładzie pożycia mówi się
wtedy, kiedy wszystkie okoliczności wynikające z danej sprawy
jednoznacznie wskazują, że niemożliwe jest ponowne zespolenie
małżonków we wszystkich godnych przejawach życia małżeńskiego
(tj. przywrócenie więzi duchowej, fizycznej i materialnej). Aby sąd
mógł uznać, że nastąpił trwały rozkład pożycia między małżonkami
konieczne jest zatem wskazanie, że od ustania poszczególnych więzi
między małżonkami upłynął pewien okres czasu i brak jest możliwości powrotu do tego co było przed ustaniem więzi. Przyjmuje się, że
czas ten powinien pozostawać w proporcji do długości trwania małżeństwa, wychodzi się bowiem z założenia, że im dłuższe pożycie
małżeńskie, tym większa jest szansa, że małżonkowie przezwyciężą
dzielące ich nieporozumienia i zdołają powrócić do trwałości ich
związku.
Dbając o trwałość związków małżeńskich ustawodawca konstruował normatywny model małżeństwa, jest ochrona rodziny, która
ma powstać w oparciu o taki związek. Ochrona ta dotyczy przede
wszystkim społecznie istotnych funkcji rodziny. Gdyby nie istniało
aprioryczne i potwierdzone w rzeczywistości społecznej założenie o
istnieniu fundamentalnej zależności pomiędzy małżeństwem i rodziną, zawarcie małżeństwa, treść tego stosunku prawnego i jego rozwiązanie mogłyby podlegać typowym regulacjom kontraktowym3.
Oceniając rozkład pożycia Sąd powinien brać pod uwagę wszelkie
okoliczności które zostały w danym postępowaniu udowodnione i
uprawdopodobnione. Stwierdzenie, że proces rozkładu osiągnął już
stan pozwalający go określić mianem trwałego i zupełnego, jest ko2

G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany,
LEX 2018 nr 548305.
3
M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, LEX 2013 nr 167221.
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nieczną przesłanką orzeczenia rozwodu (art. 56 § 1 k.r.o.) - nie ten
jednak - tylko stan końcowy, ale przebieg rozkładu traktowanego
jako proces, jego źródła i przyczyny są istotne dla rozstrzygnięcia o
winie małżonków4.
2. Dobro dziecka jako negatywna przesłanka rozwodu
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oprócz pozytywnych przesłanek rozwodu, zawiera w art. 56 § 2 i 3 kodeksu, który mówi że „Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest
dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów
orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go
małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód
jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia
społecznego”5. W ramach tej przesłanki chodzi o dziecko już narodzone, a zatem Sąd nie może nie orzec rozwodu biorąc pod uwagę
sytuację dziecka które jeszcze się nie narodziło czyli tzw. nasciturusa. Zakres podmiotowy tej przesłanki dotyczy ponadto wspólnych
dzieci małżonków. Należy zwrócić uwagę, iż omawiana przesłanka
odnosi się jedynie do dzieci małoletnich stron. Ratio legis tego przepisu wynika z faktu, iż dzieci pełnoletnie mają już na tyle ukształtowaną osobowość a także psychikę, że rozwód rodziców co do zasady
nie powinien przynieść negatywnych skutków dla ich rozwoju fizycznego i psychicznego. W sytuacji, gdyby rozwód godził w dobro
pełnoletnich dzieci stron np. z uwagi np. dalszą kontynuacje nauki i
konieczność ciągłej pomocy finansowej, możliwym jest powołanie
się na drugą negatywną przesłankę rozwodową w postaci sprzeczności żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego. Tego rodzaju sytuację mają miejsce, gdy z zasadami tymi nie dałoby się
pogodzić rażącej niesprawiedliwości a co za tym idzie także i
4

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1998 r. III CKN 484/97,
LEX nr 519916.
5
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U.2018.05.19.
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krzywdy. Należy przy tym mieć na uwadze, że sprzeczność rozwodu
z zasadami współżycia społecznego z reguły nie zachodzi, gdy małżonek sprzeciwiający się rozwodowi ponosi wyłączną winę rozkładu
pożycia albo gdy przy wspólnej winie brak podstaw do przyjęcia, że
wina małżonka, który żąda rozwodu, jest znacznie cięższa6.
Kwestię niedopuszczalności orzeczenia rozwodu z uwagi na
rażące pokrzywdzenie współmałżonka należy oceniać w świetle zasad humanitaryzmu wynikającym z Konstytucji RP z właściwym
uwzględnieniem czasu trwania małżeństwa, rozkładu jego ciężarów,
sytuacji obojga małżonków, a w szczególności ich wieku, stanu
zdrowia, zdolności do zaspokajania potrzeb osobistych i innych okoliczności, które charakteryzują materialne i moralne warunki życiowe obojga małżonków. Przesłanka wieku jest istotna, ponieważ wielokrotnie w orzecznictwie Sądów Powszechnych była wynikiem
sporów. Nie godzi w zasady współżycia społecznego orzeczenie
rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku. Żądając
rozwodu, powód nie krzywdzi pozwanej, a czyni jedynie uprawnienie z prawa wniesienia sprawy rozwodowej7.
Nie ma potrzeby badać motywów jakimi kieruje się powód
składając pozew rozwodowy. Samo zaistnienie przesłanek do
wszczęcia postępowania rozwodowego może być podstawą powództwa, więc motywy jakimi kieruje się powód nie mają znaczenia.
Świadczy o tym pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z
dnia 17 grudnia 2002 r., „W razie istnienia przesłanek do orzeczenia rozwodu, bez znaczenia są motywy, którymi ostatecznie kieruje
się powód występując z powództwem o rozwód8.
Pojęcie dobra dziecka jest przedmiotem badań doktryny i judykatury. Ich wspólną cechą jest takie określanie tego pojęcia, które
musi uwzględnić jego fundamentalne znaczenie w systemie preferencji o charakterze społecznym. Wywodzi się z tego podstawową
6

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66,
LEX nr 657.
7
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 października 2004 r., I
ACa 683/04, Wokanda 2005/12/43.
8
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2002 r., III CKU 47/98,
LEX nr 1162958.
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dla prawa rodzinnego dyrektywę nakazującej przy kształtowaniu
stosunków rodzinnych uwzględniać interes dziecka jako najważniejszy, nadrzędny, główny i zasadniczy (zasada dobra dziecka). Dobro
dziecka można więc pojmować jako dodatnią w społecznej hierarchii
wartości ocenę sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokojenia
całokształtu jego potrzeb, materialnych i niematerialnych 9.
Nie ma żadnych wyjątków od negatywnej przesłanki procesowej w postaci dobra dziecka. Bez znaczenia jest także fakt czy
dziecko pochodzi bezpośrednio ze związku małżeńskiego małżonków, czy objęli władze rodzicielską na skutek chociażby przysposobienia. Jeżeli dziecko przysposabiają małżonkowie wspólnie, władza
rodzicielska przysługuje obojgu i oboje obciąża obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Jeżeli dziecko jednego z małżonków zostaje
przysposobione przez drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom, a obowiązek alimentacyjny wobec
dziecka ciąży również na obojgu małżonkach. W obu wypadkach
powstaje więc taka sytuacja prawna, jak by dziecko było dzieckiem
pochodzącym z małżeństwa10.
Wiek, który został wskazany przy przesłance dobra dziecka
dotyczy dzieci małoletnich. Dzieci starsze, których dobro ze względu
na stan zdrowia na skutek ciężkiej choroby lub częściowego albo
całkowitego ubezwłasnowolnienia a także inne względy takie jak np.
studia, karnie orzeczony dozór rodziców wymagałoby utrzymania
związku małżeńskiego, mogą uzyskać ochronę w przypadku, gdy
udzielenie rozwodu rodzicom godziło by z zasadami współżycia
społecznego. pojęcie wspólnych małoletnich dzieci małżonków, o
których stanowi art. 56 k.r.o., nie dotyczy nasciturusa11. Obok wieku
innym czynnikiem który ma znaczący wpływ na orzeczenie rozwodu
z punktu widzenia dobra wspólnych małoletnich dzieci jest stan ich
9

H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.), M. Andrzejewski, J. Haberko,
A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki,
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX nr 152345.
10
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1957 r., IV CR
306/57, OSNCK 1958/4/113.
11
A. Ogrodnik, Interes dziecka poczętego przy rozwodzie, Kościelne
Prawo Procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i Studia, t. 5, Lublin 2010, s.
248–249.
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zdrowia fizycznego i psychicznego. Niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy są ustalenia co do charakteru dzieci, stopnia ich
wrażliwości, przywiązania do całej rodziny i rodziców oraz ich kondycji psycho - fizycznej. Przesłanką poprawnego rozstrzygnięcia są
niezbędne ustalenia w zakresie rozwoju dziecka psychicznego i fizycznego. Przy tej ocenie nie można pominąć faktu, że chodzi o
dziecko o niezrównoważonej sferze emocjonalnej, np. wskutek
ułomności fizycznej czy psychicznej. Fakty takie muszą zostać
uwzględnione przy ocenie stosunków osobistych dziecka (np. podczas badania wpływu zmiany struktury rodzinnej na dziecko), jak
przy ocenie jego sfery materialnej (np. warunków zamieszkania).
opóźnienia które mają wpływ na rozwój fizyczny lub psychiczny
dziecka są zwykle następstwem rozpadu więzi małżeńskich i atmosfery domu rodzinnego. Sąd musi określić, czy w tej sytuacji zgodne z
interesem małoletniego będzie udzielenie rozwodu, czy też z racji
osłabienia odporności psychicznej udzielenie rozwodu zagraża jego
dobru. Negatywny wpływ na rozwój dziecka, oraz jego rozwój psychiczny może mieć pozamałżeński związek rodzica. Za uzasadnione
należy uznać również stanowisko, że orzeczenie rozwodu nie jest
dopuszczalne z uwagi na dobro dziecka, jeżeli materiał dowodowy
sprawy daje podstawę do podzielenia obaw małżonka odmawiającego swej zgody na rozwód, że założenie przez małżonka żądającego
rozwodu nowej rodziny może doprowadzić do zerwania kontaktów z
dzieckiem12.
Prawa dzieci przy rozwodzie są szczególnie narażone na naruszenia, dlatego ustawodawstwo obecnie obowiązujące ma na celu
szczególnie brać pod uwagę prawa małoletnich dzieci przy orzekaniu
rozwodu. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że wśród okoliczności
istotnych z punktu widzenia dobra dziecka najpierw wysuwa się
ponowny związek małżeński jednego lub obojga małżonków. W
sytuacji gdy rozwód ma dotyczyć małżeństwa wielodzietnego, w
którym obowiązek utrzymania i wychowania małoletnich dzieci w
pełni wyczerpuje możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków,
dobro tych dzieci może sprzeciwiać się orzeczeniu rozwodu i stwo12

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1975 r., III CR 226/75,
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rzeniu tą drogą rodzicom możliwości założenia nowej rodziny13.
Dobro małoletniego dziecka z punktu społecznego jest szczególnie
wrażliwą przesłanką, dlatego Sądy Powszechne, analizując sprawy o
rozwód, powinien bardzo wnikliwie analizować sytuacje osobistą
oraz majątkową małżonków, oraz to w jakim stopniu orzeczenie
rozwodu wpłynie na ich sytuację materialną. Każdy przejaw naruszenia sytuacji dzieci może być główną podstawą do oddalenia powództwa o rozwód, jako sprzeczną z dobrem dziecka a także z zasadami społecznymi. Samo naruszenie dobra dziecka jest niejako
sprzeczne z zasadami społecznymi, więc dbałość o dobro dzieci w
sprawach rozwodowych jest szczególnie wrażliwe. Domniemywa
się, iż korzystający ze swego prawa czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego jest jego prawem, a zatem domniemywa się, że korzystając z niego, czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia
społecznego. Dopiero istnienie szczególnych okoliczności może
domniemanie to obalić14.
3. Psychologiczne znaczenie rozwodu z punktu widzenia
dziecka
Problem ochrony praw dzieci przy ustaniu małżeństwa, ma
także odzwierciedlenie w psychologicznym podejściu dziecka do
niektórych spraw. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia
dziecka, które można określić że jest jedynym i najważniejszym
podmiotem który jest tak na prawdę niewinne. Dziecko nie może
ponieść winy z punktu widzenia prawnego za rozwód rodziny. Z
socjologicznego punktu widzenia, to dziecko tak naprawdę cierpi na
ustaniu małżeństwa. Sam fakt silnych więzi dzieci z rodzicami może
stanowić przesłankę odmowy udzielenia rozwodu. Okoliczność niewinności dotyczy również małżonka, który nie ponosi winy za rozpad pożycia. Chociaż należy uszanować prawa strony niewinnej, to
jej postawa (niegodzenie się na rozwód mimo upływu czasu) może
13

A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji małżonków, Oficyna 2007,
LEX nr 61951.
14
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budzić wątpliwości w kontekście zgodności z zasadami współżycia
społecznego15.
Specyfika procesu cywilnego o rozwód powoduje nastanie
wrogości pomiędzy stronami, co także może mieć negatywny wpływ
na dobro dzieci. Prawa i dobra dzieci pomimo sporu małżonków,
powinny być priorytetem dla małżonków, więc nie mogą być w żaden sposób naruszane. W świadomości społecznej ciągle funkcjonuje
przeświadczenie o tym, że sąd zawsze opowiada się za matką dzieci i
to właśnie matce powierza opiekę nad dziećmi po rozwodzie, bez
względu na okoliczności sprawy i predyspozycje ojca do sprawowania opieki nad dziećmi. Analizując orzecznictwo Sądów Powszechnych można wysunąć wniosek iż powyższe przekonanie jest już jedynie stereotypem a praktyka stosowania prawa wskazuje, iż niejednokrotnie miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie jest właśnie
każdorazowe miejsce zamieszkania ojca i to on sprawuje stałą opiekę
nad dziećmi. Mówiąc o tym, gdzie trafi dziecko po orzeczeniu rozwodu powinno się przede wszystkim powiedzieć, że sąd wydając
postanowienie w przedmiocie powyższego kieruje się dobrem małoletniego dziecka, mając to na względzie jako jedna z najważniejszych przesłanek.
Aktualnie obowiązujące regulacje prawne dają rodzicom możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto będzie sprawował
opiekę nad dziećmi po orzeczeniu rozwodu, a także w jaki sposób
będzie wyglądało wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej oraz w jakiej formie odbywać się będą kontakty rodziców z
dziećmi. Zgodnie z treścią wyrażoną w art. 58 § 1 zdanie drugie
zgodnie z którym „sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z
dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka”.
Oznacza to, że nie można poprzez kontakt rodzica które jest np. winne rozpadu pożycia i jego dalsze kontakty z dzieckiem mogło by
narazić dziecko co stanowi sprzeczność. Natomiast sam sposób kontaktów z dziećmi, jeżeli nie zagraża dobru dziecka, może być przez
rodziców ustalony. Postępowanie o uregulowanie osobistych kontak15
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tów rodziców, będących małżonkami, z ich małoletnim dzieckiem
ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa jego rodziców. Dopuszczalne
jest zawarcie ugody w sprawie o uregulowanie osobistych kontaktów
rodziców z ich małoletnim dzieckiem16. Ponadto Sąd Najwyższy
wskazał, że pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom jest możliwe wówczas, gdy: „stosunek wzajemny małżonków oraz inne okoliczności, a przede wszystkim ich
dotychczasowy stosunek do dzieci oraz wzajemne kontakty w tym
zakresie, zapewniają szanse zgodnego wykonywania przez oboje
rodziców władzy rodzicielskiej wspólnie, w sposób odpowiadający
dobru dziecka i interesowi społecznemu 17.
Spór w doktrynie budzi pojęcie zgodności małżonków co do
wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem po
orzeczeniu rozwodu. Należy zatem zaznaczyć, że fakt ingerencji
sądu rodzinnego we władzę rodzicielską (czy też kontakty z dzieckiem) ma miejsce w sytuacji, gdy władza ta nie jest prawidłowo wykonywana. Wskutek rozwiązania małżeństwa przez rozwód powstaje
konieczność uregulowania władzy i kontaktów na przyszłość z uwagi
na wygaśnięcie stosunku małżeństwa. Istota problemu sprowadza się
zatem do pytania o rolę sądu, tzn. czy „rejestruje" on jedynie porozumienie małżonków, nie dokonując kontroli poza zgodnością z
dobrem dziecka, czy też „uwzględnia" porozumienie, nie będąc nim
związany, a w konsekwencji dopuszczalne jest dokonanie modyfikacji jego postanowień. Należy się opowiedzieć za drugim stanowiskiem, zgodnie z którym sąd nie jest związany treścią porozumienia
małżonków, dlatego że zgodnie z zasadami procesu cywilnego sąd w
swoich decyzjach jest niezależny i niezawisły i podlega tylko i wyłącznie Konstytucji i ustawom. Swobodna ocena dowodów oraz
możliwość swobodnej podjęcia rozstrzygnięcia jest wpisany w nasz
ustrój prawny oraz podobny jest w każdym demokratycznym pań16
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stwie prawa. Po rozstaniu małżonków, które jest bardzo silnym
wstrząsem dla dziecka, może sprawić ono problemy wychowawcze,
których istnienie uzależnione jest przede wszystkim od rozwoju
dziecka oraz jego rozumowania na sytuacje rodziców. Rodzice by
móc chronić prawa dzieci, powinny starać się dbać o okazywanie
jawnie uczuć do dziecka, oraz nie jako separować go od przyczyn
orzekających rozwód. Dzieci które są w stanie rozwoju i nie rozumieją przyczyn dlaczego rodzice się rozwodzą, powinny być ograniczane w procesie rozwodowym jak najbardziej jest to możliwe. Inna
sytuacja dotyczy dzieci które doskonale rozumieją co zachodzi między małżonkami i mają inne wyobrażenie na świat. Dla jednych będzie to sytuacja zrozumiała dla innych zaś skrajnie trudna. Wszystko
zależy od stanu emocjonalnego dziecka oraz jego przywiązania do
rodzica.
Zgodnie z przyjętym przez polskiego ustawodawcę modelem
procesu rozwodowego sąd rozstrzyga w sposób kompleksowy o
wszystkich sprawach dotyczących małżonków i ich wspólnych małoletnich dzieci. Dopuszczenie porozumień prywatnych, które zastępowałyby orzeczenie sądu, nie ma de lege lata podstawy prawnej18. W
sytuacji gdy małżonkowi któremu przysługuje władza rodzicielska
zmarł, nie odnawia się władza drugiego małżonka który poprzez orzeczenie rozwodu został pozbawiony władzy rodzicielskiej. W razie
śmierci tego z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym została
powierzona władza rodzicielska nad dzieckiem, nie odżywa władza
drugiego z rodziców, lecz jeżeli władza rodzicielska nie została mu
przywrócona, musi być ustanowiona opieka nad dzieckiem19.
Zakończenie
Prawa dzieci, oraz ich sytuacja która wynika z ustania małżeństwa, może mieć szerokie znaczenie dla ich bytu prawnego a także
wynikającego ze społecznego punktu widzenia rozwoju fizycznego i
duchowego. Narażenie dobra dziecka stanowi bezwzględną prze18
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słankę uznania że rozwód jest niedopuszczalny. Ustawodawca oraz
sądy szczególnie powinny stać na straży porządku prawnego w sytuacji gdy dobro dziecka jest zagrożone. Warto zwrócić uwagę na fakt,
iż ustalanie przez sąd tego, które z rodziców daje lepszą gwarancję
opieki nad dzieckiem nie sprowadza się wyłącznie do kwestii materialnych, choć i te są istotne. Należy jednakże wskazać, iż brak zatrudnienia przez jednego z rodziców wbrew powszechnej opinii nie
jest elementem przesądzającym o tym, że dziecko nie może pozostawać pod stałą opieką tego rodzica. Niejednokrotnie zdarza się
bowiem, że w czasie trwania małżeństwa kobieta nie była aktywną
zawodowo. Trudno zatem wymagać by natychmiast po odejściu
męża znalazła pracę i by jej wynagrodzenie było wystarczającym na
pokrycie kosztów rodziny. Sąd będzie badał wszelkie okoliczności
sprawy co warto mieć na uwadze.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł zawiera szczegółowo opisany trudny problem ochrony praw dzieci przy rozwodzie. Poruszone zostały okoliczności stanowiące przesłanki rozwodu, a także problem praw
dzieci zarówno z prawnego jak i psychologicznego punktu widzenia.
Artykuł powstał głównie poprzez analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego a także Sądów Powszechnych.
Summary:
This article contains a detailed description of the difficult
problem of protection of children's rights in divorce. The circumstances that constitute the grounds for divorce were also discussed, as
well as the problem of children's rights from both a legal and psychological point of view. The article was created mainly by analyzing
the jurisprudence of the Supreme Court and also the Common
Courts.
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Piotr Krzyżanowski

Instytucja rozdzielności majątkowej – wybrane zagadnienia
Wprowadzenie
Powszechnie przyjmuje się ze rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa i naturalnym środowiskiem rozwoju1. T. Smyczyński słusznie zauważa, że rodzina jest wartością syntezującą wiele rozmaitych wartości szczegółowych 2. Istotne znaczenie dla funkcjonowania rodziny ma małżeński ustrój majątkowy. Polski ustawodawca przewidział trzy takie ustroje, a mianowicie: ustawowy ustrój
majątkowy małżonków, umowne ustroje majątkowe oraz przymusowy ustrój majątkowy. Wpływ na kształtowanie się tych ustrojów ma
instytucja rozdzielności majątkowej. Rozdzielność ta może powstawać z mocy prawa, lub być ustanowiona w drodze umowy bądź
orzeczenia sądowego.
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie – głównie za pomocą
metody dogmatycznej i komparatystycznej - czy obowiązujące przepisy gwarantują należytą ochronę majątków osobistych jak i wspólnych małżonków. Ponadto intencją autora jest również określenie,
jakie są formy rozdzielności i kiedy znajdują zastosowanie. W
pierwszej części opracowania zostanie omówiona wspólność majątkowa, a następnie zostaną poddane analizie poszczególne formy
rozdzielności majątkowej.
I. Wspólność majątkowa
Według art. 31 § 1 k.r.o3. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa
(wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w
czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich
1

Preambuła ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. nr 149 poz. 887.
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T. Smyczyński, Rodzina i praw rodzinne w świetle nowej Konstytucji,
Państwo i Prawo 1997, z. 11-12,s. 190.
3
Ustawa z 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Dz.U.2012.788.

(majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością
ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zatem w takim małżeństwie występują trzy masy majątkowe: majątek
wspólny oraz majątki osobiste małżonków4. Zgodnie z art. 31§ 2
k.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym
mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).
Wspólność majątkową należy uznać za wspólność łączną5.
Taka wspólność charakteryzuje się tym, że:
,,1) jest to wspólność bezudziałowa;
2) w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać
swoimi prawami do majątku wspólnego i nie mogą wyzbyć się ich
na rzecz osób trzecich, (…) żadne z małżonków nie może rozporządzić ani nawet zobowiązać do rozporządzenia udziałem, który w
razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w
poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku, ani żądać
podziału majątku wspólnego”6.
Natomiast w świetle art. 33 k.r.o do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub
darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

4

K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Warszawa 2009, s.171.
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J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz, Warszawa 2008, s.4.
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3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania
osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej
osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej
poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej
utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się
jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu
innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że ,,o zaliczeniu danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego decyduje
moment faktycznego (definitywnego) jego nabycia. Z punktu widzenia przynależności prawa do majątku wspólnego bez znaczenia jest,
czy jego nabycia dokonali małżonkowie wspólnie, czy też jeden z
nich. Nie jest istotna również podstawa (sposób) nabycia danego
przedmiotu”7. W orzecznictwie przyjmuje się domniemanie przynależności przedmiotów do majątku wspólnego. Oznacza to, iż w przypadku wątpliwości czy dany przedmiot należy do majątku wspólnego
czy osobistego, przyjmuje się, że należy do majątku wspólnego8.
Zdaniem SA w Białymstoku, do wzruszenia tego domniemania nie
wystarczy ,,samo wykazanie, że małżonek nabywający dany przed7

K. Gromek, Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników,
Warszawa 2017, s. 122.
8
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 5 lutego 2018 r., I ACa 747/17, LEX
nr 2453714.
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miot i oświadczający, że nabywa go do majątku osobistego w okresie
wcześniejszym uzyskał odszkodowanie, które weszło do jego majątku osobistego (wcześniej odrębnego). Małżonek, który powołuje się
na surogację obowiązany jest wykazać konkretne środki, z których
nastąpiło nabycie przedmiotu majątkowego; w tym wypadku powinien wykazać, że cena za nabycie tego prawa została zapłacona w
całości z pieniędzy uzyskanych tytułem odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Nabycie rzeczy z majątku osobistego małżonka musi wynikać wyraźnie nie tylko z
oświadczenia tego małżonka, ale przede wszystkim - z całokształtu
okoliczności istotnych prawnie z punktu widzenia przepisów k.r.o”9.
Natomiast Sąd Najwyższy uznał, że ,,o zaliczeniu nabywanego
przedmiotu do majątku wspólnego lub odrębnego powinno decydować porównanie wielkości środków użytych z każdego z tych majątków. W konsekwencji, nabyty przedmiot należy zaliczyć do tego z
majątków, z którego pochodzi podstawowa część środków. Jeżeli
środki z drugiego majątku są nieznaczne, stanowią nakład rozliczany
zgodnie z art. 45 k.r.o., jeżeli natomiast wskazane kryterium nie może znaleźć zastosowania ze względu na brak daleko idącej różnicy
między zaangażowanymi środkami, to - w braku odmiennej woli
małżonków - nabyty przedmiot wchodzi do każdego z majątków w
częściach ułamkowych proporcjonalnych do wysokości zaangażowanych środków”10. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał, iż
,,o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku
wspólnego lub majątku osobistego (odrębnego) małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot
wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie
oświadczenie - w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej - nie może stanowczo wyłączać skutków
wynikających z przepisów art. 31-34 k.r.o. Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu
9

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 22 czerwca 2017 r, I ACa 67/17,
LEX nr 2326547.
10
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r ., sygn.
akt IV CSK 521 /12, LEX nr 1331353.
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wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej, ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru
stron i celu umowy”11.
II. Rozdzielność majątkowa umowna
W świetle art. 47 § k.r.o. małżonkowie mogą przez umowę
zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć
lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może
być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie
trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. SA w Łodzi uznał, że
,,celem umowy majątkowej małżeńskiej jest ustanowienie ustroju
majątkowego kształtującego stosunki majątkowe między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Treść więc takiej umowy sprowadza się bądź do wyłączenia wspólności ustawowej i zastąpienia jej ustrojem rozdzielności majątkowej, bądź też do określenia zasad przynależności poszczególnych rodzajów praw majątkowych do majątku wspólnego i
majątków osobistych małżonków”12. Według art. 471 k.r.o. małżonek
może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową
małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.
Zgodnie z art. 51 k.r.o., w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno
majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. W takim przypadku, każdy z małżonków zarządza samodzielnie
swoim majątkiem. Umowa tak powoduje, że ,,zamiast trzech mas
majątkowych (majątek wspólny, majątek osobisty męża, majątek
osobisty żony) w małżeństwie funkcjonują tylko dwa majątki osobi-

11

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2012 r ., sygn. akt II
CSK 363/11, LEX nr 1211142.
12
Wyrok SA w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. sygn. akt I ACa 1436/15,
LEX nr 2024125.
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ste małżonków, w skład których wejdą również udziały w przedmiotach objętych wcześniej wspólnością majątkową”13.
Instytucją zbliżoną jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W świetle art. 51§ 1 k.r.o. dorobkiem każdego z
małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy
majątkowej. Według A. Stępień- Sporek ,,z dorobkiem mamy do
czynienia, gdy wartość majątku małżonka powiększy się w czasie
trwania ustroju. Ustalając zatem, czy istnieje dorobek, należy zestawić dwie wartości: wartość majątku z dnia ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków oraz wartość majątku w dniu ustania tego ustroju, aczkolwiek nie zostało to wprost
wskazane w przepisach. [...] Wskazane byłoby wprowadzenie do
umowy majątkowej małżeńskiej spisu składników majątku każdego
z małżonków”14. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy
obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed
zawarciem umowy majątkowej i przedmioty stanowiące majątek
osobisty oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza
się wartość:
1) darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz
drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób;
2) usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków
na rzecz majątku drugiego małżonka;
3) nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
Jak słusznie zauważył G.Bieniek ,,ustawowe określenie dorobku w art. 513 § 1 k.r.o. jest wiążące (ius cogens), co oznacza, że
strony w umowie nie mogą określić innego pojęcia dorobku, mają
natomiast swobodę w ustaleniu w umowie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków metody (sposobu) obliczania dorobku czyli ustalenia, jakie przedmioty majątkowe lub prawa majątkowe będą doliczone, a jakich składników majątkowych się
13

Wyrok SA w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r. sygn. akt I ACa
189/16, LEX nr 2075691.
14
A. Stępień- Sporek, Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, ,,Państwo i Prawo”, nr 7, s. 74.
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nie uwzględnia. Wniosek ten jednoznacznie wynika z treści art. 51 3 §
2 k.r.o., a w szczególności z zawartego tam zastrzeżenia <<jeżeli
umowa majątkowa nie stanowi inaczej>>”15. Zdaniem A. StępieńSporek ,,dorobek może [...] powstać na skutek wystąpienia kilku
okoliczności. Przede wszystkim może wynikać z nabycia określonych składników do majątku małżonka, w tym także z pobrania pożytków naturalnych i cywilnych, jakie przyniosły przedmioty wchodzące do majątku małżonka. Może wynikać ze wzrostu wartości
przedmiotów majątkowych na skutek poniesienia przez małżonka
nakładów lub wydatków na te przedmioty, a także bez ponoszenia
żadnych nakładów i wydatków. Dorobkiem będzie zatem każde rzeczywiste powiększenie się wartości majątku. To ostatnie zastrzeżenie
jest o tyle istotne, że dorobkiem nie będą niezrealizowane możliwości powiększenia wartości majątku”16.
Zgodnie z § 3 wspomnianego artykułu, dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według
cen z chwili rozliczenia. Natomiast zgodnie z art. 51 4 k.r.o. § 1 po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy
niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków
przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Z ważnych powodów każdy z
małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub
wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd. Jak trafnie zauważyła A. Stępień- Sporek ,,roszczenie o wyrównanie dorobków jako roszczenie majątkowe ulega przedawnieniu. Ze względu na brak regulacji szczególnej
należy przyjąć, że zastosowanie mają tu zasady ogólne, a więc roszczenie to przedawnia się z upływem dziesięcioletniego terminu. Bieg tego
terminu rozpoczyna się z dniem ustania rozdzielności majątkowej z
wyrównaniem dorobków. Ustanie tego ustroju nie musi w każdym
przypadku oznaczać ustania małżeństwa, ponieważ może dojść jedynie
do zmiany ustroju majątkowego między małżonkami. W konsekwencji,
jeśli małżeństwo nadal trwa, termin przedawnienia rozpoczyna bieg
dopiero od dnia ustania małżeństwa (art. 121 pkt 3 k.c.)”17.Natomiast
15

G. Bieniek, Umowne ustroje majątkowe, ,,Rejent” 2005, nr 9, s.111.
A. Stępień- Sporek, , op.cit., s. 73.
17
Ibidem
16
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zgodnie z art. 515 § 1 k.r.o., w razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z
żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy,
gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa
albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
III. Rozdzielność z mocy prawa
Zgodnie z art. 53 § 1 k.r.o. rozdzielność majątkowa powstaje z
mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości
jednego z małżonków. SA w Białymstoku słusznie podkreślił, że
,,regulacja ta jest surowa dla małżonka dłużnika z tego względu, że
nie jest on stroną postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
oraz ponosi daleko idące konsekwencje wydania takiego postanowienia. De facto małżonek ten swoim udziałem w majątku dorobkowym ponosi odpowiedzialność za zobowiązania współmałżonka,
nawet w sytuacji, gdy nie jest współdłużnikiem, jak również gdy
małżonek taki nie wyraził zgody na zaciągnięcie określonych zobowiązań w trybie określonym w art. 41 § 1 k.r.o. Ochrona małżonka
upadłego dłużnika przejawia się tym, że może on zgłosić do masy
upadłości wierzytelność z tytułu udziału. Małżonek upadłego posiada
bowiem uprawnienie do zgłoszenia w postępowaniu upadłościowym
wierzytelności z tytułu udziału w majątku w wspólnym (art. 124 ust.
3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Zasadniczo udziały te są
równe (art. 43 § 1 k.r.o.), wobec czego zgłoszona przez małżonka
wierzytelność powinna odpowiadać połowie wartości majątku
wspólnego. Nie może jednak domagać się wyłączenia z masy upadłości udziału w majątku wspólnym”18. W świetle art. 53 § 2 k.r.o. w
razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia
lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami
powstaje ustawowy ustrój majątkowy. Według W. Góreckiego ,,w
świetle art. 53 § 2 k.r.o. oraz art. 54 § 2 zd. 1 k.r.o., wystąpienie zdarzeń wskazanych w tych przepisach powoduje ustanie ustroju przymusowego i powstanie między małżonkami ustroju ustawowego. Z
18

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 8 września 2017 r., LEX nr
2369659.
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tego względu brak jest podstaw do zawarcia intercyzy poddającej
stosunki między małżonkami przepisom regulującym wspólność
ustawową, która stawałaby się skuteczna z chwilą uprawomocnienia
się orzeczenia o uchyleniu ubezwłasnowolnienia, umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, a także zniesienia separacji. Z przepisu art. 54 § 2 zd. 2 k.r.o. wynika, że w przypadku zniesienia separacji sąd na zgodny wniosek małżonków orzeka o utrzymaniu między nimi rozdzielności majątkowej. W takim
przypadku należy opowiedzieć się za dopuszczalnością zawarcia
przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej m.in. polegającej
na poddaniu ich stosunków majątkowych przepisom regulującym
funkcjonowanie wspólności ustawowej”19.
IV. Rozdzielność w przypadku separacji
Zgodnie z art. 54 § 1 k.r.o. orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Natomiast z
chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy
ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o
utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. Jak
słusznie zauważył A. Piotrowski ,,ustrój rozdzielności powstały w
wyniku orzeczenia separacji ma charakter przymusowy i pozostaje
ustrojem obligatoryjnym przez cały okres separacji. Wyłączona jest
więc możliwość dowolnego kształtowania stosunków majątkowych
między małżonkami”20.
V. Rozdzielność ustanowiona przez sąd
W świetle art. 52.§ 1 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Według J. Dominowskiej ,,przez <<ważne powody>> uzasadniające zniesienie wspólności majątkowej małżonków (art. 52 k.r.o.)
nie można zatem rozumieć tylko okoliczności natury majątkowej,
lecz także okoliczności natury osobistej, gdy prowadzą do istotnych
19

W. Górecki, Ustanowienie wspólności ustawowej w drodze umowy
majątkowej małżeńskiej, Rejent 2017, nr11, s. 60.
20
A. Piotrowski, Majątkowe skutki orzeczenia separacji, NPN 2004, nr
3, s. 31.

319

zaburzeń czy wręcz niemożliwości gospodarowania majątkiem rodziny. (…) Ważnym powodem zniesienia przez sąd wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej zarazem stwarzająca zagrożenie interesów majątkowych
jednego lub nawet obojga małżonków, przy czym dla jej ustalenia
jest obojętne, czy zachodzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Skoro, zgodnie z art. 52 § 1 k.r.o., zniesienia wspólności
może żądać każdy z małżonków, z żądaniem takim może wystąpić
również ten małżonek, który w sposób wyłącznie przez siebie zawiniony doprowadził do separacji. Wina małżonka żądającego zniesienia wspólności majątkowej, jak też wzgląd na dobro rodziny lub
pozwanego małżonka, powinny być brane pod uwagę jedynie przy
ocenie żądania zniesienia z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.) ”21. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli
uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego
małżonków. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym
w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może
ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień
wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w
rozłączeniu. W orzecznictwie przyjmuje się, że sąd orzekając o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zobligowany jest z urzędu oznaczyć dzień jej ustanowienia22.
Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie
jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została
ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć
umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku
wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo

21

J. Dominowska, Separacja faktyczna jako podstawa sądowego orzeczenia rozdzielności majątkowej, ,,Przegląd Sądowy” 2017, nr 11-12, s. 47.
22
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2014 r., sygn.
akt II CZ 55/14, LEX nr 1583216.
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zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.
Zakończenie
Rozdzielność majątkowa występuje w wielu formach i modyfikacjach. Zaznaczyć należy, że może powstawać z mocy prawa, lub
być ustanowiona w drodze umowy bądź orzeczenia sądowego. Instytucja ta pełni istotną rolę w obowiązującym porządku prawnym,
ponieważ zabezpiecza majątek osobisty jednego małżonka przed
niekorzystnym działaniami drugiego małżonka. Należy uznać, że
obowiązujące przepisy gwarantują należytą ochronę majątków osobistych jak i wspólnych małżonków.
Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie czy obowiązujące
przepisy gwarantują należytą ochronę majątków osobistych jak i
wspólnych małżonków. Ponadto intencją autora jest również określenie, jakie są formy rozdzielności i kiedy znajdują zastosowanie. W
artykule zostaną poddane szczegółowej analizie przepisy prawne i
orzecznictwo dotyczące omawianego zagadnienia a także przedstawione propozycje zmian w obowiązujących przepisach.
Słowa kluczowe: rodzina, małżeństwo, dorobek, majątek

Summary:
The institution of separation of estates - selected issues
The purpose of this article is to examine whether the existing
provisions guarantee the adequate protection of personal and common
estates. In addition, the intention of the author is also the term, what are
the forms of separation and when they are used. The article will be subjected to a thorough analysis of the legal provisions and case-law on this
issue as well as the proposals for changes in the rules.
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Wojciech Wodniak

Rola Rzecznika Praw Dziecka w ochronie praw małoletnich
Wstęp
Poruszając kwestie małoletnich, dotyczące ich praw, gwarancji oraz faktycznej ochrony, należy zwrócić uwagę na fakt, że nigdy
do tej pory, a mianowicie czasów od końca XX w. dziecko nigdy nie
podmiotem, otoczonym szczególną ochroną prawną, ze względu na
jego cechy charakterystyczne dla wieku, zarówno fizyczne oraz psychiczne. Dość rzecz, że zarówno w czasach prehistorycznych, antycznych, wiekach średniowiecza, renesansu trudno było mówić o
przejawach humanitaryzmu wśród ludzi, rozumianego poprzez pryzmat dzisiejszych realiów. Skrajne formy jego braku w postaci tortur, kar śmierci wykonywanych długo i boleśnie, celowe zadawanie
bólu, zarówno w inicjatywy prywatnej jak i z mocy prawa, było powszechne uważane za naturalne, zgodne z doczesnym porządkiem
świata. Sam Kościół Katolicki, w szczególności za pośrednictwem
instytucji mającej na celu zwalczanie herezji, stosował tortury, co
dziś dla człowieka żyjącego w cywilizowanym państwie prawa, jest
nie do pomyślenia.
Nie dziwi zatem okoliczność, że skoro dawniej państwo nie
gwarantowało oraz nie respektowało podstawowych praw i wolności
człowieka i obywatela, takich jak prawo do: życia, ochrony zdrowia,
wolności, wolności sumienia, wyznania nietykalności cielesnej, równości wobec prawa i wielu innych, tym bardziej nie dostrzegano
szczególnej potrzeby ochrony praw dziecka, które dzisiaj, z oczywistych dla nas względów, wynikających z uwarunkowań spowodowanych wiekiem, wymagają szczególnej opieki i ochrony.
XX wiek, dotknięty dwiema wojnami światowymi, po tragicznych doświadczeniach związanych z masowymi mordami, barbarzyństwem, torturami, terrorem fizycznym i psychicznym, wynikających z
idei nazizmu, faszyzmu i komunizmu, przyniósł niespotykane do tamtej
pory refleksje nad humanitaryzmem i prawami człowieka. Rozważania i
plany w tym zakresie przyniosły szereg zmian w ustawodawstwie międzynarodowym, w szczególności powstanie aktów normatywnych, mających za zadanie doprowadzić do realizacji ochrony wskazanych w

nich prawa człowieka. Przykładem takiego zbioru praw jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ w 1948 roku.
Rozwój świadomości, w zakresie humanitaryzmu, doprowadził do prób normatywnego ujęcia i zabezpieczenia również praw
dziecka, czego wyrazem była przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ, w 1989 roku Konwencji o Prawach Dziecka. Krokiem milowym w ochronie prawa dziecka przez państwo było utworzenie specjalnego organu, który będzie działał w tym zakresie. Organ ten został powołany w Polsce na mocy obowiązujące Konstytucji z 2
kwietnia 1997 roku, pod nazwą Rzecznik Praw Dziecka.
1. Instytucja Rzecznika Praw Dziecka w ujęciu historycznoprawnym
Jak wcześniej zostało wspomniane we wstępie, zainteresowanie ustawodawców w kwestii stworzenia gwarancji ochrony małoletnich, zrodziło się stosunkowo całkiem niedawno, bo pod koniec XX
wieku. Stąd też sama instytucja Rzecznika Praw Dziecka jest stosunkowo świeża. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to organ konstytucyjny, to znaczy powołany na mocy samej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1 kwietnia 1997 roku. Konstytucja jak wiadomo jest
najwyższym rangą aktem prawnym, z którym muszą być zgodne
akty niższego rzędu takie jak: ustawy, rozporządzenia, akty prawa
miejscowego1. Unormowanie tego organu w Konstytucji świadczy
poniekąd o jego randze i powadze zadań jakie ma realizować.
W momencie prac legislacyjnych nad Konstytucją inicjatywa
powołania w niej Rzecznika Praw Dziecka nie była pewna, stała się
nawet przedmiotem głosowania. Pojawiały się wątpliwości dotyczące sensu powoływania kolejnego organu konstytucyjnego, skoro
Rzecznik Praw Dziecka mógłby być jednym z zastępców istniejącego już Rzecznika Praw obywatelskich. Jednak prawdopodobnie zwycięski okazał się pogląd, że dziecko jako istota szczególnie narażona
i odczuwająca różne okrucieństwa, przemoc, narażona na demoralizację, wyzysk, zasługuje na szczególną ochronę. Tak więc w wyniku
1

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.
U. 1997 nr 78 poz. 483;
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głosowania, pomimo wątpliwych losów w Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego, podjęto decyzje o utworzeniu tego
urzędu. Należy przy tym dodać, że Polska jest pierwszym na świecie
krajem, a za razem jedynym, w którym organ ten ma tak wysoką
pozycję, rangę konstytucyjną2.
Podobna funkcja pojawiła się pierwszy raz w historii w Norwegii na mocy ustawy z 5 marca 1981 roku. Urząd ten nosił nazwę
Ombudsman do spraw Dzieci. Jego powołanie okazało się zwieńczeniem toczącej się od wielu lat dyskusji, zapoczątkowanej jeszcze w
latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Charakterystyka Tegu
urzędu przedstawiała się następująco. Kadencja trwała cztery lata i
mogła być ponowiona tylko raz. Przedmiotem jego ochrony były
dzieci w wieku od urodzenia, do ukończenia lat siedemnastu. Był
suwerenny w kwestii wyboru sposobów swojego działania - podjęcia
decyzji, którymi sprawami będzie się zajmował, którymi nie, posiadał akredytację na dostępu do wszelkich dokumentów dotyczących
dzieci, jakie znajdowały się w posiadaniu władz publicznych. Posiadał również swój Komitet Doradczy. Powołanie tego urzędu stało się
przełomem w realizacji prawnych gwarancji formalnych zagwarantowanych dziecku i stało się przykładem dla innych państw.
W Australii powstał „Urząd ds. Dzieci”, który podlegał Ministerstwu Rodziny i Spraw Komunalnych. Finansowanie następowało
ze środków publicznych. Podobny urząd powstał tez w Austrii. Na
uwagę zasługuje fakt, że oprócz szczebla centralnego, powstały równie tego typu urzędy na szczeblu regionalnym, w każdym regionie.
Finlandia jednak nie posiada organu państwowego działającego w
tym zakresie, obowiązki te pełni od 1981 roku organizacja pozarządowa. Przykładem krajów w których nie występuje Urząd Rzecznika
Praw dziecka, lecz w celu wykonywania tych zadań zostały powołane specjalne sekcje, przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, są Hiszpania i Gwatemalia. Natomiast Kanada w ogóle nie posiada Rzecznika
Praw Obywatelskich na szczeblu centralnych. Działają tam regionalne urzędy rzeczników praw obywatelskich, przy niektórych z nich
wyodrębnione są sekcje rzeczników praw dziecka. W Kostaryce
2

Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Dom Organizatora, Toruń
2011, s. 635-636;
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natomiast powołany został od 1987 roku tak zwany „Obrońca Dzieci”, który działa przy Ministrze Sprawiedliwości i Łaski, także jak
pokazuje praktyka, urząd ten jest w rękach jednego z wiceministrów
sprawiedliwości. W Niemczech powołana została w roku 1988 „Parlamentarna Komisja ds. Dzieci”3.
2. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka, jak już wcześniej zostało wspomniane, ma dość krótką historię. Pomimo pewnych wątpliwości i różnic
zdań na temat tego czy jest konieczność tworzenia nowego urzędu
stojącego na straży praw dzieci, czy też może uczynić go jednym z
zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich, ustalono, iż będzie to
organ konstytucyjny. Konstytucyjnych podstaw należy szukać w art.
72 ust. 4 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Artykuł określa, ze
zostanie powołany Rzecznik Praw Dziecka, sposób jego powołania
oraz kompetencje będzie określać ustawa. Uprawnienia Rzecznika
mają charakter procesowy, kontrolny, interwencyjny, sygnalizującoinicjujący4.
Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka zawarte są w art. 10,
10a i 11 ustawy o RPD. Zgodnie z nimi Rzecznik może: „zbadać,
nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu, żądać od organów
władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub
udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w
tym zawierających dane osobowe, zgłosić udział w postępowaniach
przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka oraz brać udział w tych postępowaniach, występować do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie
rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów
prawnych dotyczących praw dziecka, wnieść kasację albo skargę
kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach
określonych w odrębnych przepisach, żądać wszczęcia postępowania
w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postę3

Tamże, s. 636-637;
H. Zięba-Załucka (red.), Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym
RP, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 427-428;
4
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powaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi, wziąć udział
w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich – na prawach przysługujących prokuratorowi, żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach
o przestępstwa, zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi, wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie
ekspertyz i opinii”5.
Możemy wyróżnić sześć gwarancji, które charakteryzują pozycję
ustrojową Rzecznika Praw Dziecka. Pierwszą z nich jest przymiot niezależności od innych organów państwowych, co oznacza, że jest wyłączony spoza kontroli jakichkolwiek innych organów państwowych, nie
podlega przy tym również ich nadzorowi. Wyjątkiem od tej zasady jest
Sejm, który sprawuje nadzór nad jego działalnością. Koleją gwarancją
jest odpowiedzialność dotyczącą jego działalności, którą ponosi jedynie
przed Sejmem. Zasady tej odpowiedzialności są unormowane w ustawie- jako przejaw tej odpowiedzialności można wyróżnić obowiązek
składania raportu w przedmiocie swojej działalności wraz z uwzględnieniem uwag o stanie przestrzegania praw dziecka, corocznie. Rzecznikowi Praw Dziecka przysługuje immunitet formalny, co oznacza gwarancję nietykalności, która wyłącza możliwość ewentualnego aresztowania bądź zatrzymania6. Wyjątkiem, od tej zasady, który pozwala na
jego zatrzymanie lub aresztowanie jest sytuacja, w której zostałby ujęty
jako sprawca przestępstwa na gorącym uczynku, natomiast zatrzymanie
byłoby niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
karnego. W takim przypadku konieczne jest natychmiastowe zawiadomienie Marszałka Sejmu, który ma prawo nakazać jego natychmiastowe
zwolnienie. Rzecznik Praw Dziecka jest ponadto objęty zasadą niepołączalności stanowisk, co oznacza, że nie może sprawować żadnej innej
5

Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku praw dziecka, Dz. U.
2000 nr 6 poz. 69, art. 10-11;
6
M. Podolak, Rzecznik Praw Dziecka, [w:] Ustrój organów ochrony
prawnej, Szmulik B., Żmigrodzki M. (red.), Lublin 2005;
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funkcji, żadnego innego stanowiska, wyjątkiem jest stanowisko profesora szkoły wyższej. Podobny zakaz obejmuje również prowadzenie innej
działalności, której nie można pogodzić z zajmowanym stanowiskiem.
Objęty jest również wymogiem apartyjności, co oznacza, że nie może
przynależeć do żadnej z partii politycznych7.
3. Walka Rzecznika Praw Dziecka o prawo dziecka do
wychowania przez obojga rodziców
Na szczególną uwagę zasługuje działalność Marka Michalaka,
piastującego urząd Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, w latach
2008-2010. Doprowadził on do przełomowej nowelizacji Kodeksu
Rodzinnego i Opiekuńczego, w której przyznano dziecku prawo do
wychowania przez obojga rodziców. Warto zwrócić uwagę na wystąpienie generalne do Ministra Sprawiedliwości oraz Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W tym wystąpieniu Rzecznik porusza kwestię patologicznego jego zdaniem zjawiska, które przejawiało się w dużej ilości zgłaszanych spraw, dotyczącego uniemożliwiania lub utrudniania przez jednego z rodziców możliwości wychowania dziecka w sytuacji rozstania rodziców8.
Zjawisko to z pewnością do rzadkich nie należało. Powszechnie przyjęta praktyka w sądach, polegała zazwyczaj na ustalania
miejsca zamieszkania dziecka przy matce, co powodowało, że kontakt ojca z dzieckiem był znacznie utrudniony. Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak podjął aktywne i odważne działania w celu
przyjęcia rozwiązań prawnych oraz przeprowadzenia szerokiej kampanii społecznej mającej na celu przeciwdziałaniu choremu zjawisku
izolacji dziecka, powierzonego jednemu rodzicowi, od drugiego.
Jego działania faktycznie zwiększyły świadomość problemu, jak
również zmiany w ustawodawstwie z zakresu prawa rodzinnego.
Rzecznik stanowczo stoi na stanowisko, że wszelkie zarówno działania świadome jak i nieświadome, prowadzące do alienacji od które7

H. Zięba-Załucka, jw. s. 428-429;
J. Kuraś, Prawo dziecka do obojga rodziców - przepisy, a rzeczywistość, El. http://www.rp.pl/Rodzina/304249947-Prawo-dziecka-do-obojgarodzicow---przepisy-a-rzeczywistosc.html, dostęp z dnia 13 czerwca 2018r.
;
8
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goś z rodziców, tworzą bardzo podatny grunt u dziecka na zaburzenia emocjonalne, osobowościowe, społeczne oraz rozwojowe dziecka. Towarzyszące rozwodom, czy rozstaniom rodziców okoliczności,
spowodowują, że z automatu dziecko staje się wciągnięte w tak zwany konflikt około rozwodowy, różnego rodzaju przejawy manipulację, wywoływanie lęku, szantaże emocjonalne i tym podobne. Nie
jest wielkim odkryciem stwierdzenie, że powyższe okoliczności mogą mieć jedynie negatywny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.
Skutki mają ogromny wpływ na późniejsze dorosłe życie. „Izolacja
dziecka od jednego z rodziców w sytuacji, gdy jedyną przesłanką
takiego postępowania jest silny konflikt z drugim rodzicem, powinna
spotykać się z szybką i stanowczą reakcją sądu. Jest to bowiem naruszenie odpowiedzialności rodzicielskiej, zapisanej w obecnie funkcjonujących przepisach jako władza rodzicielska.
Nadrzędna zasada dobra dziecka wymaga aby za każdym razem kształtowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka oparte było przede wszystkim na potrzebie skutecznego zabezpieczenia
jego interesu i dobra” – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka. W ramach swojego wystąpienia generalnego, Marek Michalak wskazuje
następujące obszary, które wymagały pilnej reakcji organów władzy
państwowej: „wprowadzenie prawnych mechanizmów zabezpieczających priorytetowe traktowanie postępowań sądowych kształtujących sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka, szersze wykorzystanie koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporów rodzinnych, w
szczególności mediacji przed sądowej, wprowadzenie rozwiązań
prawnych zabezpieczających skuteczną realizację postanowień sądowych, wzbogacenie oraz urealnienie istniejących instrumentów
prawnych rozwiązywania sporów pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami, prawne określenie roli kuratorów sądowych w postępowaniach wykonawczych, korzystanie z instrumentarium mającego na
celu uświadomienie rodzicom potrzeb dziecka, m.in. kierowanie na
terapię rodzinną, prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych i kampanii społecznych uświadamiających problem alienacji
dziecka od jednego z rodziców, urealnienie mechanizmów wczesnego wspierania rodziny przeżywającej trudności, wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających porwaniom rodzicielskim w węższym znaczeniu, właściwe zabezpieczenie reprezentacji dziecka w
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procesie – adwokat dla dziecka, wprowadzenie prawnych mechanizmów pozwalających na szersze wykorzystanie pełnomocników
procesowych w działaniach koncyliacyjnych, wdrożenie realnego
systemu umożliwiającego sędziom rodzinnym podnoszenie kwalifikacji do rozpoznawania spraw dotyczących zabezpieczenia dobra i
interesu dziecka”9.
4. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dziecka
Niezwykle istotną zmianą w polskim prawodawstwie, było
wprowadzenia zakazu stosowania kar cielesnych. Zakaz ten został
wprowadzony w 2010 rok, w wyniku nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, kiedy to wprowadzono Art. 961., stanowiący
że „Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym
opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”10. Powyższa regulacja nie wynika bynajmniej jedynie z przekonań społecznych zbiorowych czy indywidualnych. Odzwierciedla
ona stanowisko większości psychologów, z których większość zdecydowane uważa stosowanie kar cielesnych za wadliwy sposób wychowania. Podkreślają, że narusza ono godność dziecka oraz może
prowadzić do trwałych zaburzeń w późniejszych etapach życia. Kodeks rodzinny stanowi, iż „władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a
rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój
dziecka”11.
Należy wspomnieć, ze na gruncie prawa polskiego występuje
tak zwany kontratyp karcenia małoletniego. Skrótowo rzecz ujmując,
kontratyp jest to okoliczność wyłączająca bezprawność czynu zabronionego. Jednocześnie czyn zabroniony, którego bezprawność z jakichś powodów została wyłączona, nie stanowi przestępstwa. Przy9

J. Kuraś, Prawo dziecka do obojga rodziców- przepisy, a rzeczywistość, El. http://www.rp.pl/Rodzina/304249947-Prawo-dziecka-do-obojgarodzicow---przepisy-a-rzeczywistosc.html, dostęp z dnia 13 czerwca 2018r.
10
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
11
D. Kupper. Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa, El.
https://parenting.pl/kary-cielesne-wobec-dzieci-w-swietle-polskiego-prawa,
dostęp z dnia 13 czerwca 2018 r.
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kładem okoliczności wyłączających bezprawność jest na przykład
obrona konieczna. Jeśli ktoś dokona zabójstwa, będącego następstwem obrony koniecznej, nie popełnia przestępstwa. Innym przykładem jest kontratyp stanu wyższej konieczności, polegający na
poświęceniu jakiegoś dobra niższej wartości w celu ratowania dobra
wyższej wartości12. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Podczas wychowywania i sprawowania opieki nad dzieckiem, może dojść do wyczerpania znamion przestępstwa, np. czasowe pozbawienie wolności
dziecka, ograniczenie jego wolności. Formalnie więc rodzice dopuszczaliby się przestępstwa, gdyby nie konstrukcja prawna w postaci kontratypu karcenia małoletniego, który wyłącza bezprawność
postępowania wobec małoletniego, które wyczerpywałoby znamiona
tych przestępstw. Kryterium stanowi oczywiście dobro dziecka 13.
Do czasu wspomnianej wyżej nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, za sprawą Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, w ramach kontratypu karcenia małoletniego mogło mieścić
się wymierzenie tak zwanego klapsa. Rzecznik wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec tego poglądu. Stał na stanowisku, że nawet pozornie niewinny klaps jest formą przemocy fizycznej, która może
przynieść skutki zarówno w psychice dziecka, jak również skutkować rozstrojem zdrowia, szczególnie jeśli mamy do czynienia z
dzieckiem kilkuletnim, będącym szczególnie wrażliwym na obrażenia fizyczne w tym wieku. Nawet niewielkie uderzenie, zwłaszcza
ręką silnego, dojrzałego mężczyzny, może przypadkowo spowodować uszkodzenie, a nawet przesunięcie jakiegoś organu. Pogląd ten
popiera przypadkami, które faktycznie miały miejsce. Generalnie
stosowanie przemocy wobec dziecka jest podstawą do ingerencji
Sądu Opiekuńczego. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, Sąd jest obowiązany, z urzędu, do wszczęcia postępowania o
wgląd do sytuacji dziecka, a w przypadku tego rodzaju nieprawidłowości, ma kompetencje do tego aby zobowiązać rodziców do okre12

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.
U. 1964 nr 9 poz. 59
13
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ślonego postępowania np.: „zaprzestania stosowania tych kar, skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią
rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną
pomoc”. Możliwe jest również orzeczenie, w którym Sąd Opiekuńczy podda wykonywanie władzy rodzicielskiej pod stały nadzór kuratora sądowego. W skrajnych przypadkach może zostać wydane
postanowienie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka, albo instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Możliwe jest również ograniczenie władzy rodzicielskiej lub pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, w przypadku stosowania przez
nich kar cielesnych. Należy również dodać, ze stosowanie kar cielesnych, w szczególności po nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i wprowadzeniu zakazu ich stosowania, może wypełniać
znamiona niektórych przestępstw zawartych w kodeksie karnym, co
w takim przypadku zrodzi odpowiedzialność na gruncie prawa karnego. „Jeśli stosowanie kar cielesnych przez rodziców wobec dzieci
wypełnia definicję przemocy w rodzinie, która zawarta jest w art. 2
pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) i prowadzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, pracownik socjalny może odebrać dziecko i umieścić je u innej niezamieszkującej
z nim osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, o czym powinien niezwłocznie powiadomić
sąd rodzinny, który podejmie dalsze decyzje w sprawie”.
Stosowanie kar cielesnych może prowadzić do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”14. Jak twierdzi Marek Michalak: „Dziecko trzeba wesprzeć i mu odpowiednio poradzić. Jeśli wymaga interwencji, to trzeba skierować odpowiednie służby. Najważniejsze jest,
żeby dziecko wysłuchać i zaobserwować, czy doszło do naruszenia
praw dziecka. Potem trzeba przeanalizować, czy jest to charakter
przestępczy. Dziecko dostaje też poradę, gdzie może się zwrócić. Jak
się okaże, że wymaga szybkiej interwencji, to automatycznie odpowiednie instytucje dostają taką informację, a my nadzorujemy”.
14

D. Kupper. Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa, El.
https://parenting.pl/kary-cielesne-wobec-dzieci-w-swietle-polskiego-prawa,
dostęp z dnia 13 czerwca 2018 r.
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Zakończenie
Podsumowując dotychczasowe rozważania w przedmiocie
działalności Rzecznika Praw Dziecka oraz wspomnianych, zagwarantowanych przez prawodawstwo krajowe oraz umowy międzynarodowe praw dziecka, należy stwierdzić, że utworzenie organu
ochrony prawnej w postaci Rzecznika Praw Dziecka stało się zwieńczeniem idei walki o prawa dziecka. Jest to również wyraz wyposażenia przyznanych praw materialnych w bezpośredniego gwaranta,
że w razie ich naruszenia, funkcjonuje niezależny państwowy urzędnik, wyposażony w szereg kompetencji, do którego osoba poszkodowana bądź w imieniu tej osoby, czyli dziecka, można się zwrócić
gdy własne możliwości prawne są niewystarczające, w tym zakresie.
Należy zwrócić uwagę, na zakres kompetencji jakimi dysponuje w Polsce Rzecznik Praw Dziecka. Zakres ten jest najszerszy w
porównaniu do innych krajów, w których funkcjonuje ten urząd.
Chodź sam Rzecznik nie posiada inicjatywy ustawodawczej, może
przygotowywać projekty legislacyjne, wraz ze swoim zespołem, co
też wielokrotnie miało miejsce. Na uwagę zasługuje godna pochwały
działalność Marka Michalaka na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka. Przez cały okres urzędowania- lata 2008-2018, wykazywał się
niebywałą aktywnością oraz zaangażowaniem na rzecz ochrony praw
małoletnich. Doprowadził on bowiem do wprowadzenia zakazu stosowania kar cielesnych. Odtąd stosowanie kar cielesnych w tym tak
zwane klapsy, nie mieszczą się w ramach kontratypu karcenia małoletniego. Opinie społeczne co do tego zakazu były podzielone.
Rzecznik Michalak w swojej argumentacji twierdził, że nawet lekki
klaps wymierzone małemu dziecku może spowodować trwały
uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie bądź przesunięcie jakiegoś organu. Podważał również wychowawcze atuty klapsa. Miał również
ogromny wkład w nowelizację Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, za Jego sprawą unormowane zostało prawo dziecka do wychowania przez obojga rodziców. Do tamtej pory to rodzice mieli prawo
do wychowania dziecka. O prawie dziecka do kontaktu, wychowania
przez obojga rodziców nie było mowy. Jest to rozwiązanie przełomowe w polskim prawodawstwie, niewątpliwie korzystne dla ojców,
którzy w zdecydowanej większości przypadków rozwodu oraz uregulowania kontaktów z dzieckiem, nie mili możliwości widywania
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się z dzieckiem, bądź możliwość ta była ograniczona do szczątkowych godzin i dni. Z przykrością można stwierdzić, na podstawie
statystyk, że tego typu orzekanie w polskich sądach jest normą, a
ojcowie w razie rozwodu zdani są na łaskę matek, ich rola w wychowaniu dziecka jest degradowana do minimom, przeważnie do
zaspokajania materialnych potrzeb egzystencji małoletnich dzieci. Z
reguły zdanie dziecka w tym zakresie, w przedmiocie orzekania o
kontaktach z ojcem, miało marginalne znaczenie.
Streszczenie:
Ideą przyświecającą powstaniu niniejszego artykułu było
zwrócenie uwagi na urząd Rzecznika Ochrony Praw Dziecka, jeden z
organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, który stoi na
straży przestrzegania praw dzieci. W artykule zostały przytoczone
niektóre z podstawowych praw dziecka, zagwarantowane zarówno w
prawodawstwie krajowym- Konstytucji oraz innych ustaw, jak również w prawie międzynarodowym, w szczególności w Konwencji o
prawach dziecka, takich jak na przykład „prawo dziecka do swobody
myśli, sumienia i wyznania”. Rzecznik Praw Dziecka zajmuje wysoką pozycję ustrojową w Polsce. Jest to organ konstytucyjny, działający niezależnie od innych organów, wyposażony w szerokie kompetencje, pozwalające na realizowanie leżących w obrębie jego działalności zadań.
Summary:
The purpose of this article is to present knowledge about the
Children's Ombudsman in Poland. It is a position established to protect the observance of children's rights. The article cites some of the
basic rights of the child, guaranteed both in national legislation - the
Constitution and other laws, as well as in international law, in particular in the Convention on the Rights of the Child, such as "the right
to freedom of thought, conscience and religion". It is a position operating independently of other bodies, equipped with broad competences, allowing to carry out tasks within its scope.
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Piotr Rubacha

Nadnidziańskie peregrynacje familii Antolskich w świetle źródeł
Rodzina jest podstawową komórką społeczną. To właśnie w
niej zachodzi proces zwany przez socjologów socjalizacją pierwotną,
czyli okres nabywania wiedzy o świecie i otoczeniu1, który determinuje dalsze losy i postępowanie młodego człowieka. W dzisiejszych
czasach, tj. XXI wieku, nastąpiła deprecjacja roli rodziny w kształtowaniu osobowości człowieka. W dobie postępującego konsumpcjonizmu, instytucja rodziny postrzegana jest w sposób znacznie
mniej prestiżowy, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu.
Źródeł tego stanu rzeczy należy upatrywać w liberalizacji życia społecznego, która – wespół z nowymi wzorcami zachowań – stopniowo
wypiera konserwatywne ujęcia rodzicielstwa.
Zasygnalizowane przeobrażenia ideowe skutkują wzmożoną
ilością badań naukowych nad kondycją współczesnej rodziny. Socjologowie, mając na względzie doniosłość rozpatrywanego zagadnienia, starają się w sposób holistyczny przyjrzeć się takim aspektom
współczesności jak: wpływ migracji zarobkowych na konstytuowanie się rodziny, roli środków masowego przekazu czy wpływie nowoczesnej edukacji na kształtowanie się dziecięcej osobowości.
Znamiennym jest, że rodzina – w świetle polskiego prawa – to komórka chroniona, co gwarantuje przyjęta w 1997 roku, przez Zgromadzenie Narodowe, ustawa zasadnicza. W Artykule 18. Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej można przeczytać:
„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”2. W świetle przedstawionego zapisu państwo polskie stoi na
straży konserwatywnej wizji rodzicielstwa, nadając jej szczególnie podniosłą wymowę.

1

Socjalizacja, [w:] Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1998, s. 491.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (online),
www: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483
[dostęp: 14 VI 2018].
2
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Abstrahując od czasów współczesnych warto zagłębić się w
istotę i sposób funkcjonowania paradygmatu rodziny w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Rok 1945 wyznacza dla świata koniec II wojny światowej. Niestety nie wszystkim krajom europejskim
przyszło cieszyć się z rozstrzygnięć powziętych przez Aliantów,
czego dobitnym przykładem jest sprawa polska. Zniszczona przez
trwający kilka lat konflikt Rzeczpospolita znalazła się w radzieckiej
strefie wpływów, co wymuszało przyjęcie roli kraju satelickiego
ZSRR, zaś dla całego narodu była to konieczność konfrontacji z
socjalistyczną wizją rzeczywistości.
Odbudowa znajdującego się w ruinie kraju zajęła wiele lat,
jednak w niektórych obszarach życia codziennego należało działać w
sposób szybki i zdecydowany, co nie zawsze wiązało się z jakością
przeprowadzanych reform. Sytuacja taka objęła szkolnictwo, które
miało wyznaczać kierunek rozwoju społeczeństwa, świadcząc o jego
postępie cywilizacyjnym. Przeprowadzając kwerendę biblioteczną, w
obrębie pozycji podejmujących temat tworzenia szkolnictwa tuż po
II wojnie światowej, warto zwrócić uwagę na badania Adama Szymańskiego, który w jednej ze swoich prac konstatuje:
W pierwszych latach po wojnie, a zwłaszcza w latach 1944-1950 wystąpił na terenie województwa (był to także problem krajowy) dotkliwy brak nauczycieli. Aby ten problem rozwiązać, a tym samym uruchomić wiele szkół,
podnieść ich stopień organizacyjny, trzeba było zatrudnić wiele osób, które
dotychczas nie miały nic wspólnego z zawodem nauczycielskim. Zatrudniano
więc prawie każdego, kto wyraził chęć podjęcia pracy w szkole3.

Jak widać problem ten był niezwykle złożony, jednak nowa
władza starała się przysposobić do zawodu wszystkich tych, którzy
posiadali predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.
W tej nowej rzeczywistości karierę zawodową przyszło rozpoczynać Tadeuszowi (1921-2002) i Władysławie (1927-2001) Antolskim4, rodzicom kieleckiego felietonisty, a także poety i prozaika –
3

A. Szymański, Zasady Kształcenia Nauczycieli w Kieleckiem: w latach
1945-1970, Kielce 1975, s. 61.
4
Księga zmarłych w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach, akt 11/2002; Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach (nr 478/2001).
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Zdzisława Antolskiego5. Przed rozpoczęciem swoich obowiązków
dydaktycznych małżonkowie musieli przejść odpowiednie przystosowanie do zawodu. Z zachowanych źródeł rodzinnych wiadomo, że
ojciec autora Furtki w czasie był absolwentem studiów semestralnych organizowanych w dzisiejszym Liceum Ogólnokształcącym w
Działoszycach (1947-1949), zaś matka była słuchaczką Technikum
Handlowego w Tarnowie. Odbycie odpowiednich kursów umożliwiło im podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach na terenie ich rodzinnego Ponidzia (Tadeusz Antolski wywodził się z Węchadłowa,
nieopodal Pińczowa, natomiast Władysława z Bezaków, późniejsza
Antolska, pochodziła ze wsi Kraśniów nad Wisłą).
Zgodnie z ówcześnie przyjętym prawem nauczyciele otrzymywali od władz oświatowych stosowne nakazy pracy; na ich mocy
rozpoczynali nauczanie we wskazanej placówce. Przed zawarciem
związku małżeńskiego w roku 19516, Tadeusz Antolski miał za sobą
już działalność w szkołach w Miernowie (15 IV 1949-30 VI 1949),
Umianowicach (1 IX 1949-31 VIII 1951) i Kostrzeszynie (1 IX
1951-31 VIII 1952)7, natomiast jego późniejsza małżonka trudniła
się nauczaniem chociażby w szkole podstawowej w Kocinie8.
5

Zdzisław Antolski (ur. 16 I 1953 w Skalbmierzu) – kielecki poeta, prozaik,
członek Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich, felietonista i wydawca. Od 1994 roku prowadzi wydawnictwo „U Poety”. Jako poeta debiutował w 1974 roku w almanachu Bazar poetycki, natomiast w 1994 roku ukazał
się debiut prozatorski pt. Moje Ponidzie: historia intymna. Autor tomików
poetyckich: Samosąd (1978), Sam w tłumie (1980), Do snu przebieram się za
sobowtóra (1981), Okolica Józefa (1985), Sejsmograf (1990), Józefy (1993),
Walka stulecia (1993), W sadzie sen (1998), Okolica Józefa i inne wiersze
(2000), Nidy Skamander (2007), Sad utracony (2010), Ojczyzna papierowych
żołnierzyków (2016) oraz Dzidziuś (2017). W zakresie prozy jest autorem takich
pozycji jak: Moje Ponidzie: historia intymna (1994), Ściąga z miłości. Zapiski z
okresu dojrzewania (1995), Karta choroby (1999), Zdrada (2001), Maszyna
metafizyczna (2012) oraz Furtka w czasie (2013).
6
Księga ochrzczonych w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu,akt 116/1953.
7
Na podstawie odręcznej notatki sporządzonej przed śmiercią przez Tadeusza Antolskiego.
8
Ze względu na brak szczegółowych dokumentów nie można, na tym etapie kwerendy, wskazać dokładnej daty piastowania wspomnianego stanowiska.
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Pomimo dużych różnic w usposobieniu (ojciec autora Ojczyzny
papierowych żołnierzyków był człowiekiem o silnym charakterze, który
z determinacją dążył do obranego celu9, natomiast matka zaliczała się
do grona osób o cechach zachowawczych, bojących się ryzyka i skłonnych do melancholii10), państwo Antolscy zdecydowali się wspólnie
poświęcić misji dydaktycznej. Podjęcie takiej decyzji wiązało się z koniecznością przeprowadzek, które stawały się uciążliwe po narodzeniu
upragnionego syna, jednak posiadały także pozytywne strony. Zaliczyć
do nich należy niewątpliwie możliwość obcowania z przyrodą, eksplorowania kolejnych zakamarków rodzinnej krainy, o której jeden z
pierwszych jej piewców – Adolf Dygasiński – pisał w roku 1883:
Pięknym jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida, rwąca
się do Wisły, jak córka w objęcia matki. I białe piaski powstałe nisko, sośnina i laski brzozowe, i łany szumiące żytem i pszenicą, i białe góry, i
zielone a rozległe łąki z różnobarwnym kwieciem, i pastwiska pokryte latem od świtu końmi, gęsiami, bydłem, wszystko to pozostaje wyryte w
pamięci tego, kto się urodził i wychował na Ponidziu. Nigdzie tak pięknie
nie śpiewają słowiki ani skowronki, nigdzie bzy nie mają woni tak miłej,
nigdzie róża rankiem nie przyozdabia świata cudowniej11.

Mimo upływu już stu trzydziestu pięciu lat – od publikacji cytowanej noweli, Ponidzie nadal zachwyca nie tylko wędrowców, lecz
również autochtonów, którzy codziennie wpatrują się w piękno swojej
małej ojczyzny. Do osób zafascynowanych nadnidziańskimi krajobrazami trzeba zaliczyć bez wątpienia Zdzisława Antolskiego, który – w
związku z pracą rodziców, spędził na tej ziemi piętnaście pierwszych lat
życia – czas nieoceniony w trakcie formowania się jednostki ludzkiej.
Ponidzie dla autora Maszyny metafizycznej to niewątpliwie ziemia
uświęcona, sfera sacrum, a być może wzór Arkadii; śledząc tę twórczość czytelnik bez problemów dostrzega mit rodzinnej krainy. Dobit9

Por. P. Rubacha, Obraz ojca i modelu ojcostwa w twórczości Zdzisława Antolskiego. Szkic biograficzno-literacki, [w:] Ojcostwo: wczoraj-dziśjutro, pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola 2017, s. 120-121.
10
Z. Korzeńska, Portret matki w twórczości Zdzisława Antolskiego,
„Radostowa” 2007, nr 9/10, s. 18.
11
A. Dygasiński, Za krowę, „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, pod red. A. Wiślickiego, R. 18 (1883), nr 1, s. 7.
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nym przykładem tego zjawiska jest tytuł pierwszego zbioru prozy z roku
1994: Moje Ponidzie: historia intymna, który grupuje reminiscencje z
okresu pobytu autora na tej ziemi.
Przywołany powyżej zbiór wspomnień jest dla badaczy twórczości Zdzisława Antolskiego pozycją o nieocenionej wartości. Zawarte w nim fakty, będące rekapitulacją przeżyć autora, są źródłem
nie tylko historii Ponidzia, lecz przede wszystkim fabularnym rysem
wybranych scen z życia rodziny autora Zdrady, a jednocześnie syntetycznym nakreśleniem wędrówek familii w poszukiwaniu lepszych
warunków bytowych.
Początek – zasygnalizowanych w tytule artykułu – nadnidziańskich peregrynacji datować należy, dla Tadeusza i Władysławy
Antolskich, na dzień 17 VII 1952 roku12. Tego właśnie dnia, w
mieszczącym się w Pińczowie Wydziale Oświaty, zapadła decyzja o
przychyleniu się do prośby Tadeusza Antolskiego i przeniesieniu go
– począwszy od 1 IX 1952 roku – na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej w Baranowie. Od tego momentu życie rodziny zaczęło koncentrować się wokół małej wsi położonej na południe od
Skalbmierza – miasteczka stanowiącego serce tej części Ponidzia. To
w miejscowym kościele parafialnym – pw. św. Jana Chrzciciela –
ochrzczony został (6 IV 1953 roku) późniejszy autor Okolicy Józefa i
Józefów13, by po latach móc napisać na kartach Mojego Ponidzia:
Moją ojczyzną, miejscem urodzenia, domem rodzinnym jest Ponidzie. Urodziłem się w Skalbmierzu, ponieważ była tam izba porodowa, a
moi rodzice wtedy pracowali jako nauczyciele, w szkole w Baranowie. Dla
mojego ojca było to pierwsze kierownictwo. Oboje moi rodzice, najpierw
każde osobno, potem jako małżeństwo już razem, i wreszcie ze mną, małym
jeszcze dzieckiem, przenosili się od wsi do wsi, tam gdzie posłały ich władze oświatowe, i gdzie sami pragnęli dłużej pracować 14.

12

Decyzja Inspektora Szkolnego w Pińczowie (nr 853/1952) z dnia 17
VII 1952 roku.
13
Por. Księga ochrzczonych w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w
Skalbmierzu,akt 116/1953.
14
Z. Antolski, Pełczyska, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna,
Kielce 1994, s. 21.
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Pobyt w cieniu skalbmierskiej kolegiaty nie trwał długo. 24
VII 1954 w Pińczowie wystawione zostały dokumenty świadczące o
konieczności kolejnej przeprowadzki15. Kierownik Wydziału Oświaty – Stanisław Żurek – przychyla się do pisma ojca autora Walki
stulecia i przenosi go do Złotej Pińczowskiej, gdzie ten miał sprawować funkcję nauczyciela i kierownika placówki. W momencie
przeprowadzki do Złotej Pińczowskiej Zdzisław Antolski miał zaledwie półtora roku, w dniu wyjazdu – niespełna siedem lat. Wpłynęło
to na ilość zachowanych wspomnień i notatek, lecz na kartach zbiorku poezji pt. Nidy Skamander odnaleźć można następujący liryk,
który punktuje lokalną historię oraz zapamiętane przez młodzieńca
szczegóły:
Stara szkoła w Złotej Pińczowskiej16
Budował ją przed wojną Komitet
na czele którego stał dziedzic Wesołowski
(zabity potem przez partyzantów)
Nigdy nie dobudowano piętra
i stała tak niedokończona
do swojej śmierci – rozbiórki
Od południa mieszkanie kierownika szkoły
Obok wiejskie przedszkole –
tyle tu wzruszeń zostawionych pod łopianami
Pierwsze wtajemniczenia, przyjaźń z braćmi Wiśniewskimi
spod lasu chroberskiego
Wspólne zdjęcie z Adamem [Ochwanowskim – P.R.], przyszłym poetą
Zabawy w lekarza z dziewczynkami
w pustym szkolnym korytarzu
gdzie na ścianie wisiał już Wiesław Gomułka
15

Decyzja Inspektora Szkolnego w Pińczowie (nr 18/1954) z dnia 24
VII 1954 roku.
16
Z. Antolski, Stara szkoła w Złotej Pińczowskiej, [w:] tegoż, Nidy
Skamander, Kielce 2007, s. 64.
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(A więc musiało to być po roku 1956,
w 1960 wyjechaliśmy do pobliskich Pełczysk)
Ogródek, skąd z przerażeniem patrzyłem
na zwierzęta pędzone do punktu skupu
Potem zaganiano je do wagonów
na pobliskim dworcu Ciuchci
Pierwsze zabawy w chowanego
i pierwsza śmierć
Najwięcej odautorskich reminiscencji, autora Sejsmografu,
związanych będzie z pobytem w Pełczyskach. Ta wioska, ze względu na swoje piękno i spędzony w niej szczęśliwy czas, jest uznawana
symbolicznie za rodzinną miejscowość Zdzisława Antolskiego, choć
jak zaznacza Poeta jego ojczyzną jest całe Ponidzie. Przeprowadzka
do Pełczysk możliwa była oczywiście po uzyskaniu odpowiednich
dokumentów, które każdorazowo wydawane były przez Inspektora
Szkolnego przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie. Podobnie jak ostatnio, Stanisław Żurek przychyla się do prośby,
aby w dniu 11 VII 1960 roku wystawić dokument, w którym zarządza, że „[…] z dniem 1 IX 1960 r. przenoszę Obywatela na własną
prośbę na stanowisko nauczyciela do szkoły podstawowej w Pełczyskach”17. Tym samym w życiu familii Antolskich rozpoczyna się
nowy okres, który upływał w cieniu figury św. Jana Nepomucena. Po
latach Zdzisław Antolski zanotuje w Moim Ponidziu:
Jakoś nazwa tej miejscowości [Pełczysk – P.R.] połączyła mi się w
pamięci z naszym nazwiskiem. Przez adresy na kopertach, rozmowy z rodziną i z obcymi, którzy mają zwyczaj pytać, skąd pochodzimy. Osiem
spokojnych, słonecznych lat na Wapiennej Górze, w cieniu Zawinnicy,
gdzie spali rycerze Łokietka. Przez osiem lat codziennie patrzyłem na tę
wieś, jej dachy, podwórka i sady. W okresie najważniejszym dla kształtowania się wrażliwości, w dzieciństwie, kiedy rodzą się uczucia, czy mogłem
tej wsi, z jedynym na świecie krajobrazem, nie obdarzyć swoją miłością? 18.
17

Decyzja Inspektora Szkolnego w Pińczowie (nr 35/1960) z dnia 11
VII 1960 roku.
18
Z. Antolski, Pełczyska, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna,
Kielce 1994, s. 21.
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W tym miejscu wart przytoczenia jest jeszcze jeden dekret Inspektora Szkolnego w Pińczowie. Jest to tym razem pismo datowane na
25 I 1966 roku. Marian Drozdowski – pełniący ówcześnie tę funkcję –
w dokumencie adresowanym do nauczyciela szkoły podstawowej w
Pełczyskach, Tadeusza Antolskiego, stwierdza: „[…] mianuję Obywatela z dniem 1 stycznia 1966 roku kierownikiem szkoły podstawowej w
PEŁCZYSKACH z uposażeniem określonym w § 2 punkt 1 i 19 rozporządzenia Rady Ministrów[…]”19. Awans zawodowy przyczynił się
niewątpliwie do zwiększenia prestiżu rodziny Antolskich wśród lokalnej
społeczności. Po zarysie faktów z dokumentacji urzędowej należy oddać
głos Poecie, który w plastyczny sposób opisuje samą wieś, jak i pierwsze wrażenia po przyjeździe do niej:
Do Pełczysk przyjechaliśmy w słoneczną niedzielę chłopską furmanką, w wiklinowych półkoszkach wyścielonych aromatycznym sianem,
nakrytym brunatnymi kocami. Towarzyszył nam orszak podobnych pojazdów, zdążających do kościoła na uroczystości pierwszej komunii. Droga
była kręta, miejscami zapadała w głębokie lessowe wąwozy, porośnięte
gęstymi, oprószonymi kurzem krzewami. […] Nad urwiskiem wąwozu
górowała mała polna kapliczka, prawie całkowicie zakryta bujnymi krzewami o zasnutych mgłą kurzu małych okienkach, ukrywających mroczną,
nieznaną tajemnicę wnętrza. Kościół świecił z daleka bielą ścian i ostrymi
promieniami słońca, odbitymi w blasze pokrywającej jego dach. Obok stała
wysmukła dzwonnica, kryta czerwoną dachówką20.

Oraz w dalszej części opowiadania:
W cieniu kasztanów stały chłopskie furmanki. Odprzężone od wozów konie pochylały zgrabne szyje i delikatnie wargami wyciągały słomki
siana z obroków, ukazując przy tym potężne żółte zęby, dzwoniąc wędzidłami i połyskując kantarami. […] Szkoła stała w miejscu, gdzie urwisko
przechodziło w łagodny spadek terenu. Był to długi parterowy budynek, na
południowym krańcu ozdobiony dużą werandą, zarośniętą kiściami bzu.
Ojciec zrzucił z wozu ostatnie toboły i pakunki i pożegnał się z przewoźnikiem. […] Wyszliśmy do położonego na zboczu sadu. Pachniało od traw i
19

Decyzja Inspektora Szkolnego w Pińczowie (dekret mianowania nr
7/1966) z dnia 25 I 1966 roku.
20
Z. Antolski, Przeprowadzka, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna, Kielce 1994, s. 18 i 19.
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kwiatów, od pól i nawet jakby z odległego lasu wiatr przynosił dziwnie
odurzające wonie21.

Fragmenty opowiadań Pełczyska oraz Przeprowadzka są dowodem potwierdzającym ogromną fascynację ich autora nadnidziańskimi krajobrazami. Piękno okolicznych miejscowości jest na tyle
urzekające, że nie sposób go zapomnieć. Z tego powodu Zdzisław
Antolski wielokrotnie powraca wspomnieniami do rodzinnych stron;
kreacje podmiotów lirycznych, czy odautorskich narratorów, pokazują, że mimo upływu lat krajobrazów tych nie da się wyrzucić z serca:
Dróg esy floresy22
Chroberz Nieprowice
w Niegosławicach ostry zakręt
do Złotej i już Pełczyska
Matecznik moich wierszy
przez wieś droga
w esy floresy
pod starą szkołę i kościół
Chrystus frasobliwy jak stary
przyjaciel z dzieciństwa
Po górach wyrobiskach kamiennych
buńczukiem skowronka
nad głową
Pochodem świerszczy
nad Zawinicę
moją ziemię świętą

Jedną z podstawowych cech prawidłowo funkcjonującej rodziny jest dbanie o dobro jej członków. Zasadą tą kierował się niewątpliwie Tadeusz Antolski, gdy podejmował trudną dla wszystkich
decyzję o przeprowadzce do miasta. Głównym argumentem była
21

Tamże, s. 19 i 20.
Z. Antolski, Dróg esy floresy, [w:] tegoż, Sad utracony, Kielce
2010, s. 26.
22
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chęć zapewnienia swojemu jedynakowi dobrego wykształcenia. Niestety wiejskie szkoły nie mogły sprostać temu zadaniu, co wydawało
się wówczas oczywiste. Po rozważeniu wszystkich argumentów decyzja ostatecznie zapada. Wybór padł na Kielce, czyli miasto wojewódzkie, posiadające sieć szkół na wysokim poziomie. W dekrecie –
z dnia 29 VIII 1968 roku – podpisanym przez mgr. Teofila Pypecia,
Inspektora Szkolnego przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
Kielcach, można przeczytać: „Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 1956 roku o prawach i obowiązkach nauczycieli
/Dz. U. Nr. 12, poz. 63/ przenoszę Obywatela na prośbę wyrażoną w
podaniu z dnia 17.VIII.1968 r. z dniem 1 września 1968 r. na stanowisko nauczyciela do Szkoły Podstawowej Nr. 20 w Kielcach”23.
Rok później, przywołany już Inspektor Szkolny, powierzył nominatowi funkcję zastępcy kierownika niniejszej placówki 24. Narrator
opowiadania Egzamin w następujący sposób relacjonuje symboliczny koniec nadnidziańskiej epoki w życiu rodziny: „Pamiętałem tylko
ten dzień, kiedy zadzwonił telefon z Kielc. Ojciec stał ze słuchawką
w ręku w otwartym oknie kancelarii szkolnej i krzyczał do nas na
podwórko, że ma pracę w Kielcach. Mama siedziała na progu obórki
i płakała”25. Pozostawienie rodzinnych stron, na rzecz obcego i nieznanego miasta, napawało lękiem głównie matkę autora Samosądu.
Jak się później okazało sam Poeta bardzo przeżył zmianę środowiska, które w niczym nie przypominało utraconej wsi, lecz emanowało brutalnością i brakiem otwartości, co przyczyniło się do postępującej depresji i wyalienowania piętnastoletniego młodzieńca26.
Poetyka rodzinna należy do jednych z najciekawszych zagadnień w twórczości literackiej Zdzisława Antolskiego. Urodzony w
Skalbmierzu literat w niezwykle barwny sposób nakreśla dzieje swoich przodków. Na kartach poszczególnych zbiorków poetyckich,
23

Decyzja Inspektora Szkolnego w Kielcach (nr 831/1968) z dnia 29
VIII 1968 roku.
24
Decyzja Inspektora Szkolnego w Kielcach (dekret mianowania nr
832/1969) z dnia 1 IX 1969 roku.
25
Z. Antolski, Egzamin, [w:] tegoż, Moje Ponidzie: historia intymna,
Kielce 1994, s. 137.
26
Z. Korzeńska, Walka anioła z demonem. Zdzisława Antolskiego droga
twórcza, Kielce 2009, s. 7.
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bądź zbiorów prozy wspomnieniowej, można odnaleźć barwne opisy
dziadka Jana, ojca, a także matki i jej rodziny. Niewątpliwie Tadeuszowi i Władysławie Antolskim przyszło żyć w trudnych czasach.
Był to okres stalinizmu, a później wzmożonego dyktatu komunistycznego. Młodzi ludzie stawali w obliczu trudnych wyborów, od
których zależało ich życie i kariera zawodowa. Również w tej rodzinie dopatrzeć można się nieporozumień, konfliktów i przejawów
ludzkich słabości, jednak w obliczu zagrożenia pozostawała zjednoczona, by wspólnie pokonywać zaistniałe trudności.
Formą podsumowania poetyki rodzinnej, w zamyśle Zdzisława Antolskiego, jest zbiorek Dzidziuś (2017)27, zawierający wszystkie niewypowiedziane do tej pory kwestie związane ze sposobem
wychowania przyjętym przez ukochanych rodziców. Po lekturze tego
tomiku widać, jak traumatyczne przeżycia potrafią kształtować ludzkie poglądy i postępowanie, a w dalszej kolejności wpływać na relacje z bliskimi. Dzidziuś jest to spowiedź dziecka w ciele mężczyzny.
Streszczenie:
Zdzisław Antolski – kielecki poeta, prozaik i felietonista – należy do grona twórców literatur regionalnych. Urodzony i wychowany na Ponidziu – autor Okolicy Józefa – już od blisko pół wieku opisuje piękno rodzinnych stron. Charakter pracy rodziców, którzy byli
wiejskimi nauczycielami – niejednokrotnie wymuszał na rodzinie
zmianę miejsca zamieszkania. Cel niniejszego artykułu wyznacza
przybliżenie kolejnych etapów wędrówki familii Antolskich po malowniczym Ponidziu. Bazę merytoryczną stanowią źródła z zakresu
literatury podmiotowej, akta nominacji nauczycielskich z lat 50., 60.,
70. i 80. XX wieku, a także archiwalia ze zbiorów rodzinnych Poety.
Słowa kluczowe: literatura regionalna; Ponidzie; nauczyciele
w PRL-u; historia Kielc
Summary:
The Nida River Peregrinations of the Antolski Family in the
Light of Sources
Zdzisław Antolski - a Kielce poet, prose writer and columnist is one of the creators of regional literature. The author of Okolica
27

Zob. P. Rubacha, Liryczny „Confiteor”, „Akant” 2018, nr 3 (263), s. 33.
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Józefa, born and raised in Ponidzie - has been describing the beauty
of his homeland for almost half a century. The nature of the work of
his parents, who were rural teachers, often forced the family to
change their place of residence. The aim of this article is to present
the next stages of the Antolski family's journey through picturesque
Ponidzie. The content-related basis are sources from the literature on
the subject, teacher's appointment files from the 1950s, 60s, 70s and
80s of the twentieth century, as well as archives from the poet's family collection.
Keywords: regional literature; Ponidzie; teachers in the Polish
People's Republic; history of Kielce
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Andrzej Szymański

Rodzina dysfunkcyjna a rozwój i bezpieczeństwo dziecka
Wstęp
Rodzina jako naturalna i powszechna wspólnota jest podstawową
i najważniejszą dla rozwoju człowieka instytucją. W stosunku do jakiejkolwiek innej społeczności pozostaje ona zawsze grupą pierwotną i
jedną z najbardziej cenionych w życiu wartości. Tezą tą udowadnia
zarówno historia rozwoju ludzkości, prowadzone badania naukowe jak i
realizowane społeczne sondaże. Z ostatniego z nich wynika, że w Polsce
zdecydowana większość naszych rodaków (85%) uważa, iż do pełni
szczęścia człowiek potrzebuje właśnie rodziny. Jedynie co ósmy przebadany (12%) przez CBOS respondent sądzi, że bez rodziny można żyć
równie szczęśliwie. Równocześnie ponad połowa ankietowanych (55%)
za najodpowiedniejszy dla siebie model rodziny uznaje małżeństwo z
dziećmi, a więcej niż jedna czwarta (29%) chciałaby żyć w dużej rodzinie wielopokoleniowej. Zdecydowanie mniej chętnie Polacy opowiadają
się za życiem w pojedynkę (4%), w małżeństwie bez dzieci (4%) lub w
stałym związku partnerskim z osobą odmiennej płci (4%). Tylko nieliczni widzieliby siebie w roli rodzica samotnie wychowującego dziecko
(1%), w tymczasowym związku partnerskim z osobą odmiennej płci
(1%) lub w innych formach związku, w tym homoseksualnych (1%)1.
Ogólnie według danych z ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce było 10 972 547 rodzin. Wśród 8 130 900
rodzin ok. 67% z nich posiadało na utrzymaniu dzieci w wieku do 24
lat. Wychowywało się w nich 8 868 762 dzieci i młodzieży, w tym
nieco ponad 7 mln dzieci do lat 182. Zaznaczyć należy, że odsetek
rodzin wychowujących dzieci jest w Polsce relatywnie wysoki w
porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi. W 2015 r. był jednym z
najwyższych wśród europejskich krajów OECD.

1

CBOS komunikat z badań nr 33, Rodzina – jej współczesne znaczenie i
rozumienie, Warszawa 2013, s. 3-4.
2
GUS, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Warszawa 2014, s. 43-57.
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Zgodnie z wynikami NSP w strukturze rodzin posiadających
dzieci do 24 lat na utrzymaniu te z 1 dzieckiem stanowiły ponad
53%, z 2 dzieci – ponad 35%, z trojgiem – prawie 9%, a z czwórką
lub większą liczą dzieci – niespełna 3%. Co warte odnotowania,
dzieci i młodzież do 24 r.ż. pozostające na utrzymaniu rodziny najczęściej (76,8%) są wychowywane w rodzinach, w których rodzice
zawarli małżeństwo, 18,3% wychowywane jest samodzielnie przez
matki, 2,7% wychowuje się w związkach partnerskich, a 2,1% wychowują ojcowie. Wśród rodzin wielodzietnych, czyli mających troje
lub więcej dzieci dominują małżeństwa z dziećmi (83%), 14% to
rodziny wielodzietne - niepełne, a pozostałe 3% stanowią partnerzy
wychowujący troje lub więcej dzieci. W blisko co czwartym gospodarstwie domowym tworzonym przez rodzinę wielodzietną zamieszkują dzieci z poprzednich związków ich rodziców3.
Rodzina dysfunkcyjna
W opinii L. Dyczewskiego rodzina zaspakaja wiele potrzeb w
życiu człowieka, czy to o charakterze opiekuńczym, rozwojowym,
edukacyjnym czy też emocjonalnym. Przynależność do niej stwarza
u jednostki poczucie wsparcia we wszystkich niezbędnych człowiekowi zakresach jego funkcjonowania4. Potrzeby te rodzina powinna
realizować poprzez wykonywanie określonych funkcji, a ich spełnianie związane jest z instytucjonalnym aspektem tej najważniejszej
społecznie komórki.
Według Z. Tyszki funkcje rodziny to tyle „co wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania członków rodziny,
wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich
zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i
pobocznych”5. Autor ten na podstawie analizy literatury wyróżnił
3

R. Szredzińska, Dzieci w rodzinie, [w:] Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, „Dziecko Krzywdzone. Teoria Badani Praktyka” 16(1) 2017, s. 35-36.
4
L. Dyczewski, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin
2003, s. 15.
5
Z. Tyszka, Socjologia rodziny w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (3-4)1990, s. 235.

354

dziesięć podstawowych funkcji rodziny6obejmujących funkcję: materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-zabezpieczającą, prokreacyjną,
seksualną, legalizacyjno-kontrolną, socjalizacyjną, klasową, kulturalną, rekreacyjno-towarzyska oraz emocjonalno-ekspresyjną7.
Wymienione funkcje stanowią istotną podstawę egzystencji
każdej rodziny. Członkowie rodziny tworzą przy tym układ, na który
można spojrzeć jak na system. Każda osoba w rodzinie jest elementem tego systemu i wpływa na funkcjonowanie całego układu. Równocześnie w jaki sposób funkcjonuje dany układ zależy od zachowania poszczególnych jego elementów. Rozpatrując rodzinę w aspekcie
jej funkcjonalności, należy podkreślić, że jej istotą jest nie tylko systemowość, ale także wspólnotowość. W rodzinie zdrowej relacje
pomiędzy małżonkami są równoległe oraz dwukierunkowe, oparte na
wzajemnych ustaleniach dotyczących podziału obowiązków i sposobu wychowywania dzieci. Kobieta i mężczyzna są współodpowiedzialni za całą rodzinę i swój związek. Rodzice roztaczają „parasol
ochronny” na swoimi dziećmi dając im poczucie bezpieczeństwa i
akceptacji, ustalają jasne reguły i czytelny przekaz, co jest dobre a co
złe8. Zaburzone funkcjonowanie jednego z jej członków czy też ja6

W literaturze podaje się różną liczbę funkcji rodziny. Np. Szczepański
wymienia funkcję biologiczną, ciągłości kulturalnej, przekazywania dziedzictwa kulturowego, zaspakajania potrzeb emocjonalnych, kontroli postępowania członków (J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970. s.303-306.); Giereluk-Lubowicz wymienia funkcje: opiekuńczą, emocjonalną, kształcącą, aktywizacji twórczej (Z. Giereluk-Lubowicz,
Wychowanie w rodzinie wielkomiejskiej, Warszawa 1979, s.19); OlszewskaŁadyga opisuje funkcje: rozrodczą, regulacji stosunków seksualnych, gospodarczą, wychowawczą, zaspakajania potrzeb emocjonalnych i wstępnego dziedziczenia klasowego (A. Olszewska-Ładyga, Rodzina, Warszawa
1964, s. 37-43); Toporkiewicz dzieli funkcje rodziny na: funkcje biopsychiczną (prokreacyjną, seksualną), ekonomiczną (materialno-ekonomiczną,
opiekuńczo- zabezpieczającą), społeczno-wyznaczającą (klasową, legalizacyjno-kontrolną), socjo-psychologiczną (socjalizacyjno-wychowawczą,
kulturalną, emocjonalno-ekspresyjną, rekreacyjno-towarzyską) (R. Toporkiewicz, Socjologia wychowania, Warszawa 1986, s. 81 -82).
7
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 61-71.
8
R.
Miłoś,
W.
Pudzianowska,
Rodzina
dysfunkcyjna
http://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/prace (dostęp 13.05.2018r.)
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kiekolwiek zaburzenie funkcji rodziny uderza w cały jej system9,
powodując proces erozji rodziny. W niektórych przypadkach proces
ten może być zahamowany czy przerwany, częściej jednak czynniki
dysfunkcjonalne kumulują się, powodując narastanie sytuacji problemowych, co doprowadza rodzinę do stanu permanentnego kryzysu. W związku z powyższym nie jest ona w stanie właściwie realizować funkcji na nią nałożonych, stając się, rodziną dysfunkcyjną10,
rodziną ryzyka11.
W ujęciu Kawuli dysfunkcjonalność występuje w tych rodzinach,
w których rodzice „zamiast dziecko wspierać i ochraniać, ignorują je
albo atakują za to, że takie właśnie jest. W efekcie tych działań dzieci
rozwijają w sobie nieprawidłowe cechy samozachowawcze, aby nie
zwariować, zachowując wiarę w to, że rodzice zawsze mają rację. Przystosowują i przebudowują swój świat umysłowy, aby nie ulec niszczy9

S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, [w:] Pedagogika rodziny, (red.) S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Toruń 2006, s.147.
10
M. Ziemska określa rodzinę mianem dysfunkcyjnej, gdy nie spełnia
ona należycie swych zadań zarówno względem społeczeństwa (a więc
funkcji prokreacyjnej, usługowo-opiekuńczej, socjalizacyjnej, psychohigienicznej), jak i wobec swych członków (funkcji ekonomicznej, zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczych czy emocjonalnych). Zob. M.
Ziemska, Rodzina a osobowość, Warszawa 1979, s. 40;J. Bradshaw (Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, Warszawa1994, s. 59) uważa, że rodzina dysfunkcyjna to taka, która nie spełnia
swoich zadań, do których należy zabezpieczenie przetrwania i rozwoju
swoim członkom, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych swoich członków,
znalezienie równowagi pomiędzy autonomią a zależnością, nauka zachowań
społecznych i seksualnych, zapewnienie rozwoju i wzrostu wszystkich jej
członków, rozwiniecie poczucia własnego „ja”, funkcje socjalizacyjne. S.
Kawula charakteryzuje rodzinę dysfunkcyjną jako tę grupę członków, która
nie potraﬁ dostatecznie dobrze wypełniać swoich funkcji rodzicielskich, a
więc taką, która nie potraﬁ sprostać swoim obowiązkom i zadaniom względem swoich dzieci i innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwiązywać
swoich procesów i sytuacji kryzysowych (Zob. S. Kawula, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych, [w:] Pedagogika rodziny, (red.) S.
Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Toruń 2006, s. 148-149.
11
Zob. S. Kawula, Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne,
Toruń 2005, s.55.
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cielskiej sile wpajanego poczucia własnej bezwartościowości i wstydu
płynącego z doznawanego poniżenia”12. Konsekwencją tych dysfunkcji
może być ubożenie w rodzinie więzi uczuciowych. Stan ten charakteryzuje brak troski rodziców o dziecko, niedostatek zaspokojenia jego potrzeb psychicznych. Rodzice wówczas dbają o dziecko pozornie. Zdarza
się także, że w niektórych domach występuje dominacja psychiczna
rodziców, co powoduje dystans uczuciowy między rodzicami a ich potomstwem. Rodzice w takim środowisku społecznym przejawiają wrogość bądź obojętny stosunek do dziecka13. W rodzinie takiej tłumione są
emocje, autentyczne uczucia nie są wyrażane, panuje atmosfera dystansu i chłodu uczuciowego. Sprzyja to bagatelizowaniu przyrodzonych
cech dziecka takich jak: cenność, bezbronność, niedoskonałość, zależność i niedojrzałość14. W efekcie skutkuje to możliwą deformacją jego
rozwoju. Rodzina dysfunkcyjna charakteryzuje się również pewną regułą, która brzmi: „nie mów” – jest to wyraźny nakaz milczenia na temat
tego, co dzieje się w rodzinie, „nie ufaj” – to nakaz, by nie ufać komukolwiek oraz „nie czuj” – to nakaz niewyrażania własnych uczuć15. Dla
rodziny dysfunkcyjnej charakterystyczne jest także zakłamanie, zamknięcie i izolacja od świata zewnętrznego16. Inną jej cechą jest sztywny podział ról a także nieadekwatne widzenie świata oraz zachowań
wobec niego i ludzi17. Można więc powiedzieć, że rodziny tego typu

12

S. Kawula, Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o
współczesnym wychowaniu, Toruń 1999, s. 134.
13
H. Cudak H., Dysfunkcja emocjonalna w środowisku rodzinnym, [w:]
Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1., (red.) H. Marzec,
M. Pindera, Piotrków Trybunalski 2007, s. 26.
14
P. Mellody, Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia,
Warszawa 1993, s. 67-68.
15
A. Seweryńska, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2004, s.13.
16
R. Biernat, Zachowania dewiacyjne młodzieży w kontekście dysfunkcji i patologii życia rodzinnego, „Społeczeństwo. Edukacja. Język”
(3)2015, s. 17-18.
17
M. Ryś, Psychologiczne źródła dysfunkcji w małżeństwie i rodzinie
[w:] Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, (red.) W. Majkowski,
Warszawa 2001, s. 87-88.
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wykazują szereg niepożądanych cech, które sytuują je w obszarze instytucjonalnego zainteresowania i systemowej pomocy.
Zachowania patologiczno-dewiacyjne w rodzinach dysfunkcyjnych
Jednym z wyraźniejszych przejawów nieprawidłowego funkcjonowania rodziny jest występowanie w niej zachowań dewiacyjnych. Zjawisk tego typu jest wiele, chociaż mają one różną swoją
rangę. Konsekwencją tych zjawisk jest w głównej mierze cierpienie
członków rodzin oraz szkoda społeczna18. Mówimy wówczas o tzw.
rodzinie patologicznej19. Takie rodziny pozostają w kolizji z prawem
oraz zasadami współżycia społecznego. Typowe ich zachowania to
przestępczość, narkomania, prostytucja. Z rodzin tych wywodzi się
największy odsetek dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie.
Wielu rodziców, których negatywne wzorce zachowań w sposób stały i dominujący wpływają na życie dziecka, S. Forward nazywa „toksycznymi”20. Toksyczni rodzice używają przemocy fizycznej, wykorzystują swoje dzieci seksualnie lub nadużywają alkoholu.
Obecność tych form patologii w rodzinie niemal automatycznie skazuje dziecko na rozmaite problemy, których konsekwencją są zaburzenia osobowości i dziedziczenie społecznie wadliwych wzorów21.
Niewątpliwie jednak najsilniejszym czynnikiem prowadzącym do
wystąpienia objawów niedostosowania społecznego wśród dzieci i
młodzieży jest alkoholizm rodziców. O toksyczności systemu alkoholowego świadczy stopień ostrości i chroniczności oddziaływania
na dziecko trzech grup szkodliwych tzw. czynników „pierwszorzędnych”: a) jakości relacji między rodzicem a dzieckiem, b) jakości
18

H. Bednarski, Przemoc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności
rodziny, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” (1-2) 2012, s. 143.
19
A. Szymański, Kazirodztwo przejawem patologii społecznej i zagrożeniem bezpieczeństwa życia rodzinnego, [w:] Societas familia - parantela,
(red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2017, s.611.
20
J. Woititz, Wymarzone dzieciństwo – jak wychować szczęśliwie dziecko unikając błędów naszych rodziców, Warszawa 1995, s. 15.
21
L. Pytka, T. Zacharuk, Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowania społecznego. [w:] Pedagogika społeczna, (red.) T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 402.
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rodzicielskiej kontroli, c) poziomu socjalizacji rodziców. Oprócz
czynników pierwszorzędnych istnieją też czynniki drugorzędne:
konflikty małżeńskie, kryzysy rodzinne, izolacja społeczna rodziny,
bezrobocie rodziców, ubóstwo22.
Być dzieckiem alkoholika oznacza mieć doświadczenia, które
przerastają możliwości sprostania im z uwagi na poczucie zakłócenia
swojego bezpieczeństwa23. Osoby takie doświadczają więc napięć, lęków, dezorientacji i samotności. Ten stan sprzyja tworzeniu się destrukcyjnych wzorów zachowań (przyjmowanych ról), typu „wyrzutek rodziny”, „ułatwiacz”, „zagubione dziecko”24. Innym mechanizmem
obronnym dzieci z rodziny alkoholowej jest mechanizm zaprzeczenia i
projekcji. Mechanizm zaprzeczenia ma u podstaw wstyd dziecka, próby
poradzenia sobie z sytuacja domową oraz próby poradzenia sobie z
własnym poczuciem winy. Skutki są takie, że dziecko może się czuć
inne, ukrywa swoje uczucia, wycofuje się. Jeśli zaś chodzi o projekcję
prowadzi ona zarówno do zachowań manipulacyjnych ze strony dziecka, ale też do myśli i zachowań paranoidalnych. Wyrażają się one w
podejrzliwości wobec innych, w osądzaniu i krytykanctwie, w poczuciu
wyższości. Konsekwencją takiej postawy jest: obawa przed zdemaskowaniem, narastanie poczucia winy, wyobcowanie i strach25. Poza
sztywnymi wzorami przystosowania do rzeczywistości dzieci z rodziny
z problemem alkoholowym wynoszą z domu trzy nauki - nie ufać, nie
mówić, nie odczuwać26.
Mówiąc o skutkach funkcjonowania w rodzinie z problemem
alkoholowym należy zwrócić uwagę na bieżące i odroczone następstwa tej patologii. Do elementów, które automatycznie pojawiają się
22

Z. Gaś, Rodzina a uzależnienia, Lublin 1994, s. 36-37.
W. Sztander, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, Warszawa
1993, s. 56.
24
Szerzej M. Ryś, E. Wódz, Role podejmowane w rodzinie alkoholowej
a struktura potrzeb u dorosłych dzieci alkoholików, „Studia Psychologica”
(4)2003, s. 107-122.
25
M. Ochmański, Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Lublin 2001, s. 11.
26
K. Borzucka-Sitkiewicz, Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym, [w:] Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne, (red.)
A. Nowak, Kraków 2000, s. 56.
23
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w omawianych typach rodzin tak jak już wcześniej zaznaczono zalicza się: pełnienie określonych ról, konsekwencje braku bliskich więzi i niezaspokojonych potrzeb, jak również poczucie niskiej wartości
oraz niskiej samooceny wśród osób funkcjonujących z osobą uzależnioną27. Do skutków długofalowych zaliczymy natomiast m.in. sposób funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz objawy
posttraumatycznego stresu. Alkohol w rodzinie oprócz następstw
zniewolenia psychicznego pociąga za sobą również inne formy patologii, np. pojawia się przemoc fizyczna, problemy w kontaktach z
ludźmi, czy też konflikty z prawem, itp. Nierzadko w rodzinach takich dochodzi także do rozpijania małoletnich lub nakłaniania ich do
spożycia alkoholu pomimo grożącej sankcji karnych28.
Tak jak już wcześniej zaznaczono, obok alkoholizmu skrajnym przejawem dysfunkcjonalnej rodziny jest przemoc domowa i
wykorzystanie seksualne dziecka.
Zgodnie z definicją proponowaną przez Światową organizację
SCOSAC (Standing Committee on Sexually Abused Children) za
dziecko seksualnie wykorzystane uznać należy każdą jednostkę w wieku bezwzględnej ochrony, jeśli osoba dojrzała seksualnie czy to przez
świadome działanie, czy też przez zaniedbywanie swoich społecznych
obowiązków lub obowiązków wynikających ze specyficznej odpowiedzialności za dziecko, dopuszcza się zaangażowania dziecka w jakąkolwiek aktywność natury seksualnej, której intencją jest zaspokojenie
osoby dorosłej29. W podobnym tonie wykorzystanie seksualne dziecka
(WSD) definiują Schechter i Roberge’a wskazując, że jest to „wciąganie
zależnego, niedojrzałego rozwojowo i niezdolnego do wyrażenia pełnej
zgody dziecka albo osoby w okresie dorastania w seksualną aktywność
naruszającą społeczne tabu oraz zasady życia rodzinnego”30. Oznacza
27

M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa 2007, s. 93-112.
28
A. Szymański, Patologiczne przejawy życia rodzinnego, [w:] Rodzina
podstawy prawno-teologiczne, (red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 27-28.
29
Szerzej na temat definicji wykorzystania seksualnego dzieci patrz M.
Sajkowska, Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne,
skala zjawiska, oblicza problemu społecznego, „Dziecko Krzywdzone.
Teoria. Badania. Praktyka” (1) 2002, s. 5-28.
30
Za I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1998, s. 41-42.
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to, że WSD może mieć różną postać31. Wyróżnia się zachowania seksualne angażujące dziecko, których celem po stronie sprawcy jest stymulacja seksualna w zbliżeniu fizycznym (penetracyjnym lub niepenetracyjnym). Może polegać to m.in. na kontakcie, że strony sprawcy, z intymnymi częściami ciała dziecka - na ich dotykaniu, całowaniu czy
pobudzaniu ręcznym jego narządów płciowych. Ale również nie musi
ono dotyczyć bezpośredniego kontaktu fizycznego z ciałem ofiary.
Przykładowo sprawca może poprzestać na rozmowach o treści seksualnej, masturbować się przed małoletnim lub kazać mu się obnażać. Ta
forma wykorzystywania zawiera również składanie dziecku propozycji
natury seksualnej i werbalne molestowanie dziecka dotyczące np. lubieżnych komentarzy na jego temat. Akta sądowe prowadzonych w tym
temacie spraw dowodzą, że sprawcami nadużyć seksualnych wobec
dzieci są zazwyczaj osoby najbliższe lub znane mu, a dopiero potem
osoby zupełnie obce. Najczęściej jest to ojciec bądź ktoś z bliższej lub
dalszej rodziny32. Sprawcy, w celu uzyskania powolności swoich ofiar,
stosują przemoc, podstęp, szantaż lub przekupstwo. Wykorzystują też
dziecięcą nieświadomość i pod różnymi pozorami np. objaśnienia budowy narządów płciowych, doprowadzają dzieci do poddania się praktykom seksualnym, często bardzo perwersyjnym33.
Osoby, które padły ofiarą WSD, ponoszą z tego tytułu określone obciążenia. Mają one wymiar bezpośredni (za takie uznaje się
31

Przytaczana w literaturze przedmiotu kategoryzacja rodzajów wykorzystywania seksualnego dziecka autorstwa K.C. Faller wyróżnia sześć
głównych kategorii takich zachowań wraz ze szczegółowymi podkategoriami. Są to: zachowania bez kontaktu fizycznego, dotykanie, kontakty
oralno-genitalne, stosunki między udowe, penetracja, seksualna eksploatacja dziecka. Zob. K.C. Faller, Child Sexual Abuse. An Interdysciplinary
Manual for Diagnosis, Case Management and Treatment, New York: Columbia University Press, 1988.
32
Odsetek osób bliskich dopuszczających się pedofilii jest bardzo wysoki, wynosi 75%. Ofiarami molestowania seksualnego przez rodziców
pada co najmniej 2,5% dziewcząt i 1% chłopców. Patrz I. Łucka, A. Dziemian, Pedofilia – przegląd literatury, ilustracja kazuistyczna, dylematy,
„Psychiatria Polska” 48(1) 2014, s. 124.
33
M. Lisiecki, Dziecięca prostytucja homoseksualna i pedofilia, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (2) 1999, s. 122.
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te pojawiające się wciągu dwóch lat od zdarzenia) jak i długofalowy34. Analiza badań, które dotyczą możliwych skutków wykorzystania seksualnego dzieci przeprowadzona przez K. A. Kendall-Tacketti
i współpracowników,35 uwidaczniają, iż intensywność pojawiania się
określonych objawów zależy od etapu rozwojowego, w którym znajdowała się ofiara36. Możliwe jest wyodrębnienie kilku głównych
symptomów, których obecność jest szczególnie częsta, niezależnie
od grupy wiekowej. Do takich zalicza się: depresję, PTSD, zaburzenia lękowe, zaburzenia związane z nasileniem złości i agresji oraz
zaburzone zachowania seksualne37.
Zdaniem J. Włodarczyk, konsekwencje bezpośrednie mogą
wystąpić we wszystkich sferach rozwoju: seksualnego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego a także w sferze somatycznej38.
Objawami mogą być zaburzenia w zachowaniu dziecka w najróżniejszych postaciach np.: skłonność do samouszkodzeń, nadużywanie
środków uzależniających labilność nastrojów itd.39. Skutki, jakie
dziecko poniesie, zależą od wielu różnych czynników (wiek, osobowość, przebieg i formy przemocy seksualnej). Następstwa wykorzystywania seksualnego są bardziej poważne w sytuacji, gdy dziecko
było wielokrotnie wykorzystywane, sprawca był brutalny, czy po
zdarzeniu nie otrzymało profesjonalnej pomocy terapeutycznej40. Co
34

M. Beisert, Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, Gdańsk
2012, s. 231.
35
K. A. Kendall-Tackett, L.M. Williams, D. Finkelhor, Impact of sexual
abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies, „Psychological Bulletin” 113(1)1993, s. 164–180.
36
Szerzej na temat badań dotyczących skutków molestowania seksualnego dziecka patrz S. Pandey, Psychological Consequences of Child Abuse, Concept Publishing Company, New Delhi 2007.
37
A. Izdebska, Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci,
„Dziecko Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” (4)2009, s. 40.
38
J. Włodarczyk, Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu dorosłym. Raport z badań, Warszawa 2016, s. 7.
39
M. Ratajczak, Czynności pedofilskie – ujęcie prawne i kryminologiczne, „Prokuratura i Prawo” (2) 2014, s. 50.
40
A. Krzyżanowski, A. Krzyżanowska, Przemoc seksualna. Wykorzystanie seksualne dziecka w wieku szkolnym, „Przegląd Terapeutyczny” (910) 2013, s.8.
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się tyczy następstw długofalowych, objawiają się one w życiu ofiar
poprzez:
• zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia obrazu i samooceny
własnej osoby;
• zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne (lęk i napięcie, koszmary nocne, zaburzenia snu i odżywiania, różne postaci dysocjacji);
• zaburzenia interpersonalne (trudności w kontaktach z ludźmi, spadek zaufania wobec ludzi, poczucie zdrady, lęk wobec partnerów seksualnych);
• zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym;
• zaburzenia seksualne (lęki wobec seksualności, poczucie
winy, brak satysfakcji, zaniżona ocena siebie jako partnera seksualnego, zaburzenia orgazmu, kompulsywne unikanie lub kompulsywne
poszukiwanie kontaktów seksualnych)41.
Jednym z ważniejszych następstw powiązanych z wykorzystywaniem seksualnym w dzieciństwie jest możliwość wchodzenia w
rolę sprawcy42. Najczęściej wskazywanymi skutkami seksualnej
traumy pokrzywdzonych z okresu dzieciństwa jest depresja jak i
objawy powiązane z przewlekłą jej postacią. Osoby skrzywdzone w
dzieciństwie, w życiu dorosłym na dotyczące ich zdarzenia często
reagują ucieczką, wycofaniem i rezygnacją albo agresywnym atakiem. Następstwa mogą również mieć charakter wtórny, wobec spaczonej percepcji rzeczywistości i zinternalizowanych przez ofiarę
myśli napastnika, jak też mogą być wtórne wobec bieżących wydarzeń np. rewiktymizacji czy różnych strat poniesionych wskutek
wykorzystania seksualnego43.
Szczególną formą wykorzystania dziecka w rodzinie stanowi
kazirodztwo44. W przypadku kazirodztwa na strukturę patologiczną
41

M. Beisert, A. Izdebska, Wykorzystanie seksualne dzieci, „Dziecko
Krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka” (2)2012, s. 62.
42
D. Kubacka-Jasiecka, Nie widzę, nie słyszę i milczę...O psychologii
świadków przemocy, [w:] Przemoc i marginalizacja. Patologie społecznego
dyskursu (red.) P. Piotrowski, Warszawa 2004, s. 186.
43
A. Salter, Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni,
Poznań2005, s. 204-220.
44
Obecnie obowiązujące prawo umiejscowiło czyn kazirodczy (art. 201
k.k.) w kategorii przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
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rodziny składają się określone cechy, to jest: specyficzny związek
między sprawcą a ofiarą, emocjonalne nadużycia, stawianie własnych potrzeb na pierwszym miejscu, brak umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, tajemnica i strach przed
rozpadem rodziny. Wśród czynników sprzyjających powstawaniu
związków kazirodczych, wiodącą rolę odgrywają również zaburzenia
w relacjach międzyludzkich zachodzących w rodzinie, tj.:
• zaburzenie więzi uczuciowej i seksualnej pomiędzy rodzicami,
• wyłączenie się matek pod względem psychicznym lub fizycznym z życia rodzinnego,
• napięcia i nieporozumienia w relacjach matek z córkami,
które wiążą się z rywalizacjami w roli kobiecej, a także w kwestii
atrakcyjności fizycznej,
• brak autonomii wśród członków rodziny,
• istnienie utrudnień i zakłóceń we wzajemnym komunikowaniu się członków rodziny,
• wyizolowanie rodziny z otoczenia społecznego,
• zależność finansowa rodziny od sprawcy-ojca,
• atmosfera przemocy, gwałtu, agresji w życiu codziennym45.
Charakterystyczne dla rodziny kazirodczej jest również i to, że
w jej obrębie nie tworzy się granic między prywatnością, intymnością cielesną i seksualnością, dotyczy to szczególnie relacji rodzic i

Zgodnie z przywołanym przepisem karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten „kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego,
brata lub siostry” stosunki analogiczne do spółkowania, prowadzące (lub
mogące prowadzić) do zaspokojenia popędu płciowego, w szczególności w
grę wchodzą stosunki oralne i analne. Dla bytu obcowania płciowego konieczne jest zaangażowanie w nie organów płciowych chociaż jednej osoby
uczestniczącej w tym akcie. Por. M. Mozgawa [w:]Kodeks karny. Komentarz, (red.) M. Mozgawa, Warszawa 2015, s. 537. Za czyn kazirodczy uznaje się współżycie między spokrewnionymi w linii prostej, będącymi wstępnymi (rodzice-dziadkowie-pradziadkowie) bądź zstępnymi (dzieci-wnukiprawnuki, itd.). Polski k.k. rozszerza ponadto kazirodztwo poza więzy krwi,
uznając za kazirodcze stosunki między adoptującymi i adoptowanymi.
45
Z. Lew- Starowicz, Seksuologia sądowa, Warszawa 2000,s. 273.
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jego niepełnoletnie dziecko46. Jednocześnie niejasność pełnionych
ról, rozmycie ich granic a także rywalizacja oraz nakaz sekretności
wewnętrznej i zewnętrznej powoduje w rodzinie konflikty i wysoki
poziom napięć47. Dane statystyczne wskazują, iż dominującym typem kazirodztwa jest kazirodztwo pionowe. Ten typ stosunków kazirodczych obejmuje zwykle relacje między ojcem (biologicznym,
przysposobionym lub pełniącym tę funkcję), a córką. Jak podkreśla
się w literaturze, jest to najniebezpieczniejsza dla ofiar forma pokrzywdzenia wewnątrz rodziny48.
Rodzina kazirodcza wypracowuje wiele komunikatów lub reguł, których osią jest zaprzeczanie, zwodzenie, pomieszanie ról,
przemoc i społeczna izolacja. Dzieci w tych rodzinach otrzymują
komunikaty typu: nie okazuj żadnych uczuć (szczególnie gniewu),
kontroluj się przez cały czas, nie proś o pomoc, zaprzeczaj temu, co
się dzieje, nie ufaj własnym zmysłom i postrzeganiu, nikt nie jest
godny zaufania, zachowaj tajemnicę, bo i tak nikt co nie uwierzy,
wstydź się, to wszystko twoja wina49.
Obok wykorzystania seksualnego dziecka w rodzinie inną forma
jego krzywdzenia jest stosowana wobec niego przemoc. Taką formę
przemocy niektórzy teoretycy rozważają jako sposób sprawowania władzy i kontroli przez jednego członka rodziny nad pozostałymi. Nie dziwi więc fakt, że dopiero w 1961 roku odbyło się pierwsze na skalę światową spotkanie poświęcone zagadnieniu przemocy wobec dzieci, którego efektem było uznanie „bicia dzieci” za problem medyczny i społeczny. Od tego też momentu nastąpił dynamiczny rozwój badań poświęconych zagadnieniu „krzywdzenia dzieci”. Ewaluowało również samo
postrzeganie zjawiska w efekcie czego współczesna medycyna „znęca46

K. Grott, Kazirodztwo w aspekcie socjopsychologicznym, „Przegląd
Prawa i Administracji” (81) 2009, s. 156.
47
M. Beisert, Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Warszawa 2008,
s. 105-106.
48
A. Szymański, Wykorzystanie seksualne dziecka w rodzinie – społeczne i
wiktymologiczne aspekty patologii, [w:] Rodzina, wychowanie i kształcenie.
Ujęcie interdyscyplinarne, (red.) W. Kądziołka, Stalowa Wola 2017, s. 206.
49
S. Bębas, Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej, prawu i obyczajowości, [w:] Oblicza patologii społecznych, (red.) S.
Bębas, Radom 2011, s.355-375.
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nie się nad dzieckiem i inne złe obchodzenie się” uznaje, za odrębną
jednostkę chorobową – nr E-96750.
Krzywdzenie dzieci przez dorosłych sprawców przemocy
można podzielić na cztery kategorie działań51:
• celowe wyrządzanie im krzywdy fizycznej, traktowane jako
sposób krzywdzenia ofiary i kontrolowania jej (np. ukrywanie i izolowanie dziecka, grożenie, że wyrządzi się mu krzywdę, by wymusić
posłuszeństwo ofiary);
• mimowolne wyrządzanie im krzywdy fizycznej w czasie
ataku na partnerkę, kiedy dziecko przypadkowo podejdzie pod rękę
lub kiedy próbuje interweniować (np. matka z dzieckiem na rękach
zostaje popchnięta; dziecko doznaje obrażeń, kiedy próbuje powstrzymać atak sprawcy);
• stwarzanie środowiska, w którym dzieci są świadkami przemocy lub jej skutków;
• wykorzystywanie dzieci, by kontrolować maltretowaną partnerkę, podczas trwania związku albo po separacji, bez względów na
krzywdę wyrządzaną dzieciom.
Powszechnie przyjmuje się, że istnieją cztery podstawowe typy stosowania przemocy wobec dzieci: tj. przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbywanie oraz przemoc seksualna. W literaturze wyodrębnia się też i inne mniej charakterystyczne jej formy,
takie jak: przemoc pośrednią, syndrom Münchausena, przemoc ekonomiczną, nadopiekuńczość, nadmierną kontrolę. Za A. Nowak i E.
Jarosz52 podkreślić należy, iż zakres zachowań uznawanych za
krzywdzenie dziecka (za przemoc wobec niego), nie jest zamknięty.
Uznaje się bowiem, iż pełna gama wszelkich form przemocy jest
obecnie dopiero odkrywana, w miarę jak pozyskuje się nowe dowo-

50

A. Szymański, E. Krzyżak-Szymańska, Patologie społeczne i ich
ograniczanie w securitologicznej strategii działania Policji. Wybrane zagadnienia, Katowice 2017, s.186.
51
http://poradnictwo.pl/dzieci-jako-ofiary-przemocy-domowej-wsroddoroslych/ (dostęp 12.05.2018r.)
52
E. Jarosz, A. Nowak, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie, Warszawa
2012, s. 19.
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dy szkód, jakie są dzieciom wyrządzane przez dorosłych poprzez
różne ich zachowania lub zaniedbania.
Omawiając kwestię dysfunkcjonalności rodziny, mamy na
myśli głównie patogenność zachowania jej członków. Jest to nie
tylko negatywny wpływ rodziny na zachowanie i kondycję psychiczną potomstwa, ale również wzajemne zaburzone oddziaływanie
członków rodziny na siebie. Jednym z istotnych tego rodzaju przejawów rodziny jest przestępczość.
Jak pisze A. Strzembosz „przestępczość ojca lub matki jest nie
tylko symptomem ich demoralizacji, lecz również ma bezpośredni
wpływ na atmosferę domu- kompromituje w oczach dziecka wymagania natury etycznej stawiane przez rodziców, podważa autorytet
[…] stanowi negatywny wzorzec postępowania dla dzieci wychowujących się w rodzinie”53.
Rozpatrując karalność rodziców i ich wpływ na kryminalizację
potomstwa D. P. Farrington wskazuje także, że prezentowany styl
życia opiekunów wykazuje silny związek z ich dalszymi losami. Jest
on szczególnie widoczny w relacjach ojciec kryminalista- syn54. W
rodzinnej etiologii przestępczości zwraca się również uwagę na
umiejętności wychowawcze rodziców. Z analiz C. Jackson i V. Forhee55 wynika, że im bardziej rodzice byli wrażliwi i wymagający tym
mniejsze było prawdopodobieństwo angażowania się małoletnich w
zachowania antyspołeczne wobec rówieśników. Natomiast ci badani,
którzy oceniali swoich rodziców negatywnie pod tym względem
częściej stosowali przemoc i zastraszali kolegów.
Natomiast A. Bałandynowicz56 śledząc wpływ rodziny na
przestępczość nieletnich posługuje się paradygmatami opracowany-

53

A. Strzembosz, Nieletni sprawcy kradzieży w środowisku wielkomiejskim, Warszawa 1971, s. 108.
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Za A. Szymański, Patologiczne przejawy życia rodzinnego, [w:] Rodzina.
Podstawy prawno-teologiczne, (red.) J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 35.
55
Za C. R. Hollin, D. Browne, E. J. Palmer, Przestępczość wśród młodzieży:
rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka, Gdańsk 2008, s.20.
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mi przez R. Loeber i M. Stouthamer-Loeber, którzy wskazują na 4
główne przyczyny sprzyjające dewiacji wśród młodzieży tj.:
• Paradygmat lekceważenia. Obejmuje on relacje rodzice –
dziecko oraz dotyczy sprawowania kontroli rodzicielskiej przez matkę i ojca. Rodzice nie poświęcają dziecku dostatecznie wystarczająco
czasu, nie są zorientowani w ich problemach, nie interesują się tym
co dziecko robi w czasie wolnym i z kim się spotyka.
• Paradygmat konfliktu. Obejmuje on głównie praktyki dyscyplinarne stosowane przez rodziców oraz odrzucenie dziecka. Rodzice
stosując kary fizyczne uczą dziecko, że jest to jedyny skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów, co przenosi ono również na zewnątrz
domu rodzinnego. Niekonsekwentna i nadmierna forma dyscyplinowania dziecka jest znaczącym predykatorem zachowań dewiacyjnych. Z kolei doświadczanie odrzucenia ze strony rodziców przez
dziecko jest silnym predykatorem poważnych działań przestępczych.
• Paradygmat zachowań i zachowania dewiacyjnego. Obejmuje on przejawiane przez rodziców zachowania przestępcze i dewiacyjne. Dziecko uczy się od swoich rodziców wzorów tych zachowań,
będąc ich stałym świadkiem. Na uwagę w tym paradygmacie zasługuje również brak reakcji ze strony rodziców a nawet akceptowanie
zachowań dziecka mających charakter przestępczy czy dewiacyjny.
Wpływ tego paradygmatu określa się jako jeden z najsilniejszych w
zakresie przestępczości gwałtownej młodzieży.
• Paradygmat zakłócenia (zniszczenia). Obejmuje on niekorzystne wpływy zewnętrzne na rodzinę. Autorzy koncepcji zaliczają
do nich: brak zatrudnienia, nieobecność jednego lub obu rodziców,
rozwód, śmierć oraz narastające konflikty emocjonalne pomiędzy
rodzicami. Czynniki te mogą zakłócać życie rodzinne, a to z kolei
prowadzić do zachowań agresywnych
Tabela 1 - Czynniki ryzyka przestępczości nieletnich związane z
rodziną
Skumulowane i interaktywne efekty czynników ryzyka
Kategoria oce- Wiek dzieci
ny
6-12 lat
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13-17 lat

18 i starsze

Skumulowane i interaktywne efekty czynników ryzyka
Kategoria oce- Wiek dzieci
ny
6-12 lat

13-17 lat

 Złe praktyki rodzicielskie
 Przestępczość rodziców i rodzeństwa
Dynamika
i  Antyspołeczne postawy rodziców
funkcjonowanie wspierające przemoc
 Konflikty rodzinne
rodziny
 Rodzice z problemami uzależnień
 Przemoc fizyczna i zaniedbanie
 Przemoc w rodzinie
 Niestabilne
dochody rodziny
 Mobilność
rodziny
 Zdrowie
psychiczne
rodziców
Cechy rodzinne
 Młoda matka
 Liczba dzieci
w rodzinie
 Rodzina
pochodzenia
(przeszłość
rodziców)

18 i starsze
 Złe (ubogie)
praktyki rodzicielskie
 Przemoc
w
rodzinie,
 Kulturowo
przekazywane
wzorce
złego
traktowania.

 Niestabilne
 Niestabilne
dochody rodziny
dochody rodziny
 Mobilność rodziny

 Obecność
 Liczne
przemłodych prze- stępstwa w miejstępców
scu zamieszkania
 Obecność ganObszar
zagów
młodzieżomieszkania
wych
 Dostępność
narkotyków

 Ubóstwo
 Przestępstwo
 Gangi
młodzieżowe
 Narkotyki
i
broń palna

Źródło: Savignac J. (2009), Families, youth and elinquency the state
of knowledge and family based juvenile delinquency prevention programs.www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/2009-01-knw-delinq-eng.aspx,
(data dostępu 02.05.2018).
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Znajomość tych przyczyn jest o tyle istotna, że pozwala określić czynniki ryzyka wystąpienia przestępczości najpierw u nieletnich dzieci a następnie w dorosłym ich życiu. Dodatkowo na ich
podstawie można organizować działania środowiskowe i profilaktyczne skierowane do środowisk zagrożonych. Przykład kompleksowego rozpisania środowiskowych(rodzinnych) czynników ryzyka
przestępczości nieletnich prezentuje tabela 1.
Na powstawanie dysfunkcyjności rodziny znaczący wpływ
może mieć nie tylko jej patologiczność zachowań, ale także wadliwe
postawy rodzicielskie. Każda postawa zawiera trzy składniki: myślowy, uczuciowy i działania. Podobne trzy składniki postawy wymienia T. Tomaszewski, który pisze: „Kiedy mówimy o czyjejś postawie wobec jakiejś sprawy, to mamy na ogół na myśli: po pierwsze
- jego wiedzę i przekonania na ten temat; po drugie - jego oceny i
stosunek uczuciowy do sprawy; po trzecie - to, co zdolny jest w tej
sprawie zrobić”57. Tak więc, postawa rodzicielska jest nie tylko
mniemaniem o dziecku, że jest ono takie czy inne. Zawiera ładunek
uczuciowy, który wyznacza działanie w stosunku do dziecka. Tym
samym poprzez to działanie oraz zachowanie rodziców wobec dziecka, a także przez to, co mówią o dziecku i sposób, w jaki o nim mówią - możemy poznać ich nastawienie rodzicielskie. Przyjmowane
przez rodziców postawy uzależnione są od pojmowania przez opiekunów ich ról rodzicielskich. Jedne postawy są przychylne, inne nie.
M. Ziemska dokonując swojej typologii również zwraca uwagę na
ten aspekt wyodrębniając postawy pozytywne oraz negatywne. Do
grupy postaw pozytywnych ww. autora zaliczyła: akceptację dziecka, współdziałanie z dzieckiem, dawanie dziecku rozumnej swobody
i postawę uznania praw dziecka. Na przeciwnym biegunie natomiast
umieściła postawę unikającą, odtrącającą, nadmiernie wymagającą i
nadmiernie ochraniającą. Wśród postaw rodzicielskich dezorganizujących wychowanie w rodzinie, w opinii M. Łobockiego, na szczególną uwagę zasługują: postawa odtrącająca i postawa nadmiernie

57

Za A. Szymański, Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Warszawa 2010, s. 59.
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chroniąca58. Postawa odtrącająca jest wyrazem nadmiernego dystansu rodziców wobec dziecka. Charakteryzuje się przesadnie rygorystycznym traktowaniem jego swobody i zbyt częstym odwoływaniem się do nakazów, gróźb i kar cielesnych. Natomiast postawa
nadmiernie chroniąca polega na przesadnym koncentrowaniu się
rodziców na dziecku. Otacza się je nadzwyczaj czułą opieką i zarazem odnosi się do niego z ogromną wyrozumiałością i pobłażliwością. Rodzice skłonni są do zaspokojenia niemal każdego kaprysu
dziecka. Roztaczana nad nim opieka uniemożliwia wszelką jego
samodzielność i aktywność59.
Analogiczny wymiar postaw rodzicielskich wypracowała M.
Braun-Gałkowska. Jej model oparty został na zasadzie tzw. „złotego
środka”. Różni się on od poprzedniego tym, że postawy pozytywne,
poprzez swój niedomiar lub nadmierny wzrost przechodzą w postawy negatywne. Do postaw tych zalicza: nadmierną bliskość, nadmierną opiekuńczość, dyrygowanie, nadmierne wymagania oraz brak
wymagań, brak norm, brak pomocy i odrzucenie60.
Z kolei za postawy prawidłowe uznaje postawy pośrednie, lokujące się w przestrzeni bliskiej centrum, w ramach którego mogą
przesuwać się one w jednym lub drugim kierunku, w zależności od
wieku dziecka oraz sytuacji rodzinnej. Wśród nich wymienia: właściwą bliskość, odpowiednią pomoc, rozumną swobodę, stosowne
wymagania61. Abstrahując od innych licznych w literaturze podziałów postaw (np. Slatera, Schafera, Plopy, McWireterów), generalnie,
ze względu na wartości psychopedagogiczne, postawy rodziców
wobec potomstwa można podzielić na wychowawczo właściwe i
wychowawczo niewłaściwe, pozytywne oraz negatywne62. W per-

58

M. Łobocki, Czynniki dezintegrujące wychowanie w rodzinie, [w:]
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” (4) 1994, s. 5-8 (wkładka: Przysposobienie do życia w rodzinie).
59
L. Albański, S. Gola, Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej,
Jelenia Góra 2013, s. 49
60
M. Braun-Gałkowska, Poznanie systemu rodzinnego, Lublin 2007, s. 30.
61
Za A. Szymański, Policja w systemie profilaktyki i resocjalizacji osób
niedostosowanych społecznie, Warszawa 2013, s. 180-182.
62
M. Jordan, Rodzinne bariery socjalizacji nieletnich, Kraków 2003, s. 21.
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spektywie rodzin dysfunkcyjnych dominującymi postawami są tam
postawy wychowawczo niewłaściwe.
Z postawami rodzicielskimi łączą się również w sposób istotny typy osobowości rodziców. W literaturze wymienia się różne ich
kategorie oraz ich znaczenie patogenne dla powstawania zaburzeń
zachowania nieletnich. Dla ilustracji zagadnienia wystarczy tu
wspomnieć o typologii J. Obuchowskej63, która wyodrębniła sześć
rodzajów osobowości matek będących przyczyną negatywnego
funkcjonowania dziecka. Autorka do typów tych zaliczyła matki:
autokratyczne, pedantyczne, niezrównoważone, niekochające, nieszczęśliwe. Wśród typów ojców najsilniej zaznaczoną rolę patogenną
przypisuje ojcu nieobecnemu, rygorystycznemu, surowemu oraz
groźnemu. Funkcjonowaniu współczesnej rodziny zagraża również
zachwianie więzi osobowej oraz konflikty wewnątrzrodzinne. Wachlarz źródeł i przejawów konfliktów małżeńskich prowadzących w
efekcie do zakłócenia funkcji rodziny jest niezwykle zróżnicowany,
poczynając od braku możliwości zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, a kończąc na niedopasowaniu osobowościowym, uczuciowym
czy seksualnym64. Skutkiem panującej sytuacji konfliktowej w domu
jest sfrustrowane dziecko, u którego pojawia się agresja lub regresja,
apatia bądź ucieczka np. z domu, w świat używek czy ucieczka przed
życiem – podejmowanie prób samobójczych.
Postawy rodzicielskie wprawdzie są ważnym czynnikiem
wpływającym pozytywnie lub negatywnie na proces niedostosowania społecznego nieletnich, ale określają tylko pewne kierunki i tendencje w kształtowaniu się osobowości dziecka. Nie tłumaczą natomiast w pełni jego zachowania. Elementem uzupełniającym wiedzę
w tym zakresie, który łączy się w sposób istotny z postawami, są
style wychowania, efektywnie przekładające się na klimat i panujące
stosunki wychowawcze w rodzinie. Przy czym przez styl wychowania należy rozumieć wypadkową sposobów i metod oddziaływania
na dziecko wszystkich członków rodziny, a którego elementami
63

J. Obuchowska, Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń
nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa 1983.
64
H. Cudak, Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych
dziecka, Warszawa 2000, s. 16.
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składowymi są: wymagania, stopień kontroli zachowania dziecka i
wzmocnienia oraz stosunek emocjonalny65.
Autorką najpowszechniej obecnie stosowanej typologii stylów
wychowawczych, jest D. Bumirind. Badaczka ta wyróżnia cztery ich
rodzaje, obejmujące: styl autorytatywny, autorytarny, permisywny
oraz odrzucająco-zaniedbujący66. Z analizy zamieszczonej fragmentacji stylów, w rodzinach dysfunkcyjnych wynika, że dominuje styl
odrzucająco-zaniedbujących. W rodzinach tych nie zaspokaja się
podstawowych potrzeb dziecka związanych z bezpieczeństwem,
zdrowiem, miłością, samorealizacją. Spotkać można w nich natomiast surowość, agresję, przejawy patologii społecznych, biedę,
chłód i separowanie się. Dość często nieletni wzrastają w rodzinach
dysfunkcyjnych, gdzie dominuje styl autorytarny. Ich dom przesiąknięty jest wówczas: wygórowanymi wymaganiami, nieadekwatnymi
do potrzeb i kompetencji nieletnich, konfliktowością, bezwzględnym
oczekiwaniem posłuszeństwa od dzieci, bez prawa do ich inicjatywy
własnej i wolności wyboru. Z tych właśnie rodzin rekrutują się
przede wszystkim nieletni, którzy mają problemy z samokontrolą,
skłonni do podejmowania ryzyka i stosowania siły, nastawieni na
doraźne cele.
Zakończenie
Obraz współczesnej polskiej rodziny budzi niepokój. Takie
zjawiska, jak, bezrobocie, bieda, problemy alkoholowe, przemoc,
wydłużony czas pracy rodziców itp., powodują wzrost liczby rodzin
dysfunkcyjnych i patologicznych. Z pomocą członkom takich rodzin
przychodzą instytucje środowiskowe, państwowe i kościelne. Pierwszoplanową rolę w organizowaniu pomocy i opieki nad dzieckiem
oraz rodziną w środowisku lokalnym odgrywa tu polityka społeczna
państwa. Jej osią są wprowadzone rozwiązania prawne, których zadania dotyczą m.in. wspierania rodziny przeżywającej trudności w
65
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wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej czy też umożliwienie rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wprowadzone uregulowania w ramach ustawy o pomocy społecznej67 oraz ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 68 mają
m.in. na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania przypisanych społecznie jej funkcji. Dlatego też rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na: 1) analizie
sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w
rodzinie, 2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 5)
pomocy w integracji rodziny, 6) przeciwdziałaniu marginalizacji i
degradacji społecznej rodziny, 7) dążeniu do reintegracji rodziny.
Przy tym wspieranie rodziny prowadzone jest w formie: pracy z rodziną69, oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Ważnym
podmiotem tego procesu jest asystent rodziny, którego praca ma
pozwolić na osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej oraz umożliwić rodzinie właściwe wychowywanie
dzieci. Można więc powiedzieć, że zakres świadczonej rodzinom
dysfunkcyjnym pomocy jest bardzo szeroki i dotyczy kompensacji
społecznej, profilaktyki wychowawczej oraz ratownictwa. To czy
jednak rodzina wykorzysta stworzoną jej szansę zależy w dużej mierze od jej własnego zaangażowania się na rzecz wyjścia z zaistniałej
sytuacji kryzysowej.
67

Patrz ustawa o pomocy społecznej z 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r,
poz.1769 wraz z póź. zm.).
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Streszczenie:
Patologie społeczną i dysfunkcje w zachowaniu osób identyfikuje się obecnie w różnych grupach społecznych. W artykule podjęto
próbę opisu wybranych elementów rodziny decydujących o jej dysfunkcjonalności wobec swojego potomstwa. Wskazano następstwa
tych czynników dla funkcjonowania dzieci, którym przyszło żyć w
tych niekorzystnych dla ich rozwoju warunkach.
Słowa kluczowe: rodzina, patologia rodziny, rodzina dysfunkcyjna
Summary:
Social pathologies and dysfuntions are indentify in various
social groups. The article took a try to describe the chosen family
elements which decide about their dysfunctionality towards their
offspring. Indicated the cansequences of that factors for the children functioning, which live in that adverse, for their development,
conditions.
Key words: family, family pathology, dysfunctional family
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Jowita Berdzik

Sieroctwo społeczne i jego kompensacja
Wstęp
Sieroctwo społeczne to kategoria pojęciowa odnosząca się w
szczególności do indywidualnego losu jednostki go doświadczającej
oraz do zjawiska wywołującego troskę społeczeństwa o przyszłość
układu społecznego. Na straży owego układu powinni stać dorośli,
rozumiani jako osoby społecznie kompetentne do jego reprodukowania. Obie perspektywy sieroctwa społecznego obejmują swym zasięgiem cale spektrum znaczących konsekwencji, biograficznych społecznych oraz dziejowych. Niniejszy artykuł prezentuje konteksty
pozwalające pojmować sieroctwo społeczne jako problem mający
indywidualne i rodzinne konsekwencje.
Rys historyczny opieki nad dzieckiem
Zdaniem Aleksandry Maciarz opieka w odniesieniu do dzieci i
młodzieży może być rozumiana jako tworzenie młodemu pokoleniu
warunków wspierających jego zdrowie, rozwój, edukacje oraz zdobywanie samodzielności we wszystkich obszarach życia1.
Termin opieki nad dzieckiem ewaluował w czasie. Rozwój i
doświadczenia historyczne społeczeństwa wywarły wpływ na kształtowanie świadomości oraz na współdecydowanie o charakterze systemu opieki i wychowania na terenach ziem polskich. W związku z
tym wyróżnia się pięć wielkich okresów w rozwoju opieki nad
dzieckiem:
1. Opieka i pomoc wzajemna świadczona w wielkich rodzinach;
2. Początek działań rozwoju opieki zakładowej (zakłada się, że
pierwszy szpital-przytułek został założony w Polsce ok XII wieku);
3. Ewolucyjne przekształcenia się opieki, która opiera się na
dobrowolności i filantropii w opiekę obowiązkową, organizowaną

1

A. Maciarz, Istota opieki w kontekście społecznych zmian, „Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2000, nr 2, s.4.
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przynajmniej w połowie przez państwo i samorządy terytorialne
(końcem dwudziestolecia międzywojennego);
4. Powstanie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
5. Opieka nad dzieckiem po 1989 roku oraz uwarunkowania
jej rozwoju.
Historia opieki nad dzieckiem sierocym ma w Polsce bogata
tradycję. Zjawiska mające związek z opieką nad dzieckiem i rodzi ną
sięgają odległej przeszłości, nasilając się w XIX wieku i były wołaniem o budowę systemu opieki skierowanym do państwa. Domagał
się tego związki, partie polityczne oraz Kościół katolicki. Można
stwierdzić, iż uzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918
pozwoliło na otwarcie nowego etapu w dziedzinie opieki nad dzieckiem. Był to okres intensywnego rozwoju różnorodnych form opieki
całkowitej i otwartej oraz tworzenia jej podstaw prawnych. Konstytucja marcowa z 1921 roku sprawiła, że opieka stała się uznawana za
obowiązek państwa i społeczeństwa, a nie jak dotychczas traktowana
jako akt dobrej woli i miłosierdzia. Wieloaspektowa działalność
mająca związek z opieką nad dzieckiem, prowadzona w niepodległej
Polsce w dużym stopniu wzorowała się na działalności teoretycznej i
naukowej wielu wychowawców i ludzi nauki. Warto w tym miejscu
wymienić takie nazwiska jak: Korczak, Babicki, Jeżewski, Lisiecki.
Ponadto szczególne zasługi z tej dziedzinie zawdzięczane są licznym
pedagogom społecznym, którzy rozpatrywali rolę środowiska w wychowaniu jednostki.
Wyjątkową rolę w podjęciu rzez pedagogikę problemów opieki nad dzieckiem odegrała Helena Radlińska. W okresie II Rzeczypospolitej rozwój teoretycznej i praktycznej myśli opiekuńczej zawdzięczany jest w szczególności Ogólnopolskiemu Kongresowi
Dziecka, który miał miejsce w 1938 roku w Warszawie. Po 1945
roku odziedziczyła bogaty dorobek teorii opiekuńczej i praktyki
okresu międzywojennego, który nie został jednak w pełni wykorzystany. Lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku to okres koncentracji
zadań w zakresie opieki nad dzieckiem w rękach państwa. Ponadto
to czas centralizacji kierownictwa działalnością opiekuńczą, szczególnie opieką zakładową oraz placówkami wychowania pozaszkolnego. W wychowaniu opiekuńczym kładziono szczególnie nacisk na
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masowe formy oddziaływań , które ukierunkowane były na uksztaltowanie odpowiedniej, ideowej postawy wychowanków. Wychowanie kolektywne górowało nad indywidualną pracą z dzieckiem . Zbyt
mało troszczono się o rozwój samodzielnego myślenia uczniów.
Okres ten obfity był w wiele niekonsekwencji, określone zmiany w
polityce opiekuńczej zaczęły pojawiać się od 1956 roku. Polegały
one w szczególności ba dopuszczeniu przez czynniki decyzyjne do
reaktywowania ruchu społecznego do celów organizowania działalności opiekuńczej oraz poprawy warunków życia dzieci w placówkach opiekuńczych. Ponadto za priorytet uznano dostrzeganie wagi
działań profilaktycznych w zapobieganiu wszelkim deformacjom
życia rodzinnego.
Należy zauważyć i podkreślić, iż reformy przemiany społeczno-ekonomiczne, jak i kulturowe, które dokonały się w latach dziewięćdziesiątych, dotyczące wszystkich sfer życia społecznego, wyznaczyły określone współcześnie priorytety w dziedzinie wychowania oraz opieki2.
Sieroctwo- rozważania definicyjne
Analiza zjawiska sieroctwa, z historycznego punktu widzenia
ukazuje jego nieustannie zmieniające się oblicze. Początkowo z pojęciem tym miała związek utrata opieki nad dzieckiem z powodu
śmierci rodziców. W obecnym czasie również w ten sam sposób
pojmują zgodnie tę kategorię badacze, dookreślając ten rodzaj sieroctwa jako sieroctwo naturalne3. Dodatkowo można wyróżnić inny
termin, niejednoznaczny i wymagający dokładnego doprecyzowania
i co znamienne wywołujący sprzeciw wielu środowisk pedagogicznych i ich przedstawicieli – termin sieroctwo społeczne. Funkcjonuje
on już od lat 40. XX wieku. Użyl go po raz pierwszy Józef Wojtyniak. Współcześnie bardzo często akcentuje się jego nieadekwatność,
2

Z. Węgierski, Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka,
Wyd. Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2006, s. 10-17.
3
I. Jundził, Świat współczesny a problemy sieroctwa społecznego [w:]
Sieroctwo społeczne – przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości kraju, red. T. Sołtysiak, Wyd. WSHE, Wlocławek 1998, s. 7.
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ponieważ zjawisko, do którego się odnosi, w przeciwieństwie do
sieroctwa naturalnego, jest niezwykle trudne do zdefiniowania. Nieadekwatność terminu sieroctwa społecznego ma związek z tym, iż to
nie społeczeństwo, lecz rodzice opuścili dziecko. Nie można więc
mówić o społecznym osieroceniu. Należy jednak zaznaczyć, iż jakkolwiek krytykowany za swój pejoratywny i nieadekwatny charakter,
termin ten nie znalazł jak dotąd bardziej właściwego zamiennika,
który odpowiadałby realnej sytuacji dzieci posiadających rodziców
biologicznych, lecz niepozostających pod ich opieką. Ponadto należy
podkreślić funkcjonowanie tego określenia w dyskursie naukowym
oraz w społecznej świadomości, będąc w nich głęboko zakorzenione.
Podobnie jest w przypadku określenia dom dziecka, które odnosi się
do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi, aczkolwiek od lat
nieobecnego w przepisach prawnych.
Pojęcie „sieroctwo społeczne” charakteryzuje się dwoma, podstawowymi znaczeniami. W węższym znaczeniu rozumiane jest jako
zjawisko braku opieki rodzicielskiej, wynikające w szczególności z
zaburzeń funkcjonowania rodziny, a mianowicie z: braku troski rodziców o dziecko, przestępczości i demoralizacji rodziców, alkoholizmu i fundamentalnych błędów wychowawczych. „Sieroty społeczne” definiowane są jako ogół dzieci, trwale lub częściowo pozbawionych szans na wychowanie w rodzinie własnej, nie ze względu
na przyczyny naturalne, ale ze względu na brak właściwych warunków opiekuńczo-wychowawczych w tej rodzinie. Skutkiem zaniedbań w sprawowaniu przez rodzinę dziecka funkcji wychowawczych
mogą być: odseparowanie dziecka od jego naturalnego środowiska
rodzinnego oraz przebywanie przez nie stale lub okresowo pod opieka państwa (poza własną rodziną). W szerszym znaczeniu pojęcie to
oscyluje wokół subiektywnego poczucia odrzucenia, doświadczanego przez dziecko mieszkające ze swoimi rodzicami, którzy sprawują
nad nim opiekę.
Wielu autorów podobne sytuacje, będące skutkiem deprywacji
potrzeb psychicznych dzieci, niewłaściwej ilości oraz jakości społecznych i emocjonalnych interakcji, nazywają terminem sieroctwa
duchowego. Inni, biorąc pod uwagę subiektywny stan psychiczny lub
zjawisko psychopatyczne będące skutkiem zwężenia opiekuńczej
funkcji rodziny i przerwania więzi uczuciowo – rodzinnej, określają
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je jako poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie. Przytoczone definicje wskazują na występowanie zjawiska sieroctwa społecznego
wówczas, gdy rodzice dziecka żyją, lecz z powodu występujących
okoliczności oraz zważając na swoje dobro, dziecko nie może z nimi
przebywać. Ponadto na zaistnienie stanu sieroctwa społecznego
wpływają nie tylko czynniki obiektywne, ale także czynniki subiektywne, a więc odczucia dziecka, że nie ma oparcia w rodzicach.
Ważnym wyznacznikiem sieroctwa społecznego w wąskim ujęciu
jest długotrwale przebywanie dziecka poza domem rodzinnym. Ponadto brak kontaktów z bliskimi (zwłaszcza z rodzicami), bądź ich
niewystarczająca ilość i jakość tworzą kolejny, istotny wyznacznik
sieroctwa społecznego. Trudność sytuacji dziecka społecznie osieroconego jest potęgowana przez sytuację, iż mimo życia jego rodziców, nie może ono z nimi zamieszkać. Z jednej strony jest to przyczyną występowania u dziecka żalu oraz uczucia opuszczenia, z drugiej zaś – powoduje powstanie nadziei na częściową lub całkowitą
reintegrację dziecka z jego własną rodziną4.
Sieroctwo spoleczne, naturalne i duchowe
Punktem wyjścia rozważań nad problematyką sieroctwa jest
przedstawienie definicji osamotnienia. Literatura podaje, iż jest to
faktyczny brak opieki nad dzieckiem ze strony rodziny własnej, zagrażający jego prawidłowemu rozwoju. Zjawisko sieroctwa kojarzone jest z pozbawieniem dziecka opieki prze śmierć rodziców. Sytuacje opuszczeni dziecka przez rodzica nazywane są opuszczeniem.
Jak podaje Babicki, opuszczenie ma miejsce wtedy, gdy dziecko nie
ma nikogo, kto mógłby mu zastąpić rodziców. Wiele dzieci pozostaje w pewnym momencie swego życia pozbawione opieki rodzicielskiej. Sytuacje te spowodowane są w szczególności przypadkami
losowymi, a więc na przykład śmiercią rodziców. Inną przyczyną
opuszczenia dziecka jest niekorzystna atmosfera rodzinna – dezorganizacja rodziny. Sieroctwo jako jedna z trwałych postaci chronicznego schorzenia psychospołecznego człowieka. W społeczeństwie
4

M. Kościelniak, Sieroctwo jako problem społeczny i pedagogiczny [w:]
Rodzina-mlodzież-dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, red. M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pucka,
Wyd. naukowe UAM, Poznań 2014, s. 243-246.
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dzieci osieroconych zdarzają się przypadki przedwczesnej dojrzałości, charakteryzującej się nazbyt dorosłym lub nawet starczym obrazem sylwetki psychicznej oraz społecznej. Sieroctwo jest zjawiskiem
biopsychospołecznym, wyrażającym się w określonym układzie
stosunków między rodzicami, a dziećmi. Zjawisku temu zawsze
współtowarzyszy określony stan pozbawienia naturalnego środowiska rodziny własnej. Stopień oraz charakter tego pozbawienia umożliwia wyróżnienie trzech rodzajów: sieroctwa naturalnego, sieroctwa
społecznego, sieroctwa duchowego. Aby uściślić termin sieroctwa
społecznego powinno się dokonać analizy stopnia pozbawienia
dziecka opieki rodzicielskiej, który nazywany jest przez Szymborską
jako stopień osamotnienia lub stopień sieroctwa społecznego. Autorka wyróżnia stopnie sieroctwa społecznego na podstawie kryterium
dającej się określić intensywności kontaktów dzieci przebywających
w zakładzie opiekuńczym z własnymi rodzicami.
Zakładając, iż mniejsza częstotliwość kontaktów dziecka z rodzicami oraz mniejsza ich systematyczność skutkuje głębszym stopniem osamotnienia, Szymborska wyróżnia trzy stopnie sieroctwa
społecznego: najwyższy, średni oraz najniższy. Najwyższy stopień
określa całkowite opuszczenie- zupełny brak kontaktów z własnymi
rodzicami. Dziecko nigdy się z nimi nie widuje, ponieważ nie odwiedzają go, nie zabierają do siebie, nie korespondują. Losy dziecka
kierowane są wyłącznie przez osoby trzecie, obce. Drugi stopień
osamotnienia oznacza ograniczenie kontaktów, ich niepewny i niestabilny charakter. Rodzice widują się z dzieckiem niezwykle rzadko, w nieokreślonych i nierównomiernych odstępach czasu. Owy typ
więzi wychowanka z rodzicami, pomimo niekiedy długiego okresu
trwania, zazwyczaj nie jest trwały. Często wygasa całkowicie, a niekiedy ożywia się i nasila swój stopień występowania. Trzeci stopień
osamotnienia charakteryzuje się kontaktem stosunkowo częstym,
aczkolwiek niecodziennym i nie systematycznym. Rodzice ( chociaż
z różnorodną częstotliwością) odwiedzają dziecko, zapraszają je do
siebie. Ponadto kupują mu ubrania, interesują się jego zdrowiem,
zachowaniem i postępami w nauce. Sieroctwo społeczne jest zjawiskiem niezwykle skomplikowanym i złożonym. Tynelski, podejmując się analizy przypadków, przedstawił podział sieroctwa społecz-
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nego, przyjmując za kryterium wyróżniające przyczyny wystąpienia
sytuacji sierocej, czyli źródła sieroctwa, a więc:
1) Sieroctwo społeczne prawne, którego wystąpienie zostało
spowodowane na skutek orzeczenia sądu ograniczającego lub tez
pozbawiającego rodziców biologicznych władzy rodzicielskiej.
Ograniczenie (lub pozbawienie) władzy następuje w przypadku znęcania się nad dzieckiem, jego demoralizacji lub braku zaspokajania
podstawowych potrzeb.
2) Sieroctwo społeczne losowe, które ma bezpośredni związek
z sytuacją przejściową, a więc czasowym pozbawieniem dziecka opieki rodzicielskiej. Sytuacja ta może być spowodowana różnymi przyczynami, np. chorobą, pobytem rodziców w szpitalu, sanatorium itp.
3) Sieroctwo społeczne będące wynikiem dezorganizacji rodziny. Przyczyną osamotnienia jest nieprawidłowe funkcjonowanie
rodziny lub jej rozpad. Jest to najczęściej występująca przyczyna
rozpadu rodziny alkoholowej lub rodziny, w której matka trudni się
nierządem. Bardzo często porzucane zostają dzieci poczęte w związku małżeńskim.
4) Sieroctwo społeczne wynikające z odrzucenia dziecka nie
musi mieć związku z porzuceniem dziecka. Ten typ sieroctwa ma
miejsce wtedy, gdy dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicami, którzy zaspokajają jego potrzeby materialne, lecz nie zaspokajają jego
potrzeb emocjonalnych. Dziecko czuje się wtedy samotne, opuszczone i pozostawione samo sobie. Odrzucenie dziecka przez rodziców może być połączone z maltretowaniem lub znęcaniem się psychicznym nad dzieckiem5.
Posiłkując się badaniami i opiniami praktyków – wychowawców można stwierdzić, iż „wychowanie dziecka – sieroty społecznego wymaga zabiegów już nie tylko opiekuńczo – wychowawczych,
ale również i przede wszystkim reedukacyjnych (…) prawidłowy
rozwój psychiczny wszystkich dzieci osieroconych (i to nie tylko w
niemowlęctwie, ale i znacznie później) jest poważnie zagrożony” 6.

5

B. Czeredrecka, Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 47-49
6
A. Szymborska, Sieroctwo społeczne, Warszawa 1969, s. 34
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Sieroctwo naturalne tworzy stały element życia społecznego.
Wyróżnia się dwa rodzaje sieroctwa naturalnego: sieroctwo naturalne pełne, w którym przyczyną wystąpienia jest śmierć obojga rodziców oraz półsieroctwo, którego przyczyną powstania jest śmierć
jednego z rodziców.
Trzecim rodzajem sieroctwa jest sieroctwo duchowe, które A.
Tynelski nazywa sieroctwem emocjonalnym. W przeciwieństwie do
sieroctwa duchowego jest zjawiskiem subiektywnym, ponieważ występuje jako wewnętrzne poczucie izolacji emocjonalnej w rodzinie.
Jak podaje A. Cudak jest to emocjonalna reakcja dziecka na niezaspokojenie przez rodziców potrzeby miłości oraz zrozumienia psychicznego. Autor akcentuje również formy przybierane przez zaburzenia
więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Mowa o rozluźnieniu więzi emocjonalnych w rodzinie, obojętności emocjonalnej
rodziców wobec dziecka oraz o całkowitym zaniku więzi emocjonalnej, przechodzącej we wrogość. Zjawisko sieroctwa duchowego jest
niebezpieczne, ponieważ może występować w rodzinie, w której pozornie dziecko ma zagwarantowane odpowiednie warunki opieki.
Badania H. Cudak z 1992 roku oraz M. Sendyk z 2001 roku pokazują,
iż podstawową przyczyną jego zaistnienia jest brak świadomości rodziców odnośnie potrzeb psychicznych dzieci oraz nieumiejętny sposób ich zaspokajania. Największe zagrożenie niesie za sobą jednak
kumulacja sieroctwa społecznego i duchowego, która bardzo często
skutkuje trwałymi zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. Takie
zaburzenia rozwojowe zwane są chorobą sierocą.
Celem zapobiegania i kompensacji sieroctwa, tworzy się zastępcze formy opieki. We współczesnych czasach ich głównym zadaniem jest wsparcie, lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, zastępowanie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Ich funkcjonowanie odbywa się w ramach systemu opieki kompensacyjnej. Ostatnie kilkanaście lat, to czas szeregu przeobrażeń- także
tych definicyjnych. Termin kompensacja, używany dotychczas
głownie w medycynie i psychologii, wpisał się na stałe do słownika
pedagogiki. Opieka kompensacyjna, zastępcza jest to opieka podejmowana wobec dzieci pozbawionych rodziny naturalnej przez prawnie określonych opiekunów. Ma charakter opieki całkowitej i charakteryzuje się wzięciem pełnej odpowiedzialności opiekunów za dzieci.
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Ponadto przejawia się stałością zaspokajania potrzeb i wspomagania
zdrowia i rozwoju, przebiegając zarówno w formach rodzinnych
(spokrewnionych, niespokrewnionych) jak i instytucjonalnych. Formy opieki kompensacyjnej powinny charakteryzować się zorganizowana, planowaną i stałą działalnością, funkcjonując w określonej
sferze systemu opieki. S. Badora definiuje system opieki jako całokształt działań opiekuńczo-wychowawczych i kompensacyjnych
instytucji lub zespołu instytucji. Takie ujęcie rodzinnych form opieki
pozwala na stwierdzenie, iż formy opieki mają również charakter
instytucji. Istnienie systemu opieki określa wypełnienie konkretnych
warunków, wymienionych przez S. Badora:
1. Instytucja lub zespół instytucji powinny być złożone z wielu organów wychowawczych, dzielącymi się kompetencjami.
2. Organy te powinny funkcjonować w zintegrowany sposób, a
więc wspólnie organizując włączanie procesów opieki kompensacyjnej.
3. Ogół wykonywanych zadań powinien być podporządkowany zaspokajaniu odpowiednio zdiagnozowanych potrzeb i realizacji
wspólnych celów opiekuńczo-wychowawczych7
Potrzeby psychiczne sierot i ich swoistość
Zjawisko sieroctw było niejednokrotnie przedmiotem badań
wielu badaczy. Istnieje bogata literatura dotycząca określenia konsekwencji dla rozwoju osobowości, jakie niesie za sobą pozbawienie
dziecka rodziny i kontaktu emocjonalnego z matką we wczesnym
okresie życia. Badacze amerykańscy, m. in. J. Bowbly, M. Ribble, R.
A. Spitz oraz badacze polscy m. in. J. Bielicki, H. Olechnowiccz na
podstawie przeprowadzonych badań uważają , iż wczesna separacja
dziecka od rodziców (szczególności od matki) poważnie zagraża
jego prawidłowemu rozwojowi. Ponadto prowadzi do wypaczeń w
strukturze osobowości. R. A. Spitz jako pierwszy zauważył zależność występującą pomiędzy spadkiem odporności organizmu dziecka, a jego rozłąką z matką. Zerwanie więzi emocjonalnej z matką
powoduje nie tylko zahamowanie rozwoju psychicznego, lecz także
prowadzi do narastającego wyniszczenia organizmu, słabej odporno7

L. Winogrodzka, Rodziny zastępcze i ich dzieci, Wyd. UMCS, Lublin
2007, s. 60-61
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ści i braku łaknienia, zaburzeń żołądkowych oraz większej podatności na infekcje. Bowbly, który we współczesnych czasach zajmuje
się problematyka choroby sierocej, uważa, iż niemowlę wyposażone
jest we wrodzone relacje społeczne (społeczne wyzwalacze) :
śmiech, krzyk, przywieranie, niedostępowanie, ssanie. Reakcje te
stymulują i mobilizują instynkt opiekuńczy rodziców, sygnalizują
potrzeby dziecka. Ósmy miesiąc jest czasem, w którym dziecko
przejawia lęk na widok osób obcych, co świadczy o ogromnie ważnej roli matki w tym okresie. Dziecko ma również tendencje przywierania do matki i potrzebę jej fizycznej bliskości.
Badając dzieci pozbawione opieki macierzyńskiej stwierdzono, że mają one zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Podejmując
analizę pojęcia potrzeb, można stwierdzić, że jest to stan napięcia
pobudzający do działania. Jego sial zależna jest od stopnia niezaspokojenia potrzeb oraz od wartości celu, do którego jednostka dąży.
Ponadto zależna jest od oceny możliwości osiągnięcia powodzenia.
Stąd też kierunek zachowań ludzkich wyznaczany jest przez odczuwane potrzeby. Niezaspokojenie potrzeb powoduje także zachwianie
równowagi fizycznej i psychicznej danego organizmu. Wpływa na
stan frustracji, lęk, załamanie oraz zmiany osobowości. Ponadto
zniekształca spostrzeganie przedmiotu dążeń, czyli widzenie danej
rzeczy w takiej postaci, w jakiej się jej pragnie, a nie jaka jest w rzeczywistości. Najistotniejsze dla rozwoju jest zaspokojenie potrzeb
dzieci w początkowych latach życia dziecka. Długotrwałe niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka w tym okresie życia, nie da
się już nadrobić nawet w ciągu całego życia8.
S. Garczyński uważa, iż nie zaspokojona w okresie dzieciństwa potrzeba miłości powoduje u danej jednostki ciągły strach i
niepewność o miłość i akceptację innych osób9.
SOS wioski dziecięce
Wśród prac odnośnie Wiosek dziecięcych nie odnajduje się
dyskusji o wadach tej formy opieki nad dzieckiem osieroconym.
8

B. Czeredrecka, Potrzeby…Ibidem, s. 52-53.
S. Garczyński, Potrzeby psychiczne: niedosyt, zaspokojenie, Nasza
Księgarnia, Warszawa 1969, s.92.
9
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Profesjonalna literatura nie zawiera również wyrażonych wątpliwości odnoszących się do klasyfikacji form opieki na rodzinne oraz
instytucjonalne. Przypominając, iż rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczy, zauważając również znaczącą rolę ojca w
procesie wychowawczym dziecka, można stwierdzić, ze Wioski to
forma opieki rodzinnej, Skoro ojciec nie uczestniczy w procesie wychowawczym- ma się do czynienia z półsieroctwem. Mówienie o
tym, że ojciec w Wiosce jest w pewnym stopniu zastępowany przez
mężczyzn pracujących na stanowiskach robotniczych jest mało wiarygodne. Brak ojca w analizowanych placówkach zauważa również
autor doskonałego dzieła, podejmując w nim tematykę wioskową,
W. Kowalski. Rozdział dotyczący badań, publikacji i opinii odnośnie
SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce zawiera między innymi następujący tekst: „Wioska Dziecięca jako jedna z form wzbogacających
system opieki nad dziećmi osieroconymi i opuszczonymi w swoich
założeniach nie dąży do tego, by stworzyć mu warunki życia jak
najbardziej zbliżone do warunków panujących w rodzinie. Nie jest to
instytucja idealna, bo takich nie ma i obok swoich zalet posiada również wady”10 Ponadto autor za fundamentalne wady działalności
Wiosek uważa:
a) zbyt wczesne usamodzielnienie się dzieci, czyli przenoszenie ich po ukończeniu szkoły podstawowej do Domu Młodzieży
SOS, co może wpływać negatywnie na ich poczucie bezpieczeństwa;
b) niewystarczającą współprace niektórych matek z pracownikami pedagogicznymi, co utrudnia realizację wspólnych celów
(jest to również najczęstszym zarzutem stawianym tej instytucji);
c) nieobecność ojca w rodzinie wioskowej, a co za tym idzie
brak możliwości ( w procesie resocjalizacyjnym) czerpania przez
dzieci wzoru mężczyzny, ojca i małżonka, co w znacznym stopniu
sprzyja zaburzeniom rozwojowym. Do nielicznych głosów krytycznych należy także wypowiedź M. Łobockiego, który stwierdził, że
poddawana analizie forma opieki na dzieckiem osieroconym, jaką
stanowią SOS Wioski Dziecięce oprócz tego, że ma niewątpliwie
wiele zalet posiada też i wady. Jej szczególnym błędem jest nieobecność ojca, co już jest w znacznym stopniu nieporozumieniem, po10

Z. Węgierski, Opieka.. Ibidem, Toruń 2006, s.100.
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nieważ rodzina powinna składać się z obojga rodziców. Brak ojca z
góry skazuje dzieci na półsieroctwo. Wiele wątpliwości odnośnie
SOS Wiosek Dziecięcych wyrażały także osoby, od których zależne
były decyzje o organizacji wiosek. Jeną z nich był J. Kuberski, który
w latach siedemdziesiątych sprawował funkcje ministra oświaty w
Polsce. Jak pisał w. Kowalski, władze państwowe tzw. Bloku
wschodniego wahały się nad wprowadzeniem eksperymentu na własnym gruncie. Pierwszym krajem zdecydowanym na wprowadzenie
eksperymentu była Polska.
J. Kuberski - polski minister do spraw oświaty- trzykrotnie
odwiedzał Wioskę Dziecięcą SOS w Hinterbruhl. Idea zainteresowała go, pomimo, że początkowo bardzo zwracał jego uwagę fakt braku
ojca w tym systemie. Kuberski wielokrotnie powtarzał: „Byłbym
gotowy dać zielone światło przedsięwzięciu, jeśli zamiast matek
zatrudnicie pary rodziców”. Brak ojca w powyższych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wywołał refleksje i wątpliwości autora,
był niejednokrotnie przedmiotem dyskusji i kontrowersji w gronie
pedagogów teoretyków w okresie pobytów studyjnych w Austrii.
Miało to miejsce w szczególności w czasie obserwacji funkcjonowania Wiosek w Imst, Salzburgu, Insbrucku i innych. Ponadto stanowiło temat dyskusji w okresie pobytów studyjnych w Republice Federacji Niemieckiej. Biorąc pod uwagę wszystkie zastrzeżenia należy
podkreślić, iż wioski w Trogen, gdzie dziećmi zajmują się przybrani
rodzice, czy też np. w Trenczynie na Słowacji stwarzają lepsze warunki do pełnienia roli zbliżonej do rodziny naturalnej niż SOS Wioski Dziecięce w Polsce11.
Zakończenie
W każdym społeczeństwie za jedną z fundamentalnych funkcji
rodziny przyjmuje się dawanie życia i opiekę nad potomstwem. Zjawisko to, uznawane od zawsze za tak naturalne, że nie prowadzono
naukowych rozważań nad jego istotą. Równocześnie wraz ze zmianami cywilizacyjno – społecznymi wprowadzono nowe formy i zakresy opieki, którym nie wszystkie rodziny potrafiły sprostać. Sieroctwo, które towarzyszy charakterystyce opieki, z czasem zaczęło
11
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Tamże, s. 100-101

przyjmować inne oblicze. Ponadto już nie utrata rodziców, lecz ich
niewydolność wychowawcza i niezaradność życiowa powodowały
porzucenie potomstwa, brak opieki i różnorodne zaniedbania. Opieka
nad dzieckiem przejawia się różnorodnym i wieloznacznym charakterem. Składa się na nią między innymi opieka medyczna, społeczna,
prawna, psychologiczna oraz moralna. Sytuacje zagrożenia dobra
dziecka powodują powstanie konieczności podjęcia określonych
działań. W sytuacji, gdy zagrożenie ma charakter długotrwały
przyjmuje cechy opieki. Stąd za podstawową funkcję opieki uznaje
się usuwanie sytuacji zagrożeń rzeczywistych, potencjalnych oraz
skutków zaistniałych zagrożeń rzeczywistych12.
Streszczenie:
Sieroctwo społeczne to kategoria pojęciowa odnosząca się w
szczególności do indywidualnego losu jednostki go doświadczającej
oraz do zjawiska wywołującego troskę społeczeństwa o przyszłość
układu społecznego. Celem zapobiegania i kompensacji sieroctwa,
tworzy się zastępcze formy opieki. We współczesnych czasach ich
głównym zadaniem jest wsparcie, lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, zastępowanie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych. Ich funkcjonowanie odbywa się w ramach systemu
opieki kompensacyjnej.
Słowa kluczowe: sieroctwo, sieroctwo społeczne, kompensacja, dziecko, opieka
Summary:
Social orphanage and its compensation
Social orphanage is a conceptual category that refers in
particular to the individual fate of the individual experiencing it and
to the phenomena that causes society's concern for the future of the
social system. In order to prevent and compensate for orphanage,
substitute forms of care are created. In modern times, their main task
is to support, or in the case when it is impossible, to replace families

12

A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa
2000, s. 18-19.
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in performing care and educational functions. Their functioning takes
place within the compensatory care system.
Keywords: orphanhood, social orphanhood, compensation,
child, care
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Sylwia Dobrosielska

Ekonomiczno-społeczne przyczyny wpływające na funkcjonowanie rodziny we współczesnej ideologii
Wstęp
Rodzina to podstawowa jednostka społeczna od wieków
ugruntowana w swojej roli w życiu społecznym. Jest to naturalne
środowisko w którym żyje i wychowuje się każda osoba. W środowisku bezpiecznym, normalnym nie nacechowanym patologią umożliwia kształtowanie wartościowej postawy społecznej towarzyszącej
każdemu człowiekowi przez resztę życia.
Na charakter człowieka największy wpływ ma jego wczesne
dzieciństwo. Stanowi ono fundament przyszłych przekonań i wierzeń, które będą odzwierciedlały się w jego każdej życiowej decyzji.
Dlatego też zachwianie spokoju i rodzinnego ładu w tym okresie
może skutkuje zazwyczaj możliwością prowadzenia ustabilizowanego życia społecznego, rodzinnego i zawodowego. Niestety w obecnych czasach zaobserwować można odwrócenie się od dotychczasowych przekonań dotyczących istoty rodziny co wywiera negatywny
wydźwięk na jakość życia rodzin.
Praca ta przedstawi problemy z jakimi borykają się rodziny
żyjące w obecnych czasach, przyczyny dla których pary decydują się
na nie posiadanie dzieci, lub zmniejszenie liczebności rodziny do
modelu 2+1- dwójka rodziców plus jedno dziecko. Przedstawi trudności w patologicznych rodzinach objętych przemocą, oraz krąg jaki
zatacza przemoc fizyczna, jej skutki i problematyczność życia z bagażem emocjonalnym skrzywdzonego dziecka.
Rodzina
Rodzinę w standardowym rozumieniu tworzą osoby powiązane więzami krwi, w szablonowym modelu wyróżnić można czterech
członków rodziny: mamę, tatę, i rodzeństwo. Często model ten powiększany jest o dziadków i wujostwo. Warto zauważyć, że stopniowo zanika model rodziny wielodzietnej. Coraz częściej małżeństwa decydują się na posiadanie mniej niż 2 potomstwa, wiec przeważa model rodziny 2+1 - dwójka rodziców plus jedno dziecko, lub
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rodzina składająca się jedynie z dwojga dorosłych ludzi. Dzieję się
tak ze względu na trudne warunki ekonomiczne i społeczne w jakich
przyszło żyć współczesnym rodzinom. Ilość posiadanych dzieci, a
zarówno ich brak przedstawia Rysunek nr 1.
Rysunek 1. Liczba dzieci w rodzinie

Liczebność rodziny
7% 6% 30%
37%

20%

bezdzietna
1 dziecko

Źródło: Opracowani własne na podstawie Demografia i Gerontologia
Społeczna- Biuletyn Informacyjny nr 4, Łódź 2012, s.4

Analizując rysunek nr 1 możemy dostrzec, że aż 30% rodzin
jest bezdzietne, kolejne 20 % to osoby decydujące się na 1 dziecko.
Łatwo więc zauważyć że aż połowa rodzin nie spełnia standardowego modelu rodziny w którym wyróżnia się rodziców i dwójkę dzieci.
O demografie dba jedynie druga połowa rodzin. Warto zaznaczyć, że
jedna na osiem rodzin to rodziny wielodzietnie. Jest ich coraz mniej,
co w porównaniu do wcześniejszych czasów jest zaskakujące.
Warto pochylić się nad motywami kierującymi ludzi do zmniejszenia liczby posiadanego potomstwa. W tym miejscu należałoby zadać
pytanie- Dlaczego ludzie nie chcą mieć dzieci? Analizując tematykę
wielodzietności w literaturze można spotkać wiele przyczyn, które autorka artykułu postanowiła omówić. Decydujące czynniki wpływające
na bezdzietność w Polsce przedstawia Rysunek nr 2.
Badanie na którego podstawie przybliżę przyczyny bezdzietności i malejącej liczby urodzeń wśród rodzin zostało przeprowadzone styczniu 2015 roku przez Panel Badawczy Ariadna dla Warsaw Enterprise Institute. Badanie zostało przeprowadzone metoda
CAWI1 na próbie 1078 osób – dorosłych Polaków. Można więc
uznać że próba ta jest wiarygodna i oddaje w pełni obraz sytuacji
ekonomicznej Polskich rodzin.
1

CAIW- (ang.Computer-Assisted Web Interview) wywiad przeprowadzony za pomocą strony www.
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Rysunek nr 2. Powody dla których Polacy nie chcą posiadać
dzieci.

Źródło: Maison. D, Stasiuk K., Polki spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata?, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, s. 70.

Najistotniejszym i przeważającym czynnikiem, bo odpowiadającym aż 54% okazały się zbyt małe zarobki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia krajowa w listopadzie 2017r.
wynosiła 4611 zł brutto2. Jest to duża kwota, lecz należy pamiętać że
pomniejszyć ją trzeba o składki na ubezpieczenie społeczne opłacane
przez pracownika i należny podatek. Dlatego też od pensji brutto
wynoszącej 4611 zł należy odjąć te dwie należności, by uzyskaćśrednia płaca netto. Jest to kolokwialnie ujmując wynagrodzenie
uzyskane „na rękę”, które po uwzględnieniu powyższych czynników
wynosi ok. 3200 zł miesięcznie. Przy założeniu, że utrzymaniem
rodziny zajmuje się tylko jedno z rodziców jest to niewystarczająca
kwota na godne życie dla wielodzietnej rodziny. Sytuacja materialna
ma się jeszcze gorzej w przypadku gdy nie mamy mieszkania na
własność, występuje konieczność wynajmowania mieszkania, opłacania lokum. Uśredniając dane zawarte w raporcie Bankier.pl można
przyjąć, że wartość oczekiwana za wynajem niewielkiego mieszkania-ok. 40m2w Polsce trzeba zapłacić ok. 1500zł. Oznacza to, że na
przeżycie całego miesiąca zostaje przekazana do dyspozycji kwota
2

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-iobwieszczenia/18,2017,kategoria.html, dostęp 3.06.2018r.
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1700 zł. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przedstawił, że utrzymanie jednej osoby w Polsce kosztuje od 439,55 do 555 zł miesięcznie3.
Warto podkreślić że jest to minimum jakie musimy pokrywać,
by zapewnić sobie podstawy egzystencji- można więc uznać że kwota ta odpowiada zapotrzebowaniu na „chleb i wodę”. Jakkolwiek nie
interpretując tej kwoty, warto zdać sobie sprawę, że utrzymanie się
za nią graniczy z ubóstwem. Jak łatwo wyliczyć trzyosobowa rodzina wynajmująca mieszkanie wyda na podstawę egzystencji 1655 zł,
co pochłonie prawie cały dostępny budżet. Jest to tragiczna sytuacja
zarówno dla osób zmuszonych „żyć” za taką kwotę, jak i dla Państwa, które dopuszcza taką możliwość.
Należy zwrócić uwagę, że wyliczenia te dotyczą modeli rodziny 2+1- dwójka rodziców plus jedno dziecko. Sytuacja ta pogarsza
się przy założeniu modelu 2+2, w którym pracuje tylko jedna osobadruga zajmuje się wychowaniem dzieci, wynajmujące mieszkanie i
uzyskujące średni krajowy dochód netto po prostu nie stać na utrzymanie kolejnego dziecka.
Kolejnym czynnikiem wartym omówienia jest wsparcie ze
strony Państwa. Zajmuje ono 32% wynik w wyżej wykazanym wykresie. Być może wskaźnik ten się zmniejszył min. dzięki polityce
prorodzinnej Państwa- wprowadzenie programu 500+, które miało
miejsce już po przeprowadzeniu badania, bo w kwietniu 2016r. Jest
to program mający na celu pomóc w wychowaniu dzieci polskim
rodzinom. Polega on na przyznaniu kwoty 500 zł na drugie i kolejne
dziecko w rodzinie4.
Rząd planuje również w najbliższym czasie rozważyć wprowadzenie dodatkowego, jednorazowego świadczenia jakim byłoby
uzyskanie 300 zł, które przeznaczone by być miały na wyprawkę
szkolną dla dziecka5. Jest to szlachetna i bardzo potrzebna inicjatywa, ponieważ, jak wszystkim wiadomo w Polsce początkiem wrze3

https://www.ipiss.com.pl/aktualnosci_stale/minimum-socjalne-iminimum-egzystencji, dostęp 3.06.2018r.
4
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500plus/, dostęp 3.06.2018r.
5
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/dobry-start-jak-dostac-300-zlna-dziecko/255tgvx, dostęp 3.06.2018r.
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śnia rodzice przeznaczają duże sumy na wyprawienie dziecka do
szkoły. Obecnie jest to tylko projekt świadczenia, lecz istnieje duże
prawdopodobieństwo wprowadzenia go w życie z tak dużym sukcesem, jaki miał miejsce przy programie 500+. Zarówno program
500+, jak i 300 zł na wyprawkę dla dziecka pomogłyby w utrzymaniu kolejnego potomka i mogą skłonić przyszłych rodziców do powiększenia rodziny.
Powyższe wyliczenia pokazują że pomoc Państwa jest niezbędna, a wręcz konieczna dla Polskich zubożałych rodzin. Dlatego
też można przyjąć pewną poprawkę na 32% wskaźnik wskazany
powyżej- należy przyjąć że odsetek ten się zmieni, choćby nawet ze
względu na wejście w życie programu 500+. Trzecim omówionym w
artykule czynnikiem będzie lepsza organizacja szkół na która według
17% respondentów mogłaby zachęcić do powiększenia rodziny.Polski system edukacyjny znacznie różni się od systemu Finlandzkiego, który jest oceniany jako jeden z lepszych na całym świecie. Polska zajmuje w nim 11 miejsce, a głównymi różnicami systemowymi jakie wpływają na chęć posiadania dzieci jest to, że Fińskie
szkoły prowadzą zajęcia w godzinach podobnych do godzin pracy
rodziców. Oznacza to, że dziecko zazwyczaj przebywa w szkole od
godziny 7 do 15, niekoniecznie wypełnionej lekcjami, ale i pomocą
w zadaniach, szeregiem zabaw, czy zajęć dodatkowych i rozwijania
hobby6. Umożliwia to rodzicom spokojną pracę w standardowym
wymiarze godzin, bez konieczności zatrudniania dodatkowej opieki
dla dziecka. W Polsce zajęcia te zazwyczaj prowadzone są w różnych godzinach i nie ma możliwości oddać pod opiekę dziecko placówce szkolnej. Znacznie utrudnia to funkcjonowanie w normalnym
systemie pracy, a często zmusza jednego z rodziców do zaprzestania
pracy, bądź zmniejszenia etatu np. do połowy.
Wprowadzenie Finlandzkich rozwiązań w dużej mierze zlikwidowało by konieczność wyboru między racą a wychowaniem
dziecka. Choć należy też przychylnym okiem spojrzeć na Polski
system edukacji w którym to mimo wszystko wykazuje się duże

6

J. Jagieła., Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym- teoria i praktyka,
Wyd. Adam Marszałek, 2016, s.40
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zaangażowanie nauczycieli w pracę naukową, jak i wysoki poziom
kształcenia młodego pokolenia7.
Rozważając problemy przed jakimi staje współczesna rodzina
nie trudno zauważyć rosnącą tendencję alarmów socjologów dotyczących rażącego wzrostu przemocy wśród tej grupy. Istnieje wiele
rodzajów przemocy- nie musi się ona uosabiać jedynie z przemocą
fizyczną, jaką jest naruszenie nietykalności cielesnej. Drugą popularnym rodzajem przemocy jest przemoc psychiczna dotycząca sytuacji w której narusza się godność osobistą jednostki. Przemoc seksualna dotyczy naruszenia intymności drugiej osoby, ekonomiczna
charakteryzuje się dominacja własności, do tych rodzajów można
zaliczyć również zaniedbanie- zaniechanie, naruszenie obowiązku
opieki nad bliskimi. Niestety z badań przeprowadzonych prze Biuro
Prewencji Głównej Komendy Policji, umieszczonych w corocznym
raporcie wynika, że każdy rodzaj wyżej wymienionej przemocy występuje w Polskich rodzinach.
Rysunek nr 3. Liczba różnych rodzajów przemocy stosowanych w rodzinie na podstawie statystyk z 2017r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biuro Prewencji KGP Wydział Prewencji, Informacja dotycząca realizacji przez Policję procedury
„Niebieskiej Karty” w 2017r., Opr. Wydział Prewencji, Warszawa 2018, s.3

7

B. Maluchnik B. (red.), System Edukacji w Polsce w skrócie 2015, Polskie Biuro Euridice, Warszawa 2015, s.8.
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Należy zauważyć że zdecydowaną większość przypadków- bo
aż przeszło 46% dotyczy przemocy psychicznej.Przemoc ta często
doprowadza do izolacji ofiary od społeczeństwa, kontrolowania jej,
próby dominacji nad jej życiem. Często dramat ten „rozgrywa się’ w
czterech ścianach i odnotowany 46% odsetek nie oddaje w rzeczywistości ilości popełnionych wykroczeń.Należy pamiętać że Polski
system prawny uregulował karę za przemoc, co prezentujeArtykuł
207 § 1. Kodeksu karnego wnosi, że: „Kto znęca się fizycznie lub
psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w
stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5”8. Mimo to osoby stosujące przemoc psychiczną czują się często bezkarne, ponieważ często trudno udowodnić im ich winę. Ofiary
które przez lata są zastraszane i emocjonalnie rujnowane, nawet nie
są w stanie wyobrazić sobie nagrania zachowania krzywdzącej ją
osoby, czy choćby przełamania zahamowani i zwierzenia się komukolwiek z od lat trwającej gehenny.
Według danych udostępnionych przez Główną Komendę Policji liczba ofiar przemocy w Polsce w 2017r. wynosiła 92529 tys.
osób, z czego 67938 tys. z nich było kobietami. Z tych wyliczeń
wynika że prawie 70% ofiar przemocy to kobiety. Przemoc w której
ofiarami byli mężczyźni wyrażała liczba 11030 tys. os., co stanowiło
niespełna 12% całości, natomiast przemoc ukierunkowana na małoletnich wyrażała liczba 13515 tys. os. zgłoszonych przypadków,
które odpowiadały 18% incydentów. Analizując dane z roku 2016
uwzględnić należy że ogólna liczba ofiar przemocy wynosiła 91789
ty. os., co w porównaniu z 2017r. stanowi wzrost o 1%. Ofiarami w
przemocy którymi były kobiety- 66930 tys. os, mężczyźni-10363 tys.
os., małoletni 14223 tys. osób. W 2017r. nastąpił o 1% wzrost ogólnej liczby ofiar przemocy, spadł natomiast wskaźnik dotyczący
przemocy stosowanej w stosunku do małoletnich i mężczyzn. Należy

8

Kodeks Karny art.207 &1
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zwrócić również uwagę, że w 2015r. przemoc dotycząca małoletnich
wynosiła 17392 tys. przypadków9.
Malejący odsetek przemocy stosowanych w stosunku do małoletnich może wynikać z zaostrzenia się przepisów prawnych dotyczących znęcania się nad osobami nieletnimi. Większość wykroczeń
ma swoje odzwierciedlenie w Kodeksie Karnym. Można zauważyć
również przepisy dotyczące porzucenia i zaniedbania małoletniego.
Dokonując podsumowania zgromadzonego materiału statystycznego należy zwrócić uwagę na przyczyny występowania przemocy w rodzinie. Niestety za większy odsetek z nich odpowiedzialne
są dwie używki: alkohol i narkotyki. Pod ich wpływem osoby zażywające przestają funkcjonować normalnie w świecie i przekraczają
przyjęte przez społeczeństwo normy. W badaniach można spotkać
się z opinią zależności między stosowaniem przemocy przed małżeństwem, jak i w trakcie jego trwania10.
Choć wyróżnia się zarówno negatywne jak i pozytywne opinie
dotyczące tej teorii, autorka uważa za słuszne przytoczenie jej w tej
części tekstu. Należy podkreślić, że alkohol nie jest usprawiedliwieniem dla nagannych zachowani sprawcy. Kobiety często ulegają
złudzeniu, wierze w to, że gdy ich oprawca w osobie partnera przestanie pić ich życie zmieni się na lepsze i incydenty przemocy pójdą
w niepamięć. Choć w innych badaniach można zaobserwować, że do
aktów przemocy dochodzi w 76% u osób nadużywających alkoholu
w czasie gdy są one trzeźwe. Badania przeprowadzone przez Alice
Walker’s pokazują, że do przypadków przemocy domowej skierowanych na kobiety, tylko 1/5 sprawców nadużywających alkohol
była pod jego wpływem11.
Inną przyczynę przemocy w rodzinie upatruje się w zależności
występowania tego zjawiska połączonego z niskim poziomem edukacji osoby dopuszczającej się go. Analiza akt sądowych wykazuje,
że 70% sprawców posiada wykształcenie zawodowe lub podstawo9

http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-wrodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html, dostęp 8.06.2018r.
10
A. Pilszyk, Obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy w rodzinie,
„Psychiatria Polska” 2007, tom XLI, nr 6, s. 831.
11
Tamże, s.62.
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we. Należy wykazać, że większość kobiet w Polsce jest lepiej wykształcona, a ukończenie szkoły niekoniecznie przekłada się na status społeczny danej jednostki. Innym twierdzeniem dotyczącym występowania zjawiska przemocy w rodzinie może być twierdzenie, że
ofiara sama prowokowała swojego oprawcę. Niestety nie jest to dobre wytłumaczenie, ponieważ tak karygodnych postępowań jak
gwałty, pobicia i finansowe uzależnienie nie można tłumaczyć prowokacją drugiej strony konfliktu. Przytaczając zjawisko przemocy
fizycznej, które prowadzi do degradacji roli rodziny, albo jej rozpadu
warto przybliżyć okoliczności jej powstania i etapy na które się ona
składa. Przemoc fizyczną można podzielić na kilka etapów, gdzie
pierwszy z nich charakteryzuje faza wzrostu napięcia, w której przeważnie dochodzi do drobnych spięć i kłótni. Faza ta prowadzi do
wystąpienia agresji. W tej sytuacji osoby, których dotyka ta sytuacja
zachowują się w dwojaki sposób: albo bagatelizują wystąpienie problemu, albo skupiają się na rozwiązaniu go i szukają wszelkich sposobności ukierunkowując swoje działania na zabieganiu wystąpienia
podobnych wydarzeń w przyszłości.
Kolejna faza to faza ostrej przemocy, w której akty agresji nasilają się, ich skutki są coraz bardziej widoczne i odczuwalne, a sam
winowajca w mgnienia oka, bez wcześniejszych znaków zmienia się
w kata. W tej sytuacji szuka on błahych powodów, by dać upust nagromadzonym emocjom. Często z obiektywnego punktu widzenia
zachowania osób krzywdzonych nie są obraźliwe, a z pewnością nie
tak krzywdzące, by rozpocząć karczemną awanturę. To najtragiczniejsza w skutkach faza, która odbija największe piętno na funkcjonowaniu rodziny, wywołuje emocjonalne krzywdy i na stałe zapisuje
się w psychice domowników. Osoby które zostały wychowane w
domu pełnym agresji i przemocy, wiedzą, że po ogromnej krzywdzie
spowodowanej tą fazą przychodzi kolej na uspokojenie sytuacji. Do
tego sprowadza kolejna, ostatnia już, trzecia faza, zwana fazą miesiąca miodowego. Podczas niej sprawca wykazuje skruchę i poprawę
na przyszłość, równocześnie zapewniając o wielkiej miłości jaką
darzy ofiary i całą swoją rodzinę. Obiecuje że podobne sytuacje nie
powtórzą się w przyszłości i prosi o nie ujawnianie zaistniałych oko-
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liczności środowisku zewnętrznemu12. Przez wykazanie skruchy i
przeprosiny, niejednokrotnie obwarowane drobnymi upominkami,
czujność ofiar przemocy w rodzinie zostaje uśpiona, co kończy fazę
trzecią. Niestety krąg ten się zamyka i prowadzi ponownie do wystąpienia fazy pierwszej, która charakteryzuje się większą niż poprzednio gwałtownością.
Członkowie rodziny, którzy doświadczyli jakiejkolwiek formy
przemocy wnoszą w dorosłe życie ogromny bagaż emocjonalny.
Dziecko które żyje w dysfunkcyjnej rodzinie przejawia nadmierne
reakcje emocjonalne i chroniczny lęk przeplatający się ze stanami
ciągłego podenerwowania. Dodatkowo uruchamia szereg destruktywnych mechanizmów obronnych, które pomagają poradzić mu
sobie z całą tą sytuacją. Osoby takie wypierają trudne emocje, dostosowując się do norm przyjętych w otoczeniu, nie ujawniając jednocześnie najgłębiej skrywanych uczuć. Konsekwencją takich rozwiązań są często zaburzenia związane z zawieraniem i podtrzymywaniem relacji13. Osoby takie mają problem z okazywaniem zaufania
zarówno w relacjach interpersonalnych jak i społecznych. Niewątpliwie wpływa to na ich całe dorosłe życie i choć w wielu dziedzinach mogą spełniać swoje aspiracje, tak w relacjach międzyludzkich
występuje szereg problemów o których istnieniu często takie osoby
nie mają świadomości.
Zakończenie
W dzisiejszych czasach część ludzi z wielu względów nie decyduje się na założenie rodziny. Na wybór ten wpływa szereg czynników ekonomicznych i społecznych. Nie trudno jest wykazać, że
czasy w jakich przyszło nam żyć wymagają od dorosłych ludzi wiele
trudów w dążeniu do szczęścia najbliższych. W artykule omówiono
najczęściej podawane powody dla których ludzie ci nie są w stanie
stać się pełnowartościową jednostką społeczeństwa. Jednocześnie
warto podkreślić, że część z nich ma na uwadze dobro przyszłych
12

H. D. Sasal, Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w
rodzi-nie, Warszawa 2005, s. 29–30.
13
E. Herzyk, Dorosłe dziewczynki z rodzin dysfunkcyjnych, Świat
Książki, Warszawa 2014, s.20
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pokoleń, ponieważ przyjmują odpowiedzialność za istnienie i wychowanie potomka. Nie decydując się na nie czasem wyświadczają
przysługę społeczeństwu, ponieważ wiedzą że nie zdołają podołać
tak trudnej życiowo roli.
Rodzina oraz wychowanie jakie od niej zyskujemy to największy dar, jak również i przekleństwo. Ma ono wpływ na całe nasze
dorosłe życie, zachowania, emocje, uczucia. Dlatego tak ważne są
zdrowe relacje między bliskimi i próby utrzymania „normalnej” relacji. Świat w jakim przyszło nam żyć znacząco utrudnia te zadanie,
lecz warto wierzyć w system wartości przekazywany przez społeczeństwo i kościół, ponieważ może on uratować przyszłe pokolenia
przed degradacją człowieczeństwa.
Streszczenie:
Artykuł przedstawia problematykę ekonomiczno-społeczną z
jaką muszą mierzyć się współczesne rodziny. Przytacza trudy ekonomiczne jakim muszą stawiać czoła przeciętni ludzie. Pierwsza
część artykułu skupia się na analizie modelu rodziny, odchodzenia
od standardowych wzorców- schematu 2+2 – dwójka rodziców z
dwojgiem dzieci, przewagi schematu 2+1, bądź bezdzietność. Druga
część artykułu poświęcona jest głównym czynnikom poprzez które
pary decydują się na zmianę standardowego modelu. Trzecia część
pracy skłania do refleksji nad wystąpieniem destrukcyjnych, patologicznych przejawów przemocy w rodzinie i opisuje skutki, jakie
wywołuje ona w dorosłym życiu. W zakończeniu pracy następuje
podsumowanie zgromadzonego materiału i kilka refleksji dotyczących trudu utrzymania rodziny.
Słowa klucz: rodzina, problemy, przyczyny, czynniki. trudności, brak stabilizacji, ideologia
Summary:
At the article presents economic and social problems contemporary family. The article shows difficult economic situation average people. The first part says about standard family model, like
2+2- two parents and two kids, and lead of different model 2+1 or
childlessness. The secant part talks about factors why people decided
for different family model then standard version. The third part of the
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work makes to reflect about pathology in the family, violence and
they effects in adult life. In the end article there is a summary all of
information and a few reflectionson the difficulty of having a family
Key words: family, issues, causes, factors, difficulties, lack of
stabilization, ideology
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Justyna Skiba

Ideologia gender w świetle wychowania w rodzinie
Współcześnie coraz częściej podejmowany jest temat genderyzmu/ideologii gender w kontekście wychowania w rodzinie. Często jednak nie rozumiemy o co w tym chodzi, nie wiemy czy ta „nowość” jest pożyteczna, szkodliwa czy tez może obojętna w aspekcie
małżeństwa, rodziny, czyli tego, do czego jako mężczyzna i kobieta
zostaliśmy powołani. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
jak ideologia gender odnosi się do wychowania w rodzinie.
Gender kojarzy nam się ze swoistego rodzaju równością pomiędzy mężczyzną, a kobietą z ich oczywistymi różnicami biologicznymi. Gender rozumiany jako kulturowy składnik tożsamości
płciowej przekazywany jest poprzez uczenie się, odgrywanie i powtarzanie zachowań osób tej samej płci.
W przekonaniu zwolenników ideologii gender, cechy uznawane za genetycznie przypisane mężczyźnie lub kobiecie wynikają
jedynie z uwarunkowania kulturowego lub presji społecznej. Skutkiem wprowadzenia genderyzmu ma być „zniesienie płci” i tym
samym wyzwolenie człowieka z uwarunkowań kulturowych, które
go ograniczają. Gender propaguje nieprzywiązywanie się do jakiejkolwiek roli społecznej i płciowej oraz odrzucenie podziału na mężczyzn i kobiety, co oznacza, że w każdym człowieku należy dostrzegać w równym stopniu cechy zarówno męskie, jak i żeńskie. Każdy
człowiek może też wybierać i prezentować wybrane przez siebie
postawy, co w praktyce polega na świadomym zacieraniu różnic
kulturowych między kobietami i mężczyznami, co z kolei doprowadza do szeroko rozumianej równości. Genderyzm stawia na dowolność w tworzeniu związków partnerskich, na równi ustawia wszelkie
modele związków seksualnych, odrzucając tym samym „tradycyjne”
małżeństwo i rodzinę1.
1

P. Morciniec., Płciowość w teorii gender-krytyka i bilans skutków, [w:]
P. Morciniec (red.), Miłość-płciowość-płodność. Aktualne problemy etyki
seksualnej, Opole 2007, s. 121.
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Kiedyś dyskusje nad istotą płci nie były tak powszechne.
Oczywistym było, że płeć wyznaczała drogę życiową, była niejako
drogowskazem, determinowała relacje w społeczeństwie. Mężczyźni
wiedzieli, jak zachowywać się w towarzystwie kobiet, i odwrotnie.
Obie płcie doskonale się uzupełniały. Teoretyczne rozważania na
temat gender nie powodują zagrożenia, ale przekształcenie teorii w
ideologię już rodzi konsekwencje w postaci domagania się uznania
związków homoseksualnych za związki analogiczne z małżeństwami
heteroseksualnymi i tym samym prawa do adopcji dzieci, żądanie
praw dla pozostałych seksulaności nienormatywnych takich jak
transseksualiści, poligamiści, biseksualiści itp.
Czy istotnie w przypadku genderyzmu mamy do czynienia z
zakwestionowaniem rodziny rozumianej jako związek mężczyzny i
kobiety, z którego rodzą się dzieci? W Biblii, w Księdze rodzaju
czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym im pobłogosławił nakazując by byli
płodni i rozmnażali się, tak aby zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną2. W innym miejscu czytamy o nierozerwalności małżeństwa, czyli o tym, że opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z
żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem”3.
Biblia w wielu miejscach wypowiada się na temat małżeństwa
zawsze podkreślając, że małżeństwo jest stałym, poświęconym
związkiem pomiędzy mężczyzną a kobietą. „Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i
cudzołożników sądzić będzie Bóg”4.
Jeżeli małżeństwo to miłość, czym zatem jest miłość? Nie ma
jednej ostatecznej definicji miłości, jednak każda z nich podkreśla, że
jest to odpowiedź uczuć i woli na wartości. Kobieta i mężczyzna powinni widzieć siebie jako wartość. Wzajemne podobanie się rodzi szacunek, który z kolei przeradza się w uwielbienie, a to z kolei prowadzi
do pożądania. Postawa pożądania wyraża się poprzez pragnienie pozo2

Rdz 1,27-28, Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte, wyd. trzecie, popr.,
1990, s.25
3
Mt. 19,5-6, Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte, wyd. trzecie, popr.,
1990, s.1145
4
Hbr. 13,4, Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte, wyd. trzecie, popr.,
1990, s.1370
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stawania w bliskości z drugą osobą, gotowością do poświęcenia, troską,
a także odpowiedzialnością za nią i zaufaniem. Miłość zatem to nie
tylko samo uczucie5. Z miłości natomiast rodzi się nowe życie, potomstwo. Pierwszym przykazaniem, jakie ludzie otrzymali od Boga zaraz
po stworzeniu było: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”.
A zatem kolejną wartością w małżeństwie jest płciowość małżonków rozumiana jako wartość dla całej osoby ludzkiej, która nie
może być traktowana wybiórczo. Nie wystarcza jedynie fakt, że
człowiek jest jednocześnie istotą duchową i cielesną, konieczne jest
podkreślenie jedności tych dwóch wymiarów. Niezwykle trafnie
ujmował to Jan Paweł II, używając określeń „dusza ucieleśniona” i
„ciało uduchowione”. „Człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej
zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało
uczestniczy w miłości duchowej”6.
Istotną wartością małżeństwa jest również płodność, która odnosi się do wspólnej płodności małżonków, a nie tylko kobiety czy
mężczyzny. Płodność, w kontekście obdarowywania się małżonków,
oznacza zdolność do wzajemnej akceptacji i rozwijania życia przez
dar z siebie, oraz przyjmowanie daru współmałżonka 7. Dziecko
przychodząc na świat jest owocem tej miłości i wzajemnego obdarowania. Wydając dziecko na świat, rodzice są zobowiązani do wychowywania go z miłością i dla miłości. Rodzice są obowiązani do
wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i
głównych jego wychowawców. Do rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłością i szacunkiem dla

5

P. Zalewska., Wartości małżeńskie i ich znaczenie w teorii gender,
Uniwersytet Opolski, s.90-95
6
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego O zadaniach rodziny
chrześcijańskiej w świecie współczesnym). Rzym, 22.11.1981
7
K. Wojaczek., Małżeńskie obdarowanie – kontekst usytuowania i prawidłowego rozwoju prokreacyjnej funkcji rodziny, [w:] P. Morciniec (red.), Miłość, płciowość, płodność: aktualne problemy etyki seksualnej, s. 161–190
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Boga i ludzi, aby sprzyjała wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest
pierwszym miejscem, w którym rodzą się cnoty społeczne8.
Ostatnią ważną wartością małżeństwa jest jego nierozerwalność.
Małżeństwo będące podstawą rodziny buduje społeczeństwo. Choćby
dlatego powinna być ona promowana i szanowana. Nierozerwalność
wynikająca z obdarowania jest wymogiem miłości. „Jeżeli człowiek
zastrzega coś dla siebie lub rezerwuje sobie możliwość zmiany decyzji
w przyszłości, już przez to samo nie oddaje się całkowicie”9.
Innym potwierdzeniem ważności nierozerwalności jest fragment Listu do rodzin Gratissimam sane: „Dar osoby z istoty swojej
jest trwały i nieodwołalny. Nierozerwalność małżeństwa wynika
nade wszystko z samej istoty tego daru: dar osoby dla osoby. W tym
darze wzajemnym wyraża się oblubieńczy charakter miłości. W
przysiędze małżeńskiej narzeczeni nazywają siebie imieniem własnym: ”Ja”... biorę ciebie... za żonę/za męża – i ślubuję (...), że cię
nie opuszczę aż do śmierci”. Taki dar zobowiązuje o wiele mocniej,
zobowiązuje głębiej niż to, co może być ‚nabyte’ w jakikolwiek sposób i za jakąkolwiek cenę”10.
Czy w Starym Testamencie bądź Ewangeliach znajdziemy jakiekolwiek wskazanie, aprobatę dla innego związku niż mężczyzny i
kobiety oraz wychowania dzieci inaczej niż w rodzinie? Nie. Od
stworzenia świata nic się w tej kwestii nie zmieniło.
Przyjrzyjmy się świętej rodzinie z Nazaretu. Pan Bóg wybrawszy Maryję na matkę Swojego Syna, który został poczęty za sprawą
Ducha Świętego, mógł przecież na tym poprzestać. Ale On w swej
mądrości dał Maryi męża, a Synowi swemu ziemskiego ojca, Józefa,
właśnie dlatego by Jezus wychowywał się w rodzinie, a Maryja nie
była sama, a miała oparcie w mężu.

8

P. Zalewska., Wartości małżeńskie i ich znaczenie w teorii gender,
Uniwersytet Opolski, s.95-96
9
Adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II Familiaris consortio, nr 11, Zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny: Człowiek obrazem Boga-Miłości.
10
P. Zalewska., Wartości małżeńskie i ich znaczenie w teorii gender,
Uniwersytet Opolski, s.96-97
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Rodzina nie może istnieć nie będąc obrazem Boga 11. Biblia zatem stanowi źródło i fundament wspólnoty, jaką jest rodzina i jako
taka najpełniej angażuje człowieka. Najwięcej rozważań na temat
miłości małżeńskiej i rodziny w swoich wykładach z etyki, encyklikach i homiliach zawarł Karol Wojtyła. Sobór Watykański II zapoczątkował przełom w teologii małżeństwa, a jego owocem były kolejne dokumenty papieskie12. W wypowiedzi o małżeństwie jako
„wspólnocie życia i miłości” widzimy naukę o rodzinie która niezależnie od przemian dziejowych przetrwała w niezmienionej formie
do współczesności. Stąd mówiąc o małżeństwie i rodzinie mamy na
myśli sakramentalny związek mężczyzny i kobiety, wraz z jego
świętością i nierozerwalnością13.
Podstawą istnienia jest prokreacja, czyli posiadanie potomstwa
bądź przez urodzenie, bądź przysposobienie go czy adopcję. Drugim
czynnikiem jest chęć przekazu nagromadzonego dorobku kulturowego w ramach utrzymania i ocalenia własnej tożsamości. Od jakiegoś
czasu obserwuje się wzrastające zainteresowanie tematyką rodzinną.
Być może wiąże się to z niewątpliwym kryzysem przeżywanym
obecnie przez wiele polskich rodzin. Rodzina odgrywa ogromną rolę
w życiu człowieka i jest uznawana za element jej rozwoju. Powinna
być źródłem wzajemnej miłości, szacunku i solidarności. Jednak w
chwili obecnej polskiej rodzinie przypadło funkcjonować w bardzo
trudnym czasie. Zachwiana została hierarchia wartości, pogorszył się
poziom materialny wielu rodzin, rozluźnieniu uległy normy etyczne i
moralne, a także więzi emocjonalne między jej członkami14.
Prawo do rodziny jest jednym z podstawowych praw człowieka, które jest określone i chronione w licznych aktach ustawodawczych obowiązujących systemów prawnych.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz art. 41 ust. 2,
art. 233 ust.1 i Preambuły, pojęcie rodziny występuje w art. 18 oraz
11

O. John Baptist Bashobora, Jesteś obrazem Boga, wyd. Misjonarzy
Krwi Chrystusa, Częstochowa 2012, s.69
12
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, nr 47-52
13
P. Morciniec., Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z gender, Wydz.
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, s.7
14
J. Swędrak., Model życia współczesnej rodziny, Lublin 2007, s.164
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art. 71, które stanowią odpowiednio, że rodzina znajduje się pod
ochroną i opieką RP oraz że państwo w swojej polityce społecznej i
gospodarczej uwzględnia jej dobro”15.
Zgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego przepisy te
nakazują podejmowanie przez państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi
istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami.
Przepisy te zobowiązują organy państwa do podejmowania pozytywnych działań na rzecz wzmacniania więzów między członkami
rodziny, a nie ich osłabiania16. Artykuł 18 Konstytucji stanowi samodzielną podstawę kontroli konstytucyjności i jest jedną z zasad
ustrojowych Rzeczypospolitej17. Zgodnie z nią małżeństwo jako
związek mężczyzny i kobiety, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”18.
Państwo, na co w wielu wyrokach wskazywał Trybunał Konstytucyjny, powinno kształtować swoją aktywność w sposób gwarantujący ochronę wskazanych w Konstytucji wartości w sposób szczególny małżeństwa i rodziny. Rozpatrywanie nakazu ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa w kontekście związku małżeńskiego kobiety
i mężczyzny tworzy preferencję dla ochrony dobra dziecka. Jest to
naturalny stan rzeczy, który znajduje swoje uzasadnienie w obiektywnych uwarunkowaniach biologicznych. TKuznał za wartość
chronioną zapewnienie możliwości wychowania dziecka przede
wszystkim w rodzinie naturalnej, w której relacje między rodzicami i
dziećmi są oparte na więzi biologicznej19. W literaturze przedmiotu
wskazuje się na prawo dziecka do rodziny, w tym sensie, że ma ono
uprawnienie do styczności z matką i ojcem. Prawo dziecka do wy-

15

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.
U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
16
Wyrok TK z dnia 18 maja 2005 r., Sygn. akt K 16/04.
17
L. Garlicki, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do
art. 18, Warszawa 2003, s. 2
18
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.
U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
19
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000, sygn. akt SK
21/99, Dz. U. z 2000 nr 55, poz. 655
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chowania w rodzinie winno być także respektowane przez system
wspierania rodziny w utrzymaniu dziecka20.
Nie ulega zatem wątpliwości, że Konstytucja zobowiązuje organy władzy państwowej do otoczenia opieką i pomocą rodziny
opartej na małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa oraz macierzyństwa. Ten przyjęty model rodziny znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie ustawowym regulującym relacje rodzinno-opiekuńcze, jakim jest Kodeks rodzinno-opiekuńczy. Mimo iż
naczelną zasadą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest dobro
dziecka, to jego realizacja jest nierozerwalnie związana ze związkiem małżeńskim dwóch osób odmiennych płciowo.
Zgodnie z brzmieniem art. 23 oraz art. 27 kodeksu rodzinnoopiekuńczego rodzinę tworzą kobieta i mężczyzna poprzez zawarcie
związku małżeńskiego. Zawarcie związku małżeńskiego w sposób
przewidziany przez k.r.o. stanowi zdarzenie prawne, którego bezpośrednim skutkiem jest założenie rodziny. Znaczenie małżeństwa i
utworzonej na jego podstawie rodziny ma znaczenie także dla ochrony dobra dziecka. Zgodnie ze zd. 2 art. 146 k.r.o. powierzenie
wspólnej opieki nad dzieckiem możliwe jest tylko wobec osób, które
łączy związek małżeński. Zdaniem J. Gajdy „motywem takiej regulacji jest dążenie do zapewnienia dziecku warunków istniejących w
normalnej, zdrowej rodzinie, a rodzina taka powstaje w świetle przepisów KRO tylko na skutek zawarcia małżeństwa”2122. Ponadto, jak
wskazuje Sąd Najwyższy, opieka sprawowana przez małżonków
zapewnia dziecku naturalne warunki rozwoju23.
Status prawny rodziny został także uwzględniony w kilku innych ustawach: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w
wychowaniu dzieci oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimen20

T. Smyczyński., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, [w:]
Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Poznań 1999
21
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. z 2015 r., poz. 2082)
22
J. Gajda., Komentarz do art. 146, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2015
23
Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, OSN 1976, Nr
9, poz. 184.
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tów. W ustawie o świadczeniach rodzinnych przez rodzinę rozumie
się odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na
utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także
dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, (…)24.
Tożsama definicja występuje ponadto w ustawie o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci25. Zbliżone do tych definicji jest także
legalne rozumienie pojęcia „rodzina” z ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Zakresem tym objęto: rodziców osoby
uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą
rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające
na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz
dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z
funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności, (…)26. Podjęta przez Sejm
Rzeczypospolitej uchwała w dniu 21 października 2016 r. w sprawie
ustanowienia Dnia Praw Rodziny zwraca uwagę na potrzebę mówienia o prawach rodziny, a nie jedynie o prawach poszczególnych jej
członków. Teza ta jest zbieżna z nałożonym przez ustrojodawcę konstytucyjnym obowiązkiem wspierania rodziny opartej na związku
małżeńskim kobiety i mężczyzny.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatroskany o przyszłość rodziny
opartej na trwałym związku mężczyzny i kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i
dzieci, ustanawia dzień 22 października Dniem Praw Rodziny. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uznając, że fundament bytu i rozwoju Państwa Polskiego stanowi rodzina, zachęca wszystkich obywateli, instytucje oraz władze do stałej troski o prawa rodzin. Jednocześnie Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej wzywa wszystkie rodziny do komplementarnego wypełniania ich zadań oraz obrony i umacniania należnych im
24

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.
U. 2003 nr 228 poz. 2255 ze zm., art.3 pkt.16
25
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, Dz. U. 2016 poz. 195,art. 2 pkt 16.
26
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, Dz. U. 2007 nr 192 poz. 1378 ze zm.
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praw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dołoży wszelkich starań, aby
poprzez stanowienie odpowiedniego prawa, polskie rodziny mogły
czuć się bezpiecznie, trwając w przeświadczeniu o stałej trosce państwa o ich byt materialny oraz wszechstronny rozwój27.
Także w powszechnej świadomości społecznej rodzina należy
do „dóbr”, jakie niewątpliwie trzeba chronić i jakich nie sposób
przecenić. Należy jednak dostrzec, żeprzemiany norm, kultury, czy
też struktury społecznej, jakie miały miejsce w XX w. oraz rozprzestrzenianie się nurtów myślowych sprzeciwiających się podstawowym prawdom odnoszącym się do człowieka, w tym tożsamości
płciowej i wynikającego z niej podziału ról społecznych, zakwestionowały również „tradycyjny” sposób myślenia o rodzinie. Pojawiło
siępytanie o istotę rodziny i jej model, a przede wszystkim o strukturę płci tworzącego ją związku dwojga ludzi, tak jakoby dotychczas
nie było oczywiste. Propagowane zaś przez ideologie gender odpowiedzi burzą oparty na prawach biologii porządek społeczny, ale i
porządek prawny28.
W proklamacji na temat rodziny wygłoszonej przez prezydenta Gordona B. Hinckleya jako część jego przesłania podczas Generalnego Spotkania Stowarzyszenia Pomocy, 23 września 1995 roku
w Salt Lake City, Utah przedstawiono rangę rodziny jako wyświęconej od Boga, w której z małżeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą
rodzą się dzieci. Dzieci mają prawo do tego, aby przyjść na świat w
zaślubionym związku i być wychowywane przez ojca i matkę, którzy
szanują przysięgę małżeńską i są jej wierni. Szczęście w życiu rodzinnym może być najpewniej osiągnięte, kiedy opiera się na naukach Pana Jezusa Chrystusa. Udane małżeństwa i rodziny powstają
i trwają w oparciu o wiarę, modlitwę, pokutę przebaczenie, szacunek, miłość, współczucie, pracę i zdrowy wypoczynek. Według boskiego planu ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom w miłości i prawości, mają im zapewnić niezbędne środków do życia i
ochrony. Głównym obowiązkiem matek jest dbałość o duchowy i
27

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października
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28
L. Świto., Ideologia gender a różnica płci w aspekcie prawa do rodziny - zarys regulacji prawnych, Studia Warmińskie, 49, 2012
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fizyczny rozwój dzieci. W tych świętych obowiązkach, ojcowie i
matki, są zobowiązani pomagać sobie wzajemnie29.
Współczesna rodzina na skutek zmian swych cech i wewnętrznych procesów zmienia się jako środowisko socjalizacyjnowychowawcze i zmienia się też charakter jej funkcji socjalizacyjnowychowawczej. Szkolnictwo, kościoły, telewizja mają możliwość
bezpośredniego oddziaływania na dzieci niekoniecznie za pośrednictwem rodziny30.
Zagrożenia czyhające obecnie na rodzinę to m.in. bezrobocie,
rozłąki małżeństw z powodu migracji za granicę, brak środków finansowych. Te z kolei generują kolejne: alkoholizm, przemoc zarówno fizyczna jak i psychiczna a także nierzadko seksualna, skutkiem czego najczęściej są rozwody małżeństw, długotrwające procesy sądowe. Do tego wszystkiego doszło nowe zagrożenie w postaci
liberalizacji związków i poglądów etycznych, co niewątpliwie ma
związek, a w zasadzie wynika z ideologii gender.
Problematyki genderyzmu nie wolno ignorować, trzeba się nią
poważnie zająć w ramach tematyki rodzinnej – gdyż wyrosła ona z
rzeczywistych potrzeb społecznych, z braku równouprawnienia, nieczęsto dyskryminacji kobiet. Nie dziwi zatem reakcja na negatywne
doświadczenia na przestrzeni historii. Ponadto podjęcie niniejszej
problematyki wydaje się zasadne ze względu na programową promocję genderyzmu na poziomie globalnym, unijnym i państwowym31.
Gender próbuje usprawiedliwiać i aprobować różne odstępstwa wbrew naturalnemu porządkowi. Chce by nadać im status
prawny tożsamy jak osobom heteroseksualnym, co dałoby podstawę
do zrównania związków osób tej samej płci z heteroseksualnym małżeństwem, a także prawem do adopcji dzieci itp. Genderyści uważają, że podział społeczeństwa na mężczyzn i kobiety prowadzi do
uprzedzenia w stosunku do płci żeńskiej i szowinizmu. Zwolennicy
gender, często uważają się za ludzi cierpiących przez brak tolerancji,
29
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prześladowanych i niezrozumianych. Pozwala im to głosić swoje
idee w imię błędnie rozumianej tolerancji i wolności słowa 32.
Małżeństwa heteroseksualne zastępowane są związkami homoseksualnymi, które domagają się też prawa do adopcji. Kościół
sprzeciwia się temu i przypomina, „że ustawodawstwa przychylne
związkom homoseksualnym są sprzeczne z prawym rozumem, ponieważ udzielają gwarancji prawnych analogicznych do tych, jakie
przysługują instytucji małżeństwa, związkom między dwoma osobami tej samej płci. Biorąc pod uwagę wartości, które się z tym wiążą, państwo nie może zalegalizować takich związków bez uchybienia
swemu obowiązkowi promowania i ochrony zasadniczej instytucji
dla dobra wspólnego jaką jest małżeństwo”33.
Z punktu widzenia Kościoła, legalizacja małżeństw osób homoseksualnych jest też niedopuszczalna ze względów społecznych i
prawnych. Prawne uznanie małżeństw osób tej samej płci podważa
definicję samego małżeństwa. Społeczeństwo przecież może przetrwać wyłącznie dzięki związkom heteroseksualnym. „Z punktu widzenia prawnego małżeństwo między dwoma osobami odmiennych
płci zostało uznane tylko za jedno z możliwych małżeństw (…).
Stawiając związki homoseksualne na tej samej płaszczyźnie prawnej
co małżeństwo albo rodzinę, państwo działa arbitralnie i wchodzi w
konflikt z własnymi obowiązkami”. Istotnymi argumentami genderystów jest powoływanie się na szacunek i tolerancję do osób homoseksualnych. Wszystkie różnice, czynione między poszczególnymi
osobami, mogą być dopuszczalne tylko wtedy, kiedy są na straży
sprawiedliwości, a nie przeciwko samym osobom (Św. Tomasz z
Akwinu). Dlatego też „nieprzyznanie statusu społecznego i prawnego małżeństwa formom życia, które nie są i nie mogą być małżeńskimi, nie przeciwstawia się sprawiedliwości, ale przeciwnie, jest
przez nią wymagane”34.
32
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Wiele jednak wskazuje, że tego typu związki będą znacznie
częściej prawnie legalizowane. Tym bardziej nabierają mocy słowa
Jana Pawła II, że „żadne społeczeństwo ludzkie nie może ryzykować
permisywizmu w sprawach tak podstawowych jak istota małżeństwa
i rodziny! Tego typu permisywizm moralny w swych konsekwencjach musi szkodzić samemu społeczeństwu, jego autentycznej spoistości społecznej i humanistycznej. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że
Kościół stoi na straży autentyczności ludzkich rodzin i wzywa odnośne instytucje, zwłaszcza parlamenty i państwa, a także organizacje
międzynarodowe, ażeby nie ulegały pokusie pozornej nowoczesności”35. Innym przykładem oderwania gender od wartości małżeńskich
jest oddzielenie prokreacji i płodności od małżeństwa. Izolowanie
tych ważnych sfer otwiera możliwości nie tylko do adopcji dzieci,
ale też do możliwości sztucznego zapłodnienia. Zwolennicy nie widzą różnic między dziećmi wychowywanymi przez pary heteroseksualne a homoseksualne. Jednocześnie prowadzone są badania, które
wyraźnie udowadniają, że obecność rodziców obu płci jest niezbędna
w prawidłowym rozwoju i socjalizacji potomstwa. Dziecko mając
matkę i ojca, uczy się podstawowych relacji, prawidłowych zachowań między kobietami i mężczyznami, co w przyszłości ułatwia mu
nawiązywanie kontaktów z płcią przeciwną. Ideologia genderpodważa wartości samego macierzyństwa, pod pretekstem odrzucania społeczeństwa, w którym władzę posiadają mężczyźni. Rodzicielskie
skłonności kobiet są krytykowane, przedstawiane jako przykład poddania się męskiej przewadze i zarażania następnych pokoleń archaicznym modelem, który sugeruje różnice między kobietami i mężczyznami36.
Biorąc pod uwagę trudności i zagrożenia wynikające z propagowania genderyzmu niezwykle ważna jest profilaktyka małżeństwa.
Ogromną rolę pełni właściwe przygotowanie do małżeństwa. Dzisiejsze nauki, odbywające się przed wstąpieniem w związek małżeński, powinny odpowiednio przygotować przyszłych małżonków do
nowej roli w ich życiu. Niestety nierzadko zdarza się, że przygoto35
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wania te ograniczają się do minimum, nie zwraca się na nie istotnej
uwagi, przyszli nowożeńcy traktują to jako element nie tak ważny,
jak konieczny do spełnienia. Ważne jest nauczenie, ale przede
wszystkim uświadomienie korzyści płynących z naturalnego planowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa. W sytuacjach kryzysowych, które niewątpliwie zdarzają się w małżeństwach, istotna
jest dostępność do terapii małżeńskich. Dziś przy wielu parafiach
funkcjonują specjalistyczne poradnie świadczące darmowo tego typu
usługi, w niektórych natomiast dostęp do terapeuty zapewniony jest
w określonych dniach i godzinach. Terapie te mogą wiele zmienić,
często chroniąc przed rozpadem więzi i rozwodem. Odpowiednia
polityka prorodzinna również ma wpływ na trwałość małżeństwa.
Małżonkowie, świadomi swoich praw i obowiązków, mający pracę i
dobre warunki do zakładania rodziny, chętniej będą podejmować się
tego zadania. Gender ingeruje w najważniejsze i najbardziej podstawowe sfery życia rodzinnego i społecznego, a wartości związku małżeńskiego dla tej ideologii nie mają większego znaczenia. Niepohamowana filozofia gender może spowodować że społeczeństwo pogubi się w swoich rolach. Dlatego konieczne jest promowanie klasycznej wizji małżeństwa i rodziny. Nie tylko w kontekście kryzysu
rodziny, ale przede wszystkim w trosce o przyszłość następnych
pokoleń. To głównie od nas zależy, jak pojmowana będzie rodzina
oraz jakimi wartościami będą się kierowały nasze dzieci.
Ratunek w walce z genderyzmem niosą Kościół i obrońcy rodziny. Musimy się nawzajem w tej walce wspierać, nie pozwolić na
wyparcie ładu i porządku zbudowanego przez tyle pokoleń, a zainicjowanego przez samego Stwórcę.
Streszczenie:
Współcześnie coraz częściej podejmowany jest temat genderyzmu/ideologii gender w kontekście wychowania w rodzinie. Często jednak nie rozumiemy o co w tym chodzi, nie wiemy czy ta „nowość” jest pożyteczna, szkodliwa czy tez może obojętna w aspekcie
małżeństwa, rodziny. Genderyzm stawia na dowolność w tworzeniu
związków partnerskich, na równi ustawia wszelkie modele związków
seksualnych, odrzucając tym samym „tradycyjne” małżeństwo i rodzinę. Niepohamowana filozofia gender może spowodować że spo-
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łeczeństwo pogubi się w swoich rolach. Dlatego podjęcie w tym
artykule problematyki genderyzmu wydaje się zasadne ze względu
na szeroką promocję genderyzmu na poziomie globalnym, unijnym i
państwowym.
Słowa kluczowe: gender, genderyzm, ideologia, rodzina, małżeństwo, wychowanie, prawo
Summary:
Nowadays, the subject of genderism/gender ideology in the
context of family education is takenup more and more often. However, we usually do not under stand what gende ractually is, we do not
know if this “novelty” isuseful, harmful or may be neutral in the
aspect of marriage, family. Genderism relies on the freedom to create
partnerships, equallysetsall models of sexual relation ships, and thusrejecting the “traditional” marriage and family. An unrestrained
gender philosophy can make the society lose their roles. Therefore,
the issue of genderism in this article seems justified due to the wide
promotion of genderism at the global, EU and state level.
Keywords: gender, genderism, ideology, family, marriage,
education, rights
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Diana Niebieszczańska

Wpływ sił ekonomicznych na proklamację rodziny
Wstęp
Rodzina posiada swoje korzenie w planie samego Boga. W
związku z tym powinna odgrywać najważniejszą rolę w życiu każdego człowieka, ponieważ jest podstawową komórką życia społecznego. Zapewnia harmonijny rozwój jednostki ludzkiej oraz całego
społeczeństwa. To ona w historii naszego życia stanowi wyjątkowość i magię. Współcześnie instytucja rodziny przeżywa kryzys,
ponieważ staje się „niepopularna”. Dzieje się tak przez wpływ sił
ekonomicznych, ponieważ rodziny ulegają ciągłym przeobrażeniom.
Siły te dla rodzin są zarówno wielką nadzieją, ale również ogromnym ryzykiem. Powoduje to zmiany natury ideowej u ludzi.
W związku z tym rodziny stają się bardzo zróżnicowane oraz
tracą wiele funkcji. Ludzie tworzą nowe formy i jakości relacji rodzinnych. Coraz mniej osób decyduje się na zakładanie rodzin, ponieważ obawiają się niebezpieczeństw, jakie na nią czyhają. Wiele
osób zastanawia się nad tym czy w dzisiejszych czasach mogą jeszcze istnieć trwałe i szczęśliwe rodziny oraz czy jest jeszcze możliwa
miłość, która trwałaby „na zawsze”.
Artykuł ma na celu pokazanie, że mimo tak licznych przeobrażeń rodziny we współczesnym świecie nadal powinny być najważniejszą wartością w życiu dla każdego człowieka. Dokładnie
przedstawia czym jest proklamacja rodziny. Pokazuje jak wyglądają
współczesne rodziny oraz przybliża jak powinny one wyglądać.
Przedstawia również, jak w Polsce wygląda pomoc państwa skierowana do rodzin.
1. Proklamacja rodziny
Proklamacja to „ogłoszenie czegoś, obwieszczenie, deklaracja”1.
Proklamacja rodziny dotyczy tego, że powinna ona odgrywać ogromną
rolę w życiu każdego człowieka. Rodzina jest podstawową komórką
1

https://sjp.pl/proklamacja
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życia społecznego. „Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i
kobieta są zaproszeni do daru z siebie w miłości i do przekazywania
życia”. W związku z tym ludzie powinni zakładać rodziny2.
Zgodnie z Bożym zamysłem rodzina jest – „środowiskiem życia, w którym każde dziecko przychodzące na świat zostaje przyjęte
od chwili poczęcia z miłością i wdzięcznością; miejscem, gdzie panuje klimat pokoju, który każdemu członkowi rodziny ułatwia harmonijny rozwój osobowy i duchowy”. Rodzina, która jest oparta na
małżeństwie „stanowi dziedzictwo i przyszłość ludzkości”. Jest niezbędna do egzystencji i rozwoju narodów3. „Rodzina chrześcijańska
pozostaje wspólnotą, nadzieją i szansą dla ludzkiej kultury, najskuteczniejszym narzędziem humanizacji społeczeństw”. Ojciec Święty
wzywa „władze do popierania etosu rodziny”, ponieważ rodzina
„posiada swoje korzenie w planie samego Boga”4.
Jan Paweł II uważał, że „rodzina jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną,
tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od
której nie można się odłączyć”. Każdy z nas w rodzinie przychodzi
na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza się sam
fakt bycia człowiekiem5. Głosił on również, że rodzina jest wspólnotą życia i miłości, świętą wspólnotą oraz komunią osób zjednoczonych miłością. Według niego „miłość współweseli się z prawdą,
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje”. Taką miłość można
osiągnąć w małżeństwie. Miłość ta powinna być ciągle uszlachetniana i doskonalona poprzez wspólne troski i radości oraz przez wspieranie się w trudnych chwilach6.

2

https://www.kapucyni.pl/wywiady/188-kapucyni-czytelnia/kapucynipisz/2953-przyszosc-idzie-przez-rodzine
3
A. Panek., Rodzina jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością. Rodzina w refleksji Jana Pawła II s. 4-9
4
Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, s. 5
5
Jan Paweł II, List do rodzin, Częstochowa 1994, s. 3.
6
Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości. Homilia podczas
mszy św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4.04.1997,
www.opoka.org.pl.
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2. Jaka jest współczesna rodzina?
We współczesnym świecie ciągle się zmienia natura ideowa u
ludzi. Jest bardzo wiele przyczyn, które do tego doprowadzają.
Ogromny wpływ ma na to rozwój nauki i technologii, ponieważ
zmienia się obraz świata człowieka, który dawniej był niezmienny.
Ludziom wydawało się wszystko trwałe, nienaruszalne, takie samo
przez całe lata, a nawet wieki. Uległo to przemianie poprzez naukowe odkrycia w różnych dziedzinach wiedzy dotyczącej makrokosmosu i mikrokosmosu. Wpływa to na zmiany cywilizacyjne i kulturowe w zakresie życia codziennego7.
Przez wpływ sił ekonomicznych na rodziny czeka wiele niebezpieczeństw. Siły te, jak pisze Tomasz Szlendak wymuszają indywidualizację i autonomizację jednostki. W związku z tym rodziny
stają się zróżnicowane oraz tracą wiele funkcji8. 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”9. Nowa cywilizacja
stwarza nowe szanse rozwoju oraz powoduje zmiany „w obrębie
podstawowych instytucji życia społecznego”. W związku z tym ludzie tworzą nowe formy i jakości relacji rodzinnych.
Według Anny Kwak „współczesna rodzina staje się bardziej
związkiem z wyboru, stowarzyszeniem pojedynczych osób, które wnoszą własne zainteresowania, plany, doświadczenia, w którym każda z
tych osób podlega zarówno różnego typu kontroli, jak i przymusowi”.
Tradycyjne rodziny nie zanikają, lecz przestają być „powszechnie występującą formą”. Zmieniają się tylko modele życia rodzinnego. „Wynika to m.in. ze wzrostu liczby rozwodów i separacji, a także liczby rodziców samotnie wychowujących dzieci, opóźniania decyzji matrymonialnych, wstrzymywania się od prokreacji lub całkowitej rezygnacji z posiadania dzieci, wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domo7

http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/kaplan-wobec-ofensywyideologii-neomarksizmu-i-postmodernizmu-we-wspolczesnym-swiecie/
8
T. Szlendak, Socjologia rodziny ewolucja, historia, zróżnicowanie,
Warszawa 2010, s. 363-418.
9
Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2003, s. 15.
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wych oraz coraz większej popularności tzw. związków partnerskich”.
Przykładami nowych form życia rodzinnego są krótkotrwałe związki
np. bez formalnego małżeństwa, bez dzieci, z partnerem tej samej płci,
samotne wychowywanie dziecka itp.”10. Coraz częściej pojawia się
model rodziny egalitarnej. Jest to mała rodzina zbudowana z rodziców i
dzieci. Bardzo popularnym modelem jest 2 plus 2 – dwoje rodziców i
dwójka dzieci. Ludzie zakładają rodziny, gdy posiadają już odpowiedni
status materialny11.
W wyniku przeobrażeń współczesnego świata nastąpiło równouprawnienie kobiet i mężczyzn. W dawnych czasach pracowali
tylko mężczyźni, a dziś mogą również kobiety. Wszyscy mają prawo
do samorealizacji12. Zmieniły się role kobiet i wiele z nich spełnia
teraz dwie funkcje: zajmuje się domem i dziećmi oraz funkcją gospodarczą. Niestety większość z nich skupia się tylko na karierze13.
Nie są zainteresowane rolą matki, tylko podnoszeniem standardów
życia14. Więzi rodzinne z mikrostrukturami wspólnotowymi osłabiły
się. W rodzinach zmniejszeniu ulegają pewne normy i wartości, zanikają różne tradycje oraz zmniejsza się religijność. Coraz częściej
występują konflikty, które bardzo często prowadzą do rozwodów15.
Dzięki medycynie można planować liczbę dzieci i mogą pojawiać się
wtedy, kiedy są chciane. Zmianie uległy również postawy wobec
rodzicielstwa. Obniżył się wskaźnik dzietności, ponieważ dla wielu
osób nie jest to już najważniejsza wartość w życiu16.
Kondycja współczesnej rodziny ulega ciągłym przeobrażeniom.
Bardzo popularnym zjawiskiem jest degradacja więzi rodzinnych.
Obecnie na świecie jest wiele rozbitych rodzin. Dzieje się tak poprzez
napotykanie w swoim związku problemów, rozczarowań czy cierpienia. Kiedy do małżeństw wkrada się kryzys to od razu się rozpadają
zamiast stawić czoła wyzwaniom. Zapominają o swojej przysiędze,
10

R. Boguszewski., Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce, Zeszyty Naukowe KUL 59 (2015), NR 4 (232), s. 127-128.
11
Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, s. 1
12
T. Szlendak, jw. s. 410
13
J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety a rodzina, Warszawa 1963, s. 170
14
Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, s. 1
15
Z. Tyszka, jw. s. 13-34.
16
T. Szlendak, jw. s. 366-418
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którą kiedyś sobie składali, że będą razem na dobre i na złe17. Dla
wielu ludzi celem życia staje się zaspakajanie coraz to nowych potrzeb
materialnych, ponieważ żyjemy w erze konsumpcjonizmu18. Kondycja
rodziny wpływa na kondycję danego narodu, ponieważ to ona „jest
fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego i stabilnego”. Kryzysowi rodziny odpowiada „kryzys społeczeństwa, nasilenie zjawisk patologicznych oraz pogardliwy i nieodpowiedzialny stosunek do najbardziej bezbronnych –dzieci, ludzi starszych, chorych
czy niepełnosprawnych”. Współcześnie instytucja rodziny przeżywa
kryzys, ponieważ staje się „niepopularna”. Rodziny borykają się z
licznymi problemami materialnymi i socjalnymi. Występuje np. bezrobocie, brak dostępu do przyzwoitej opieki medycznej, młode małżeństwa nie posiadają własnego mieszkania, brak możliwości zapewnienia dzieciom godziwego wykształcenia. Niektórzy członkowie są
zmuszeni przez sytuację materialną do wyjazdu z kraju w poszukiwaniu pracy czy lepszego bytu. W wyniku tego rodziny przeżywają rozłąki, a czasem poważne kryzysy prowadzące do rozwodów19. Emigracja zarobkowa nasiliła się po 2004r. – „w związku ze wstąpieniem
Polski do Unii Europejskiej i dopuszczaniem Polaków do europejskich
rynków pracy. Rodziny przestają być zwarte. Ma to ogromny wpływ
„na rozwój emocjonalny dzieci, które wychowują się w rozbitym środowisku rodzinnym”20.
Dziś pułapką zastawianą na rodzinę jest wolność, ponieważ
ludzie mogą robić to, co tylko chcą. Bardzo popularna jest wolność
wyboru. Ludzie zapominają o tym, że wybór nie powinien szkodzić
innym. Natomiast dziś podejmowane są takie decyzje jak: wojna,
aborcja, samobójstwo, narkotyki czy przesadne gromadzenie bogactw. Wojna zabija tysiące ludzi. Aborcja to przerwanie bezbronnego istnienia ludzkiego w łonie matki. „Samobójstwo powoduje ból
wielu innych osób. Narkotyzowanie się skłania człowieka do tego,
aby nie myślał, a więc tym samym szkodził społeczeństwu. Przesad17

A. Panek., jw. s. 1

18

http://www.jp2w.pl/pl/36692/0/Dzisiejsza_rodzina_jaka_jest_jaka_powinna
_byc.html
19
Panek., jw. s. 4-5
20
Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, s. 2
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ne gromadzenie bogactw jest brakiem dzielenia się z innymi, jest
zniewagą wobec biedy, która wypełnia świat”. Dziś pod pretekstem
wyboru uprawnia się czynienie zła21.
Negatywnie na rodziny wpływa indywidualizm, ponieważ
„każe lekceważyć drugiego człowieka lub traktować go instrumentalnie i jest przyczyną osamotnienia wielu ludzi we współczesnym
społeczeństwie, między innymi wielu osób starszych, usuwanych z
rodzinnych domów i pozbawionych opieki najbliższych”. Według
Ojca Świętego ogromnym zagrożeniem dla rodzin stanowi jej „alternatywna” forma. Nie ma ona nic wspólnego z tradycyjną rodziną.
Kondycja współczesnej rodziny zależy od czynników zewnętrznych,
społecznych, politycznych i kulturowych. W przypadku czynników
kulturowych zagrożeniem dla rodziny są środki masowego przekazu22. Pokazują one straszne świadectwa małżeństw np. przeżywających kryzys, rodziców kłócących się z dziećmi, zdrady, przeklinanie
oraz okazywanie sobie braku szacunku. Nie ukazują one szczęśliwych rodzin, ponieważ istnieje przekonanie, że „dobro nie powoduje
wzrostu wskaźników oglądalności”, co jest błędne. Zostaje przez to
podważana wartość rodziny oraz małżeństw. W związku z tym ludzie w dzisiejszych czasach nie chcą zakładać rodzin, ponieważ boją
się zaangażowania.
3. Jaka powinna być rodzina?
Rodziny uznawane są za „początek i podstawę życia indywidualnego i społecznego każdego człowieka”. Są one dobrem wspólnym ludzkości. W strukturze rodziny ogromną rolę odgrywa małżeństwo, ponieważ jest jej początkiem. Rodziny opierające się „na
związku małżeńskim zawartym dobrowolnie, jedynym i nierozerwalnym” są uznawane „za pierwszy i naturalny związek społeczności ludzkiej”. Małżeństwo daje dozgonną wspólnotę miłości i życia.
Staje się ono dopełnieniem dzięki potomstwu.
Jan Paweł II uważa, że „dobrem wspólnym małżonków jest
miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość ich związku –
aż do śmierci”. Dobro małżonków jest dobrem rodziny oraz wspól21
22
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Patrz przypis nr 16
A. Panek., jw. s. 5-8

nym. Dobro wspólne musi być popierane i chronione przez państwo i
jego ustawodawstwo. Każda rodzina powinna spełniać cztery podstawowe zadania:
• tworzyć wspólnotę osób,
• służyć życiu,
• mieć udział w rozwoju społeczeństwa,
• uczestniczyć w życiu i posłannictwie kościoła.
Służba życiu to zadanie najważniejsze, ponieważ podstawową
funkcją rodziny jest przekazywanie życia23. Rodzina odgrywa ważną
rolę, ponieważ powinna odpowiednio wychowywać swoje dzieci,
aby ich życie w przyszłości było dobre24. Ojciec Święty twierdził, że
w „w trwale zjednoczonej rodzinie dzieci osiągają dojrzałość, w niej
bowiem przeżywają najbardziej doniosłe i najbogatsze doświadczenie bezinteresownej miłości, wierności, wzajemnego szacunku i
obrony życia”. Podstawą istnienia rodziny jest więź małżeńska. Rodziny powinny spełniać liczne funkcje. Zaliczamy do nich:
• opiekuńczo – zabezpieczającą,
• materialno – ekonomiczną,
• socjalizacyjną,
• kulturalną,
• towarzyską,
• seksualną,
• prokreacyjną.
Istota rodziny „polega na jedności rodziców z wydawanymi na
świat dziećmi w duchu komunii”. Prawdziwa miłość jest źródłem
siły i wierności małżeńskiej. Powołaniem rodziny i jej ogromnym
wyzwaniem powinno być „dawanie świadectwa o tej wspólnocie
jako miejscu, gdzie panuje miłość, wierność, umiłowanie prawdy,
przebaczenie, solidarność, w której członkowie nie tylko nie tracą
swojej tożsamości, ale wnosząc własne, szczególne dary, przyczyniają się do wzrostu wszystkich”.

23

http://adonai.pl/jp2/?id=35

24

http://www.jp2w.pl/pl/36692/0/Dzisiejsza_rodzina_jaka_jest_jaka_powinna
_byc.html
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Rodziny powinny dbać o swoją kondycję, ponieważ wpływa
ona na kondycję narodu. Dzięki dobrej kondycji możemy żyć „w
społeczeństwie autentycznie wolnym i braterskim”25. Dziś ludzie są
wolni, ale powinni mieć moralne granice we własnym postępowaniu.
Ludzie powinni pamiętać o tym, że wybór nie powinien szkodzić
innym26.
Korzyścią przemian współczesnego świata, jest to, że nastąpiło równouprawnienie. Dzięki temu kobiety mogą pracować zawodowo i pomagać w utrzymaniu rodziny. Mają prawo do samorealizacji
oraz możliwość łączenia ze sobą dwóch funkcji: zajmowania się
domem i dziećmi oraz funkcją gospodarczą. Dzięki wykształceniu
kobiety swoje dzieci mogą wychowywać bardziej intelektualnie.
Dzieci są wychowywane przez obydwoje rodziców. W związku z
tym rodzice powinny dzielić się między sobą obowiązkami domowymi i wspólnie decydować o życiu rodzinnym.. Rola każdego
członka rodziny może składać się z kilku elementów27.
Rodziny tak jak w dawnych czasach powinny być trwałe oraz
zapewniać swoim członkom wszystko, co potrzebne. Wychowując
dzieci należy przygotować je do życia w swoich przyszłych rodzinach28. Więzi między mikrostrukturami wspólnotowymi powinny
być bardzo silne. W rodzinach powinna dominować religijność oraz
dużą rolę powinien odgrywać kościół29.
Każda rodzina może być zbudowana z ludzi dojrzałych uczuciowo, ponieważ tylko wtedy można zbudować stabilne i dające
szczęście ognisko domowe. Trwałe rodziny, które są zbudowane na
wierności, ofiarności, dużej kulturze oraz wzajemnym głębokim
zaufaniu i miłości mogą wykonywać swoje kluczowe obowiązki i
zadania30.

25

A. Panek., jw.
Przypis nr 24
27
T. Szlendak, jw. s. 410-418.
28
J. Piotrowski, jw. s. 170
29
Z. Tyszka, jw. s. 13-34.
26
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Jak wygląda w Polsce pomoc państwa skierowana do rodzin?
Na całym świecie członkowie rządu są odpowiedzialni za rodziny mimo tak licznych przeobrażeń współczesnego świata. Podejmują działania mające na celu niwelowanie trudności funkcjonowania rodzin. W Polsce państwo pomaga rodzinom w kwestii mieszkań.
Przykładami takiej pomocy są: program „Mieszkanie dla młodych”,
książeczki mieszkaniowe, społeczne budownictwo czynszowe, dopłaty do domów energooszczędnych, zielona energia w domu, fundusz mieszkań na wynajem, finansowe wsparcie budownictwa dla
najuboższych, wsparcie termomodernizacji i remontów oraz dodatki
mieszkaniowe. Pomoc w kwestii narodzin dziecka to: dofinansowanie in vitro, znieczulenie porodu, karmienie piersią, żywienie w ciąży
oraz badania w trakcie ciąży. Oferuje różne świadczenia i ulgi jak:
• Zasiłek rodzinny(ma na celu częściowe pokrycie wydatków
na utrzymanie dziecka).
• Becikowe to jednorazowa zapomoga na jedno dziecko w wysokości 1000zł z tytułu urodzenia się dziecka.
• Wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
• Ulgi dla rodziny(prawo do ulgi podatkowej).
• Program Rodzina 500 plus to wsparcie dla rodzin, które gwarantuje lepszą stabilizację osób o niższych dochodach.
• Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
• Fundusz alimentacyjny jest to „pomoc materialna udzielana
przez państwo dzieciom których rodzic nie płaci zasądzonych alimentów”.
• Świadczenia opiekuńcze zaliczamy do nich: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
zasiłek dla opiekunów.
• Świadczenie rodzicielskie są to urlopy: macierzyński i rodzicielski.
Oferuje również dla dużych rodzin Kartę Dużej Rodziny jest
to ulga i wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Obejmuje zniżki i do-
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datkowe uprawnienia dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Państwo
sprawuje opiekę nad dzieckiem, której przykłady to: żłobki, kluby
dziecięce, niania, opieka zastępcza, program „Maluch na uczelni”
(głównym celem jest powstanie więcej klubików dziecięcych, dziennych opiekunów oraz żłobków przy uczelniach), dzienny opiekun
oraz adopcja. Pomaga w edukacji dziecka poprzez tańsze i bardziej
dostępne przedszkola, bezpłatne podręczniki, place zabaw w szkołach, dożywienie dzieci oraz programy sportowe. Zapewnia bezpieczeństwo rodzinie poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
pomoc ofiarom przestępstw, konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwalczaniu wykorzystania seksualnego, „niebieską linię” oraz bezpieczną i przyjazna
szkołę. Gwarantuje równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Pomaga również seniorom poprzez program ASOS, program
„Solidarność pokoleń”, polityka senioralna oraz dzienne domy opieki. Trzeba spełniać różnego rodzaju wymagania, aby skorzystać z
pomocy oferowanej przez państwo31.
Zakończenie
Podsumowując uważam, że żyjemy w czasach „wspaniałych i
strasznych”. Jest to prawda, ponieważ we współczesnym świecie są
wielkie nadzieje oraz ogromne ryzyko. Między innymi to ryzyko jest
wystawione na rodziny. W dzisiejszych czasach na rodzinę czyha
wiele niebezpieczeństw, ale mimo wszystko istnieje miłość, która
trwałaby „na zawsze”. Zależy to tylko od ludzi. Jeśli ktoś bardzo
tego pragnie to tak będzie.
Wpływ sił ekonomicznych na proklamację rodziny ma bardzo
wiele negatywnych cech, ale mimo to na świecie jest jednak wiele
szczęśliwych rodzin, które się dobrze rozumieją i żyją w doskonałej
harmonii. W dzisiejszych czasach są ogromne trudności finansowe.
Dzięki przemianom kobiety mogą pracować zawodowo i pomagać w
utrzymaniu rodziny. Mogą również samorealizować się i dzięki temu
lepiej wychowywać swoje dzieci. Jeśli tylko chcą mogą dobrze spełniać obie role: zajmować się domem i dziećmi oraz pracą. Małżonkowie powinny dzielić się obowiązkami domowymi i wspólnie de31
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cydować o życiu rodzinnym. Powinny wzajemnie o siebie dbać,
mieć do siebie zaufanie, okazywać uczucia i zrozumienie. W rodzinie ważna jest miłość i wierność. Rodzina ma ogromny wpływ na
nasze życie i osobowość.
Państwo mimo tak wielu przemian nadal ofiaruje pomoc rodzinom, ponieważ członkowie rządu na całym świecie są odpowiedzialni za rodziny. Muszą nieustannie promować takie zasady, które
mają na celu wspieranie i wzmacnianie rodziny jako podstawowej
jednostki społeczeństwa. Podejmowane działania, które prowadzą do
niwelowania trudności funkcjonowania rodzin może chociaż w części spełniają właściwe oczekiwania.
Kluczem do wzrastania w szczęśliwej rodzinnie jest wiara,
modlitwa, miłość, szacunek i przebaczenie. Pełna stabilnie rodzina
zbudowana na fundamencie nauk Jezusa Chrystusa zawsze będzie
szczęśliwa. Życie jest tylko jedno. Człowiek może wykorzystać je
dobrze lub źle, ale to zależy tylko od niego.
Streszczenie:
Wpływ sił ekonomicznych na proklamację rodziny powoduje
ogromne przeobrażenia. Celem artykułu jest pokazanie, że mimo to
rodziny we współczesnym świecie nadal powinny odgrywać najważniejszą rolę w życiu każdego człowieka. W pierwszej części artykuł
dokładnie przedstawia czym jest proklamacja rodziny. Druga część
pokazuje jak wyglądają współczesne rodziny. Natomiast trzecia
część przybliża jak powinny wyglądać rodziny. W czwartym rozdziale artykuł przedstawia jak w Polsce wygląda pomoc państwa
skierowana do rodzin.
Summary:
The influence of economic forces on the family's proclamation
The influence of economic forces on the family's proclamation
causes great transformations. The aim of the article is to show that
families in the modern world should continue act as the most important role in the life of every human being. In the first part, the article
accurately presents what a family proclamation is. The second part
shows how modern families look like. In contrast, the third part
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shows how families should look. In the fourth chapter, the article
presents how state aid at families looks like in Poland.
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Krzysztof Olchawa

Rodzina elementem kampanii wyborczych
Wstęp
W polskim prawie wyborczym nie znajdziemy legalnej definicji kampanii wyborczej. Kampania wyborcza postrzegana jest jako
całokształt przedsięwzięć wyborczych podejmowanych w czasie,
miejscu i formie wyraźnie określonej w prawie. Najczęściej kampanię wyborczą przedstawia się jako czas, w którym można podejmować ze skutkiem prawnym określone w ustawieczynności, związane
z tworzeniem komitetów wyborczych, zgłaszaniem i rejestracją kandydatów, a także gromadzeniem funduszy na prowadzenie agitacji na
rzecz ich wyboru. Określa się ją również jako formę komunikowania
politycznego z uczestnikami życia politycznego oraz jako zorganizowany zespół działań i prac zmierzających do uzyskania jak najlepszego wyniku w wyborach.
W polskiej tradycji rodzina zajmuje pozycję wyjątkową. Przez
wieki główne źródło mocy Rzeczypospolitej stanowił nie tyle oręż czy
pieniądz, co siła moralna rodów tworzących tę wielką wspólnotę, jaką
jest naród obywatelski. Zwłaszcza w okresie zaborów oraz okupacji
naszego kraju przez Niemcy i Związek Sowiecki podczas II wojny
światowej, jak również później, za rządów komunistycznych, polskie
domy stanowiły ostoję narodowej tożsamości i wiary w odrodzenie
wolnej ojczyzny. Również dzisiaj z domów rodzinnych wynoszą Polacy
poczucie solidarności z bliźnimi i gotowość do pracy na rzecz dobra
wspólnego. Objawia się to zarówno w codziennym rzetelnym wykonywaniu swojego zawodu, jak też w hojności i aktywności, z jakimi bierzemy udział w akcjach publicznych i charytatywnych.
Kwestie o aktualną i przyszłą kondycję rodzin, o dokonujące
się na naszych oczach procesy demograficzne, o rolę państwa we
wspieraniu rozwoju młodego pokolenia należą współcześnie do najważniejszych zadań, przed jakimi staje Polska i Europa. Bardziej niż
od wizji i kształtu ustrojów politycznych, poziomu cywilizacyjnego
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oraz innych okoliczności zewnętrznych nasze życie zależy od tego,
jakie dzisiaj są polskie i europejskie rodziny1.
1. Definicja kampanii wyborczej.
Przytoczony powyżej przegląd definicyjny wymaga do pełni
zrozumienia dorobku polskiej politologii. Według A. Antoszewskiego i R. Herbuta kampania wyborcza w najszerszym znaczeniu jest
wyodrębnioną fazą procesu wyborczego, obejmującą okres od ogłoszenia decyzji o przeprowadzeniu wyborów do ściśle określonego
momentu poprzedzającego głosowanie. Kampania wyborcza to mechanizm, który wykorzystują partie lub indywidualni kandydaci w
dążeniu do maksymalizacji zysków wyborczych. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez zastosowanie kombinowanej strategii opartej
na wykorzystaniu działań o charakterze organizacyjnym, finansowym i promocyjnym2.
Z kolei M. Mazur wskazuje między innymi, że kampania wyborcza to skoordynowane starania, by osiągnąć pewne cele, takie jak
wybranie kandydata na dany urząd poprzez połączenie różnych działań, które organizują i wykorzystują środowiskowe, ludzkie, społeczne i materialne zasoby3. Z. Pełczyński, zwracając uwagę na
aspekt organizacyjny kampanii wyborczej, zauważa, że jest ona
skomplikowanym procesem politycznym i społecznym składającym
się z różnych, wzajemnie powiązanych elementów. Wymagają one
wszechstronnych kwalifikacji i umiejętnościpraktycznych. Przede
wszystkim jest to zorganizowanie docelowej grupy osób o odpowiednichkwalifikacjach – a więc podział zadań i wprowadzenie
sprawnej komunikacji, stłumienie konfliktów i rozdźwięków w działaniu, a także: rozpoznanie terenu politycznego i geograficznego,
rozpoznanie opinii, preferencji i norm zachowania wyborczego; ustalenie programu działania, sporządzenie harmonogramu, budżetu
środków ludzkich i materialnych. Ponadto jest to zorganizowanie
sieci współpracowników zewnętrznych, docierających bezpośrednio
1

L. Kaczyński, Przesłanie do wydawnictwa towarzyszącego VIII Zjazdowi Gnieźnieńskiemu, "Rodzina nadzieją Europy", 12 marca 2010 roku,
2
A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 1998, s. 139.,
3
M. Mazur, Marketing polityczny, Warszawa 2002, s. 36.
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do wyborców, a także umiejętne wykorzystanie siły mediów i wypracowanie skutecznych form przekazu wyborczego.
Kampania wyborcza toogół środków masowego przekazu, tj.
plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe czyspotkania z wyborcami.Dzięki nim specjaliści od marketingu politycznego promują
kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię.
Kampania wyborcza rozpoczyna się formalnie z dniem ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów i ulega
zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów. Praktycznie w
Polsce trwa co najmniej trzy miesiące przed datą wyborów.Można
powiedzieć, że kampania wyborcza zaczyna się w dzień po wyborach poprzedzających. Wskazuje to, jak ważne są działania kandydata przez cały jego okres kadencji.
2. Historia rozwoju kampanii wyborczej.
a) Kampania premodernizacyjna
Kampanie lat 60. do 70. ubiegłego wieku charakteryzowały się
wysokim stopniem decentralizacji działań i niskim stopniem przygotowania, telewizja i internet dopiero zyskiwały na znaczeniu. Partie
masowe poświęcały dużo czasu na realizację założeń, co wiązało się
z brakiem koordynacji przedsięwzięć poszczególnych sztabów.
Główną formą pozyskania wyborców był kontakt bezpośredni, tzw.
door-to-door.
b) Kampania modernizacyjna
Lata 70. i 80. to okres kampanii, w których działania były już
skoordynowane i dobrze przygotowane technicznie i organizacyjnie.
Na szeroką skalę wykorzystywano środki masowego przekazu, przy
czym strategicznym środkiem była telewizja. Działania stały się
bardzo kapitałochłonne. To również okres powstawania profesjonalnych sztabów wyborczych i agencji zajmujących się marketingiem
politycznym.
c) Kampania postmodernizacyjna
Początek lat 90. zaowocował rozwojem technologii telekomunikacyjnych, które zostały zaadaptowane na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczych. Popularne stały się telefoniczne badania rynku służące segmentacji wyborców,a kampanie przybrały charakter permanent-
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nych. Równocześnie nastąpiła decentralizacja działań, skupienie się na
pojedynczym obywatelu - indywidualizacja kampanii.
3. Rodzaje kampanii wyborczych.
Wybór odpowiedniej metody prowadzenia kampanii wyborczej
zależy od cech osobowych kandydata. Równie ważne jest, z jakiej
partii startuje kandydat, czy jest to partia konserwatywna, liberalna,
lewicowa, czy dana partia była w kończącej się kadencji w rządzie czy
w opozycji. Inną taktykę prowadzenia kampanii wybierze także kandydat, który chce pozostać niezależny. Warto podkreślić, że istotne
jest również to, czy kandydat ma już doświadczenie i zaplecze polityczne, czy wręcz przeciwnie, dopiero debiutuje w polityce.
Z punktu widzenia powyższych rozważań w marketingu politycznym wyróżnia się cztery następujące taktyki prowadzenia kampanii wyborczych:
• Kampania bezpośrednia – kandydat lub osoba go reprezentująca spotyka się bezpośrednio z wyborcą „twarzą w twarz”. Do
tego typu metod należą między innymi: odwiedziny wyborcy w domu; festyny, wizyty wyborcze. Stosuje tę taktykę przeważnie w
kampanii samorządowej, rzadziej jednak również w parlamentarnej.
Zaletą kampanii bezpośredniej jest niski nakład finansowy. Potrzebna jest tylko dobrze zorganizowana grupa wolontariuszy i dobra
wola samego kandydata.
• Kampania pośrednia – taktyka ta wykorzystuje dotarcie do
wyborcy za pośrednictwem mediów. Metoda ta skuteczna jest w
wyborach parlamentarnych, ponieważ mamy do czynienia z większymi okręgami wyborczymi. Wadą natomiast tej taktyki są spore
koszty finansowe, które kandydat musi ponieść, w przypadku opłacania reklam, spotów, plakatów czy ogłoszeń wyborczych4.
• Kampania ukierunkowana – polega na przekazie ukierunkowanym, czyli adresowaniu treści wyborczych nie do wszystkich
wyborców, ale tylko do wybranych grup np.: osoby zamieszkujące
konkretne osiedle, młodzież lub osoby starsze, konkretne branże
zawodowe: nauczyciele, górnicy, policjanci.Pozwala ona dotrzeć do
4

S. Trzeciak,: Kampania Wyborcza – Strategia sukcesu. Poznań: Zysk i
S-ka, s. 41.
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konkretnego odbiorcy, jak również co najważniejsze dostosować
temat przekazu do konkretnych potrzeb danej grupy społecznej. Wadą kampanii ukierunkowanej jest jej pracochłonność, jednak jest ona
bardzo skuteczna.
• Kampania negatywna – taktyka polega na dyskredytacji
przeciwnika politycznego oraz podważanie jego wiarygodności w
oczach wyborców. Tego rodzaju taktyka zakłada atak na cechy osobowe kontrkandydata, jego zachowanie lub na głoszone przez niego
poglądy. Zdarza się również, że często porusza się publicznie sprawy
prywatne kontrkandydata i jego rodzinę, przedstawiając ją w negatywnym świetle5.
4. Wykorzystanie mediów w tworzeniu wizerunku kandydata,
Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub
mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości
jest społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwaną „czwartą władzą”.
Ustawodawstwo medialne w Polsce przewiduje dostęp do publicznych środków przekazu dla polityków bez względu na opcję
polityczną, ubiegających się o mandat posła lub senatora. Kampania
wyborcza dotyczy także wyborów prezydenckich, a także wyborów
do Parlamentu Europejskiego. Równe prawo do bezpłatnych bloków
wyborczych na antenie programów: pierwszego, drugiego i trzeciego
Polskiego Radia oraz w Polskim Radiu BIS, a także na antenie programu pierwszego i drugiego Telewizji Polskiej, w rozszczepieniu
lokalnym TVP Regionalnej, oraz w audycjach jednostek lokalnych
radiofonii publicznej, mają wszyscy kandydaci i opcje polityczne.
Emisja bezpłatnych bloków wyborczych na antenach programów publicznej radiofonii i telewizji odznaczonymi słowem "Audycje komitetów wyborczych" rozpoczyna się na 15 dni przed dniem
wyborów, a kończy się ostatniego dnia kampanii wyborczej. Niedozwolona jest kampania wyborcza począwszy od 24 godzin przed
dniem wyborów i podczas ich trwania, w czasie tzw. ciszy przedwyborczej. Ustawowo określony jest także powszechny dostęp polityków i partii politycznych do stałych programów publicystycznych
mediów publicznych. Taki dostęp obowiązuje przez cały rok, bez
5

Tamże, s. 40-43.

437

względu na kalendarz wyborczy. Według ustawy medialnej na antenie Polskiego Radia Programu I prezentowana jest audycja „Debaty
w Jedynce”, a w kanale informacyjnym TVP Info nadawany jest
program „Forum”. To właśnie te magazyny mają wypełniać misję
równego dostępu wszystkich opcji politycznych do mediów publicznych. Jest tylko jedno obwarowanie, które spełnić muszą wszystkie
partie. Do obu programów mogą być zaproszeni przedstawiciele tych
partii, których poparcie przekroczyło w poprzedzających wyborach
próg 3%.
Zarówno w mediach komercyjnych, jak i mediach publicznych
komitety wyborcze mogą wykupywać płatny czas antenowy i poświęcać go na reklamę swoich kandydatów na tych samych zasadach
co komercyjni zleceniodawcy reklam.
Media miały i nadal mają znaczący wpływ na kształtowanie
się demokracji w Polsce. Są one nieodłączną częścią rzeczywistości.
Ich wszechobecność ma wpływ na jednostki i określone społeczności, nie tylko organizując życie, ale prowadząc też do powstawania
zmian w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. Media
pełnią olbrzymią rolę społeczną są ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem życia zbiorowego.
Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie
kontroli, zarządzania społecznego oraz mobilizacji. Stały się dominującym źródłem kształtowania indywidualnej wyobraźni szerokich
rzesz odbiorców. Środki masowego przekazu są także potężna bronią
używaną przez wiele środowisk - przez władzę, do kierowania i
kształtowania opinii publicznej. Media potrafią tak przedstawić dana
informacje, aby była zrozumiana przez odbiorców tak jak one tego
chcą, np. przedstawienie danego kandydata jako najlepszego na to
stanowisko, a zatem rola ta jest wyjątkowo szeroka. W dużej mierze
nadały kształt dzisiejszej demokracji w naszym kraju. Manipulują
ludzi, informację są tak przekazywane, aby ludzie uwierzyli w to, co
zdaniem mediów powinni.
Partie urządzają kampanie reklamowe w telewizji oraz w radiu. Podczas wyborów w miastach wiszą plakaty, organizowane są
wiece wyborcze. Telewizja pokazuje w różnym świetle danych kandydatów, między którymi często na antenie prowadzone są walki
polityczne, o głosy i poparcie. Ludzie, oglądając telewizję lub słu-
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chając radia chcą się często oderwać od swojej pracy czy problemów. Wolą zobaczyć czyjeś problemy niż rozwiązywać swoje. Politycy obiecują poprawę sytuacji, obiecują lepsze jutro.
Odbiorcy zawsze wolą wybrać kogoś o kim słyszą codziennie,
o kim się mówi, tego który coś obieca. Ludzie lubią słuchać o tym,
co się dzieje, bo dotyczy to wszystkich, całego społeczeństwa. Media
kształtują charakter ludzi, ich życiowe plany. Można powiedzieć, że
mają wpływ na wszystko. Ludzie władzy nie są przypadkowymi
ludźmi. Oni już wcześniej wiedzieli jaką siłę tworzą mass media i jak
można dzięki nim manipulować całym krajem. Również środowisko
dziennikarskie jest podporządkowane polityce, co jest często widoczne przy zmianie partii rządzącej.
5. Rodzina - najważniejszy element w społeczeństwie.
Rodzina jest najmniejszą i podstawową grupą społeczną. Stan
polskich rodzin decyduje o sile i żywotności społeczeństwa, które
opiera się na więzach rodzinnych. W okresie transformacji ustrojowej polskie rodziny musiały zmierzyć się z różnymi przeciwnościami, wśród których bardzo uciążliwe stały się problemy ekonomiczne.
Wiele polskich rodzin odczuwało i nadal odczuwa skutki przemian
ustrojowych, nie będąc w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb
egzystencjalnych swych członków. Stąd też niezwykle ważna staje
się analiza prawnych założeń polityki społecznej, której celem winno
być m.in. inicjowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów polskich rodzin.
Polityka społeczna to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych zmierzająca do kształtowania ogólnych
warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych struktur społecznych oraz stosunków społecznych opartych na równości i sprawiedliwości społecznej, sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb społecznych
na dostępnym poziomie. W świetle tej definicji działalność państwa,
samorządów i organizacji pozarządowych ma służyć realizacji głównych celów polityki społecznej.
Częścią polityki społecznej państwa jest polityka rodzinna.
Polityka społeczna państwa wobec rodziny może być uznana za politykę rodzinną, jeśli realizuje cele jasno wytyczone przez państwo,
zmierzające do tworzenia warunków dla rozwoju rodziny oraz za-
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spokajania jej potrzeb bytowych i kulturalnych. Politykę rodzinną
można zatem zdefiniować jako całokształt norm prawnych, działań i
środków przeznaczonych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodzin, ich powstawania, prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nie ważnych społecznie ról.
Pojęcie „polityka rodzinna” to termin potoczny, wartościujący, za
pomocą którego ocenia się politykę społeczną państwa wobec rodziny. Nie występuje on jako odrębne pojęcie w literaturze przedmiotu
z zakresu polityki społecznej. Zadaniem państwa jest podejmowanie
działań zmierzających do objęcia rodziny kompleksową opieką
prawną i socjalną6.
Polityka rodzinna w Polsce ma wieloletnią tradycję, która sięga okresu międzywojennego, mimo że wtedy jej zasięg był niewielki. Rozwiązania wprowadzone po drugiej wojnie światowej wynikały z przesłanek politycznych, ustrojowych i społecznych. Jednak
większość instrumentów polityki rodzinnej tamtego okresu, zwłaszcza pieniężne świadczenia rodzinne, zostało przyjętych w okresie
transformacji. Częściowo uległy one modyfikacji ze względu na
potrzebę dostosowania ich do nowych zasad i uwarunkowań. W
związku ze zmianami o charakterze ustrojowym nastąpiła decentralizacja uprawnień państwa w zakresie polityki społecznej i rodzinnej.
Zmiany o charakterze prawno-instytucjonalnym w sferze usług społecznych dla rodziny wynikały nie tylko z przesłanek ustrojowych.
Rolą państwa jest udzielanie pomocy rodzinom, które tego
wymagają, poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki rodzinnej.
Działania w ramach polityki rodzinnej winny ewaluować wraz ze
zmieniającymi się potrzebami. W przypadku rodzin, które funkcjonują prawidłowo, obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków,
w których poszanowane jest dobro rodziny. Natomiast w stosunku do
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, np. wielodzietnych czy
niepełnych, zadaniem państwa w ramach polityki rodzinnej jest zapewnienie im normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz
zaspokajania elementarnych potrzeb, co przyczyni się do zapewnie6

B. Balcerzak-Paradowska., Polityka społeczna i rodzinna w wymiarze
lokalnym– podstawy koncepcyjne, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w
wymiarze lokalnym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009,
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nia ich trwałości. Państwo jest też obowiązane do podejmowania
działań w celu stworzenia odpowiednich warunków do powstania
rodziny, jej rozwoju i spełniania przez nią funkcji społecznych.
Podstawowy kształt polityki rodzinnej w naszym kraju nadaje
administracja rządowa poprzez kształtowanie prawa, zwłaszcza w
obszarze zabezpieczenia społecznego. Właściwa polityka państwa,
która doprowadzi do wzrostu gospodarczego i pełnego zatrudnienia,
spowoduje znaczne zmniejszenie liczby osób korzystających ze
świadczeń społecznych. Jednak należy pamiętać, że nadmierna i
niefrasobliwa pomoc ze strony państwa może uzależnić rodziny od
tej pomocy i doprowadzić je do utraty samodzielności. Polityka rodzinna państwa winna kierować się paradygmatem opartym przede
wszystkim na działaniach o charakterze aktywizującym. Zadania
stojące przed polityką rodzinną nie powinny ograniczać się do redystrybucji dochodów i rozwiązywania problemów społecznych pojawiających się w rodzinie. Państwo w swych działaniach powinno
dążyć do tworzenia warunków umożliwiających rozwój rodziny
orazposzczególnych jej członków, a także do zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno małżeństwu, jak i całej rodzinie.
6. Rodzina jako skuteczny element kampanii na przykładzie wyborów prezydenckich.
Udział rodziny w kampanii, w różnego typu występach publicznych kandydata na prezydenta nie tylko ubarwia, ale przede
wszystkim nadaje wiarygodność oraz zbliża wyborców, wszyscy
bowiem mamy rodziny, wszyscy mamy potrzebę rozpoznawania tej
ludzkiej bliskości z osobami ważnymi - dr Leszek Mellibruda, psycholog i ekspert od wizerunku. Dlatego na scenę często wychodzi
kandydat z najbliższą rodziną, w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich – zwycięzca Andrzej Duda wyszedł z żoną i córką. I nikt
więcej. Jest to jasny przekaz do wyborców - w tym momencie to
rodzina jest najważniejsza.Podczas tych samych wyborówBronisław
Komorowski jest na scenie z wielomaosobami - wśród nich jest jego
żona. Choć przecież Bronisław Komorowski jest głową wielodzietnej rodziny,nie eksponuje jedną z jego podstawowych zalet.Socjolog,
profesor Janusz Czapiński uważa, że jest to nie wykorzystany atut u
byłego prezydenta podczas wyborów. W kampanii obu kandydatów
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bezsprzecznie bardziej widać córkę i żonę Andrzeja Dudy niż którekolwiek z piątki dzieci byłego prezydenta Komorowskiego. W dodatku są one do swoich wystąpień doskonale przygotowane.
Rodziny Bronisława Komorowskiego w tej kampanii nie ma choć w poprzedniej kampanii było trochę inaczej - wystąpili wspólnie raz, w spocie wyborczym. Gdzie była krótka historia o najważniejszych momentach z życia Bronisława Komorowskiego, kończyła
się natomiast ujęciem rodziny przy niedzielnym obiedzie. W obecnej
kampanii Bronisław Komorowski ani razu nie pokazał się z dziećmi,
czy wnukami. Na wiecach towarzyszy mu tylko żona. Nie tylko nie
pokazuje się z resztą rodziny, ale też niewiele o niej mówi. Taka
oszczędność w opowiadaniu i brak pokazywania rodziny w wyborach mogła być jednym z powodów jego przegranej. Prezydent mocno zaznacza granice prywatności, choć to może go dużo kosztować.
Bo uśmiechnięta żona i dzieci wywołać muszą tylko dobre emocje. Niewątpliwie towarzystwo rodziny tworzy taki odpowiedni obrazek.
Wiedzą o tym politycy i dawno z tego korzystają. Dlatego wycofanie
rodziny z kampanii wyborczej, kiedy to inni kandydaci wykorzystują
ją do poprawienia swojego wizerunku jest poważnym błędem i
sprawia, że ludzie myślą, że coś jest nie tak między kandydatem, a
jego najbliższymi.
Lech Kaczyński i Donald Tusk eksponowali rodzinę walcząc o
fotel prezydenta. „Człowiek z zasadami” wygrał I turę tamtych wyborów, ale w drugiej pokonał go Lech Kaczyński, też dumny ze swojej rodziny. Jednak pierwszy w kampanii rodzinę wykorzystał Aleksander Kwaśniewski w wygranym starciu z Lechem Wałęsą. Mocno
eksponował swoje przywiązanie i szacunek do żony. Zdaje sobie z
tego sprawę Andrzej Duda i prawidłowo wyciągnął wnioski z poprzednich kampanii.
Modelowym przykładem kampanii "rodzinnej" była kampania
Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku. Jego hasłem wyborczym było
m.in. "Rodzina, Uczciwość, Przyszłość". Przyszły prezydent zbudował zaufanie wyborców m.in. na pokazywaniu się w kampanii wraz z
bliskimi. Pokazywali się jako sympatyczna, kochająca się rodzina.
Do dziś pewnie wielu pamięta plakaty wyborcze, na których Lech
Kaczyński występował wraz z uśmiechniętą żoną, córką, zięciem czy
wnuczką.
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Przedstawianie wyborcom rodziny nie zawsze wychodzi politykom na dobre. Boleśnie przekonała się o tym Magdalena Ogórek,
kandydatka SLD na ostatnich wyborach prezydenckich. Media szybko zainteresowały się niejasną przeszłością i interesami jej męża, co
było do przewidzenia. Bowiem pierwszym ruchem dziennikarzy jest
prześwietlanie rodzin kandydatów. Kobieta kandydująca na prezydenta, jest od początku w gorszej sytuacji, jeżeli pokazuje się sama.
Politycy pokazują swoje partnerki, kobiety natomiast w polityce
mają trudniej, na ogół na spotkaniach z wyborcami pokazują się
same, nie chcąc, aby ich partner czuł się jak osoba towarzysząca,
czyli mniej ważna.
7. Rodzina w elementach komunikacji z wyborcami.
Elementy komunikacji z wyborcami to m.in. program oraz hasła wyborcze. Przygotowanie programu wyborczego, który stanowi
analizę i rozwinięcie przyjętych tematów kampanii należy rozpocząć
od wynotowania wszystkich istotnych zagadnień, które mogą się
pojawić w kampanii. Kandydat musi zatem podejść do sprawy
znacznie szerzej niż w przypadku tematów. Na potrzeby każdego
zagadnienia musi napisać przynajmniej kilka zdań, w których zaprezentuje swoje stanowisko.
O ile program stanowi analizę programu, o tyle hasło wyborcze jest jego syntezą. Hasło powinno być proste, czytelne, a jednocześnie niebanalne i zgodne z wizerunkiem kandydata. Nie powinno
być dłuższe niż cztery wyrazy, gdyż utrudni to jego zapamiętanie.
Dobrze, jeśli odwołuje się do emocji, nie może jednak wywoływać
dwuznacznych skojarzeń ani nakłaniać do przeróbek niekorzystnych
dla kandydata.
Podstawą hasła są wybrane tematy kampanii wyborczej, dlatego tak ważne jest zachowanie spójności pomiędzy nimi. Hasło ma
wręcz stanowić syntezę tematu.Istnieje pewien magiczny zestaw
słów, które warto wykorzystać, oczywiście uwzględniając indywidualne cechy kandydata lub ugrupowania politycznego. Są to słowa
opisujące cechy osobiste takie jak doświadczenie, kompetencja, wiedza, skuteczność, uczciwość, odwaga, energia, aktywność, zaangażowanie. Są to też słowa odwołujące się do wartości takich jak rodzina, bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, patriotyzm, przyszłość,
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jak również do konkretnych tematów takich jak drogi, kanalizacja,
inwestycje, place zabaw dla dzieci, przedszkola, szkoły.
Przekaz powinien zawierać najważniejsze informacje, czyli to,
kim jest kandydat, jakie korzyści oferuje swoim wyborcom, w czym
oferta może być przydatna dla wyborców oraz co wyróżnia go od
pozostałych kandydatów.
Zakończenie
Kampania wyborcza we współczesnych państwach demokratycznych jest jednym z najważniejszych elementów wyborów powszechnych. Reguły obowiązujące jej uczestników świadczą o pluralizmie politycznym, demokratyzmie systemu wyborczego i rzeczywistym ustroju państwa.
Rodzina jest bardzo ważna. W kampanii wyborczej jeszcze
bardziej. Może być aktywna i bardzo widoczna, jak u Andrzeja Dudyoraz zupełnie nieobecna, jak u Bronisława Komorowskiego, biorąc pod uwagę ostatnie wybory prezydenckie w 2015 roku. Dwaj
kandydaci i dwa sposoby na wykorzystanie prywatności w polityce,
które pokazują jak ważna jest rola rodziny podczas wyborów.
Były prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie mówił i pisał o
wielkiej, determinującej roli rodziny we współczesnym społeczeństwie.
Jan Paweł II bardzo często wskazywał i modlił się właśnie za pomyślność rodzin, które utrwalają i przenoszą naturalnie, z pokolenia na pokolenie związek ludzki i pokoleniowy, a tym samym pełnią zbawienną
funkcję we współczesnym świecie, jakże często zaskakującym.To właśnie z domów rodzinnych wynoszą Polacy poczucie solidarności z bliźnimi i gotowość do pracy na rzecz dobra wspólnego.
Słowa kluczowe: rodzina, polityka, demokracja, kampania
wyborcza, społeczeństwo
Summary:
The electoral campaign in modern democratic countries is one
of the most important elements of general elections. The rules applicable to its participants testify to political pluralism, the democratic
nature of the electoral system and the real system of the state.
The family is very important. In the election campaign even
more. It can be active and very visible, as in Andrzej Duda and com-
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pletely absent, as in Bronisław Komorowski, citing the last presidential
election in 2015. Two candidates and two ways to use privacy in politics
that show how important the role of the family is in the elections.
Former President Lech Kaczyński many times spoke and
wrote about the great, determining role of the family in contemporary society. John Paul II often pointed and prayed for the well-being
of families, which perpetuate and transfer naturally, from generation
to generation, human and generational union, and thus fulfill a salutary function in the modern world, how often surprising. It is from
family homes that Poles have a sense of solidarity with their fellow
men and a willingness to work for the common good.
Keywords: family, politics, democracy, election campaign,
society.
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Patrycja Sławska

Kryzys rodziny a ideologia gender
Wstęp
Dzisiejszy świat jest pełen zagrożeń i kryzysów w społeczeństwie oraz w gospodarce. Wszelkie przemiany ideowo-kulturowe
spowodowały rozwój poglądów, różnorodnych ideologii na temat
kultury, społeczeństwa, jak również człowieka. Niektóre z nich
zmieniają pewne dotychczasowe wartości fundamentalne dotąd będące najważniejszymi. Ludzie, przede wszystkim młodzi stają w
obliczu świata pełnego problemów oraz zagrożeń dotąd niedostrzeganych. Dzieje się tak, iż szybki rozwój we wszystkich dziedzinach
życia działalności człowieka doprowadził do tego, iż wraz z nową
rzeczywistością pojawiły się nowe problemy, ideologie, czy poglądy.
Niestety współczesna cywilizacja spowodowała kryzys fundamentu
społeczeństwa jaką jest rodzina.
Warto zauważyć, iż pojawił się kryzys właściwego modelu
rodziny. Człowiek patrzy na otaczającą go rzeczywistość inaczej niż
kiedyś nasi dziadkowie. Zmieniają się więc poglądy, wartości i zachowania ludzi. Jednym z realnych zagrożeń nie tylko dla rodziny,
ale całego świata jest ideologia gender, gdyż deformuje ona obraz
rodziny i niszczy fundament całego społeczeństwa.
Należy również, zwrócić uwagę na to, że media powodują szerzenie się ideologii, które stają się często nie zauważalnym i groźnym zjawiskiem, które społeczeństwo zdaje się nie zauważać. Niestety często problem zostaje dostrzeżony kiedy już osiągnie znaczące
rozmiary, a walka ze skutkami staje się o wiele trudniejsza. Toczy
się wiele dyskusji na temat zjawiska gender. Zaczęto przytaczać
słowa wielu słynnych i wybitnych osób, które twierdzą, iż ideologia
ta staje się największym problem dla świata i Kościoła. Ma ona wielu zwolenników i przeciwników. Budzi wśród wielu osób zaniepokojenie. Skala rozwoju jest zaskoczeniem nie tylko dla specjalistów
różnych dziedzin naukowych, ale również dla ludzi, nie będącymi jej
zwolennikami.
Czy ideologia gender w rzeczywistości walczy o kwestię równouprawnienia kobiet i mężczyzn co wydawałoby się czymś właści-
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wym. Czy rzeczywiście taki jest jej cel? Czym jest ideologia gender?
W jaki sposób jest ona definiowana? Czy jest najniebezpieczniejszą
ideologią świata? Jakie wywołuje skutki to zjawisko? Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na powyższe pytania, gdyż
wyjaśnienie i przedstawienie tego zjawiska nie jest łatwe, bowiem
istnieje wiele teorii na jej temat. Opisywana ideologia w ostatnim
czasie rozprzestrzeniła się na dużą skalę. W związku z tym, w artykule zwrócono uwagę również na rozmiary jak i skutki tego zjawiska. Nie należy oczekiwać iż w artykule zostaną zawarte jakieś nowatorskie odkrycia, gdyż nie ma zbyt wiele publikacji na temat tej
ideologii. Podejmując ten temat autor ma na celu przede wszystkim
przedstawienie jak groźnym jest zjawiskiem dla każdego człowieka,
zwłaszcza rodziny. Refleksja ta ma na celu także uświadomienie
zagrożenia jakim jest ideologia gender rodzicom, nauczycielom,
lekarzom i wszystkim specjalistom, którzy mogą być w nią już uwikłani nie mając w pełni świadomości.
1. Definiowanie ideologii gender
Większość z nas nie wie z czym wiąże się ta ideologia, w
związku z tym też nie zauważa w niej niebezpieczeństwa. Dlatego
tak ważne staje się dzisiaj uświadomienie społeczeństwu czym jest ta
ideologia, jak również zagrożeń jakie płyną z jej szerzenia się wśród
ludzi. Dotyka ona już coraz więcej ludzi młodych. Należałoby na
początku wspomnieć jak to się zaczęło oraz jak doszło do jej utworzenia, aby lepiej można było zrozumieć to zagrożenie.
Początek sięga czasów kiedy to walczono o równouprawnienie
kobiet i przeciwko ich dyskryminacji w różnych dziedzinach życia.
Nastąpiła fala ruchu feministycznego, który dążył do zrównania
praw kobiet m.in. prawo wyborcze, swobodny dostęp do edukacji tak
samo jak mężczyznom, a więc celem było zapewnienie kobietom
takiego samego dostępu w życiu publicznym, co mężczyznom. Niestety w okresie późniejszym rozwój ideologii nastąpił w odwrotnym
kierunku niż zakładano. Rewolucja feministyczna spowodowała
zniesienie ról jakie są przypisywane określonej płci. Aktywność
ruchu przejawiała się w dziedzinie polityki, czy tez nauki.
Dzięki badaniom przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych
dotyczących ludzkiej tożsamości, seksualności, antropologów, czy
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psychologów jak i wielu innych postaci zmieniły się cele człowieka i
jego wartości. Zaczęto sięgać do antykoncepcji oraz aborcji w obawie o przyszłość, w której ludność nie będzie miała za co się wyżywić. W rezultacie promowano aborcję, czy antykoncepcję. Znaczenie
dla rewolucji miało więc również podłoże ekonomiczne. Stąd też
swoje działania usprawiedliwiali istniejącą sytuacją demograficzną
ludności, z ochroną środowiska, czy też bezpieczeństwa. W okresie
późniejszym nastąpiła także zmiana w sferze kulturowej człowieka.
To ona stała się przemianą rozumienia i rewolucji ideologii gender1.
Przed omówieniem ideologii należy wyjaśnić co jest określane
terminem gender. W literaturze można zauważyć różny sposób definiowania tego pojęcia. Najczęściej stosowane jest ono do określenia
płci społecznej bądź kulturowej, która jest różna od płci biologicznej.
Słowo to pochodzi z języka angielskiego i dokładnie oznacza płeć.
Ponadto niektórzy autorzy określają gender jako zespół cech, zachowań, stereotypów, a także ról płciowych, które są nadane kobiecie i
mężczyźnie. Cechy te przyznaje społeczeństwo, jak i sama kultura2.
Organizacja WHO również porusza kwestię płci. Jej zdaniem
płeć odnosi się do cech kobiet oraz mężczyzn, zwłaszcza takich jak
role, zachowania, normy, związki między nimi. Społeczne oczekiwania odnośnie płci zmieniają się wraz z czasem i różnią się od
określonej kultury. W związku z tym tak ważne staje się rozpoznanie
swojej tożsamości kulturowej. Ludzie rodząc się płci męskiej lub
żeńskiej uczą się właściwych zachowań, wchodzić interakcje z innymi ludźmi w miejscach publicznych, takich jak w pracy, czy w
szkole. Co więcej, przygotowują się do odpowiednich ról jakie powinna pełnić kobieta lub mężczyzna w społeczeństwie3.

1

M. Ryś, Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na zagrożenia płynące z ideologii gender [w:] A. Czajkowska, M. Kuciński
(red.), Religia, kultura i edukacja w świetle zagrożeń współczesnego świata,
Wyd. Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
2014, s. 135-136.
2
J. J. Pawłowicz, Ideologia gender realnym zagrożeniem dla małżeństwa i rodziny, ,,Teologia i moralność”2012, nr 1 (11), s. 140.
3
Gender, http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/gender
[dostęp:8.06.2018].
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Gdy chodzi o rozróżnienie płci biologicznej od kulturowej
wielu psychologów ma swoje odmienne zdanie na ten temat. Robert
Stoller stwierdził, iż takie rozróżnienie jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż istnieją takie przypadki gdzie płeć biologiczna określonych ludzi odbiega od tej do której zostały przydzielone w chwili ich
urodzenia. W ten sposób zaakcentował on różnicę jaka istnieje pomiędzy porządkiem biologicznym, a kulturowym. Inną teorię głosiła
Ann Oakley uznała ona bowiem płeć biologiczną za pewien zespół
cech anatomicznych jak również fizjologicznych. Natomiast na płeć
kulturową według niej składają się zachowania, które kształtuje dane
społeczeństwo i to one dowodzą o kobiecości, bądź męskości określonej osoby. Wszystkie powyższe osoby dążyły do rozróżnienia płci
biologicznej od kulturowej4. Kobieta lub mężczyzna zatem musi się
wykazywać się określonymi cechami. Jak można zauważyć płeć jest
złożonym i skomplikowanym elementem tożsamości człowieka.
Niestety w dzisiejszym świecie zacierane są różnice między
płciami i szerzą się przeświadczenia, iż płeć nie wynika z biologii
samego człowieka i stwierdzenie, iż jest ona narzucana im przez
kulturę. Powoduje zagubienie się tożsamości kulturowej człowieka.
Pojawia się ideologia gender, która staje się problemem.
Ludzie zaczynają mieć problem z określeniem własnej tożsamości co powoduje stworzenie się różnych zaburzeń. Zatem jeśli jest
mowa o zaburzeniach to chodzi przede wszystkim o odrzuceniu
przez określoną osobę swojej płci. Osoba ta odbiega swoim zachowaniem, osobowością, swoją rolą społeczną od kultury pozostałych
ludzi. Należy również podkreślić, iż zaburzenia te pojawiają się tam
gdzie występuje dychotomiczny system ról społecznych. Dzieje się
tak, iż człowiek jest taką istotą, która swoją tożsamość buduje w
relacjach z ludźmi i w otaczającej go rzeczywistości. Bez tych elementów nie jest ona w stanie funkcjonować w dzisiejszym świecie.
Bowiem tożsamość dowartościowuje człowieka5.

4

A. Nacher, Telepłeć gender w telewizji doby globalizacji, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 185.
5
D. Pankowska, Wychowanie a role płciowe: pedagogika gender, Wyd.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Warszawa 2005, s. 14-15.
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Według ks. Dariusza Oko ideologia gender jest nawet gorsza
od nazizmu oraz komunizmu. Twierdzy również, iż ideologia ta
niszczy człowieka. Atakuje bowiem ona w fundament rodziny, w
której człowiek się rozwija i kształtuje. Ideologia ta promuje zasady
całkowicie sprzeczne z rzeczywistością. Jest to nowy problem dzisiejszego społeczeństwa. W obliczu zagrożenia stoją dzieci i młodzież. Jeśli nie zostanie zatrzymany rozwój tych radykalnych poglądów to ucierpi na tym rodzina, a wraz z tym całe społeczeństwo6. Po
legalizacji w USA układów homoseksualnych i wszelkiego rodzaju
inne inicjatywy, aby znieść dyskryminacją społeczną niestety stało
się to ułatwieniem do szybszego szerzenia się ideologii gender.
Następuje destrukcja modelu małżeństwa, rodziny. Ponadto
zatacza ona coraz to szersze kręgi w różnych dziedzinach i ważnych
organizacjach. Wręcz absurdalnym wydarzeniem było spotkanie
zorganizowane w siedzibie ONZ na którym to broniono praw lesbijek, gejów, osób transseksualnych oraz biseksualnych. Wielu ministrów, polityków, urzędników zajmujących wysokie pozycje z różnych państw poparło tą inicjatywę. Kwestia ta poruszana była także
na Międzynarodowej Federacji Planowania Rodzicielstwa7. W Polsce również staje się ona akceptowana w różnych dziedzinach oraz
zostały utworzone zostały kierunki studiów w tym zakresie. Stąd tak
ważne staje się uświadomienie zagrożeń.
2. Poglądy genderyzmu – rodzina
Fundament teorii gender stanowi przede wszystkim płeć, która
ma główne znaczenie. To ona określa sposób funkcjonowania człowieka, jego rozwoju i relacji międzyludzkich. Zwolennicy twierdzą,
że nie należy przypisywać kobietom, bądź mężczyznom określone
im cechy, role tylko ze względu na posiadane cechy płciowe będące
naturalną kwestią. Przydzielanie określonych ról matkom lub ojcom
uważają za coś niewłaściwego. Płeć bowiem jest kwestią kultury
oraz zaakceptowanych przez społeczeństwo stereotypów. Cechy
6

Dlaczego konieczny jest sprzeciw wobec ideologii gender,
http://www.stopgender.pl/ [dostęp: 8.06.2018].
7
M. Ryś, M. Wałaszczyk, Gender: cywilizacja śmierci, Warszawa 2013,
s. 11-12.
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biologiczne człowieka nie świadczą o jego tożsamości oraz osobowości, ani o jego preferencji seksualnej. Gender wyklucza naturę
człowieka. Nie da się także rozpoznać kogoś, czy uznać go za mężczyznę albo kobietę8.
Zwolennicy ideologii twierdzą, iż płeć stanowi pewną konstrukcję społeczną. W ich opinii biologiczna płeć nie jest wrodzona
tylko skonstruowana. Celem ideologii jest stworzenie społeczeństwa
bez różnic między płcią męską oraz żeńską. Człowiek również według
niej ma prawo do płci kulturowej. Gender zmienia również model
rodziny oraz małżeństwa. Zmieniają się ich wartości będące ich fundamentem oraz kształt, który zaczyna zależeć od preferencji społeczeństwa. W małżeństwie płeć biologiczna drugiej osoby przestaje
mieć jakiekolwiek znaczenie, nie jest to istotne dla życia społecznego9.
Stąd też coraz częściej można zauważyć szerzenie się małżeństw homoseksualnych. Zmianie uległa także kwestia prokreacji rodziny. Ponadto zanikają granice i podział ról. Dochodzi do destrukcji relacji
międzyludzkich. W rodzinie występuje walka pomiędzy rolami kobiety lub mężczyzny. Działania zwolenników gender dążą do destrukcji
tradycyjnych struktur, dlatego też dokonują ataku na rodzinę. Następnie chcą dokonać zmian w społeczeństwie dopasowanych przede
wszystkim do zaspokojenia potrzeb, a więc zmiana trybu życia, propagowanie stylu życia, swobody działań i bycia kim dana osoba chce.
Należy więc zauważyć, wszystkie te działania prowadzą do zlikwidowania rodziny, bądź zmiany jej definiowania10.
Trudno jest dzisiaj uwierzyć, iż dopuszczono do tego, aby ideologia ta rozwinęła się także w Polsce, gdzie większość twierdzi, iż
rodzina stanowi fundament ich życia oraz jest źródłem ich szczęścia.
Pokazują to choćby dane GUS dotyczące liczby zawieranych małżeństw, która ciągle spada. Liczba rozwodów zaś rośnie. Wiele mło-

8

M. Wyrostkiewicz, Teoria gender w świecie antropologii personalistycznej, ,,Wychowawca”2013, nr 5, s. 6.
9
K. P. Morciniec, Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z gender [w:] A.
Bartoszek (red.), Familiar splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, Wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego, Piekary 2011, s. 78.
10
Ibidem, s. 84-85.
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dych małżeństw nie planuje mieć w przyszłości dzieci11. Decyzja o
zawarciu małżeństwa, bądź budowy rodziny spadła na dalszy plan,
ważniejsze staje się zaspokojenie własnych potrzeb. Ludzie wpadają w
pułapkę genderyzmu poddając się jej bez sprzeciwu. Próbuje się im
wmówić, że zachodzące zmiany kulturowe są dążeniem ku wolności,
jak też dopasowaniem się do nowego pokolenia i cywilizacji. Ideologia ta walczy o zmianę tożsamości. Chce, aby człowiek zapomniał o
tradycyjnym modelu rodziny oraz by wyrzekł się on przynależności do
Kościoła. Stąd też zwolennikami ideologii to głównie ateiści12.
Zgodnie z ideologią gender ludzie mogą dokonać wyboru czy
chcą stać się mężczyzną lub kobietą, jak też swoją orientację seksualną. W ten sposób stopniowo wprowadzana jest akceptacja nowego
modelu rodziny złożonej z związku homoseksualnego. Co gorsze
absurdalność tkwi w tym, iż dotyczy również dzieci zdaniem gender
ono ma prawo wyboru czy chce być dziewczynką, bądź chłopcem, a
także może dokonać tego wyboru wiele razy w swoim życiu. Płeć
swoją każda osoba może na swój definiować. Ma ona więc charakter
kulturowy. Ponadto tradycyjny wzór rodziny staje się przeżytkiem.
Teoria gender promuje również rozwiązły styl życia oraz chce
wprowadzić edukację seksualną od najmłodszych lat przedszkolnych. Dąży też do legalizacji związków kobieta z kobietą lub mężczyzna z mężczyzną a także walczy o prawo dla nich do wychowywania przez owe pary potomstwa13.
Dokonuje próby zmiany definiowania terminu rodzina, jak i
małżeństwo. Zmienia spojrzenie na ich sens. Rodzina nie oparta na
prawdziwej nierozerwalnej miłości kobiety i mężczyzny nie może
być w stanie zapewnić właściwego rozwoju duchowego oraz materialnego dzieciom. Powoduje więc to rozpad rodziny. Przyczynia się
również do innych negatywnych skutków społecznych m.in. do rozwoju różnego rodzaju patologii takich jak: narkomania, gwałty,
przemoc. Nowa wizja rodziny prowadzi do zniszczenia całego społe11

Zob. dane GUS,
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/23/1/
1/malzenstwa_i_dzietnosc_w_polsce.pdf [dostęp: 10.06.2018].
12
M. Nykiel, Pułapka gender, Wyd. M, Kraków 2014, s. 8.
13
B. Bajor, Gender – czyli będziecie jak Bóg, ,,Przymierze z Maryją”
2014, nr 74 (styczeń/luty).
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czeństwa. Człowiek zostaje pozbawiony swojej tożsamości płciowej.
Zaczyna tracić sens własnego istnienia, co powoduje iż nie jest w
stanie funkcjonować w sposób właściwy w życiu społecznym, osobowym oraz rodzinnym. Bez fundamentu rodziny człowiek w społeczeństwie zostaje całkowicie zniszczony14.
3. Zagrożenia w obliczu gender
Ideologia ta wchodzi we wszystkie sfery życia człowieka.
Najczęściej bez zgody danego społeczeństwa. Gender można spotkać
nawet w takich dziedzinach jak: medycyna, nauka, czy edukacja 15.
W Polsce jest ideologia ta jest wprowadzana sprytnie poprzez prawodawstwo, które dotyczy różnych sfer życia społecznego. Wszelkiego rodzaju dokumenty, przepisy mające zapewnić ochronę, bezpieczeństwo, jak i dobro społeczne w rzeczywistości ich cel jest inny. Ingerują w system wychowawczy i dążą do zmiany świadomości
ludzi w określonych kwestiach. Staje się to zagrożeniem dla funkcjonowania społeczeństwa i Kościoła.
Szokujące są również ogłodzone przez organizację WHO
określone standardy dotyczących edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w szkołach. Prowadzą do ich deprawacji. Promują rzeczy,
które są wręcz nie do pomyślenia. Standardy WHO często są wdrażane w szkołach bez zgody rodziców. Można tutaj wymienić projekt,
który z pozoru wydaje się być w porządku na pierwszy rzut oka i
właściwy. Niestety po zapoznaniu się ze szczegółami nie jest on na
pewno projektem, który ma na celu nauczenie dzieci tolerancji wobec innych, szacunku, czy też poczucia równego traktowania. Należą
do nich współfinansowany przez Unię Europejską projekt taki jak:
,,Równościowe przedszkole”. Zawiera on kontrowersyjne zabawy.
Edukacja seksualna od najmłodszych lat powoduje, iż rodzi się wiele
patologii społecznych.
14

P. Skiba, Zagrożenia rodziny płynące z ideologii gender, List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, 2013,
http://www.milosierdzie.stargard.pl/pliki/101.pdf [dostęp: 10.06.2018].
15
R. Zyman, O co właściwie chodzi z tym gender,
https://parafiaraclawice.pl/o-co-wlasciwie-chodzi-z-tym-gender/ [dostęp:
10.06.2018].

453

Na niektórych uniwersytetach powstał nawet kierunek studiów
związany z gender. Podczas szkoleń, warsztatów szerzą się poglądy
tej niebezpiecznej ideologii. Kształci się tam nowych jej zwolenników. Zatajane są tragiczne skutki postępowania człowieka według
teorii gender. Osoba w środowisku gender ma tendencje samobójcze,
wszelkiego rodzaju zaburzenia, w tym również tożsamości, pojawiają się gwałty. To tylko niektóre tragiczne skutki tej ideologii. Ich
skala jest zatrważająco duża.
Teoria ta również pojawia się głównie w kulturze. Media to
tylko potęgują. Wprowadzają one do popularnych filmów, czy seriali
inny obraz rodziny poprzez występowanie wszelkiego rodzaju programach telewizyjnych postaci homoseksualnych oraz dzieci, które
są wychowywane przez gejów. Pokazują one to zjawisko jako właściwe. Niestety nie tylko w telewizji można spotkać się z tym absurdalnym zjawiskiem16.
Gender występuje również w medycynie i robi wszystko, aby
wprowadzić prawo do aborcji, in vitro, antykoncepcji, chirurgicznej,
bądź hormonalnej zmiany płci, prawo do eutanazji oraz prawo do
eliminowania osób chorych, słabych i upośledzonych. Dochodzi
dzisiaj do rozluźnienia norm moralnych w świecie. Nie liczy się
człowiek, gdyż to on staje się klientem zakładów farmaceutycznych,
pornograficznych, pedofilskich, a także aborcyjnych. Najważniejsze
są uzyskane korzyści ekonomiczne. Ideologia ta wyrządza krzywdę
zwłaszcza młodym pokoleniom, które nie mają jeszcze świadomości
zagrożenia. Rewolucja genderowska wpływa negatywnie na dzieci i
uniemożliwia im prawidłowy rozwój. Zachowania ludzi są niezgodne z zasadami moralnymi. Zanika poszanowanie natury kobiety,
bądź mężczyzny. Wielu rodziców, wychowanków, czy też nauczycieli nie słyszeli o działalności zwolenników gender17.
Wśród wszystkich zagrożeń to przede wszystkim kwestionowanie natury człowieka. Niesie ono za sobą szereg poważnych konsekwencji. Pierwszą jest wmawianie społeczeństwu, iż człowiek nie
powstaje z natury lecz w wyniku sztuki oraz techniki i kultury. Ko16

List pasterski KEP, Wielkie zagrożenie [w:] Benedykt XI, A. Bujak i
in. (red.), Dyktatura gender, Wyd. Biały Kruk, Kraków 2014, s. 69-70.
17
Ibidem, s. 70-72.
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lejną jest przekazywanie i utwierdzanie grupy społecznej w tym, iż
bycie kobietą, bądź mężczyzną jest kwestią ich wyboru lub kultury.
Płeć biologiczna to kwestia rozwoju kultury. Następna konsekwencja
dotyczy istnienia duszy ludzkiej. Według ideologii sprowadza się
ona tylko do funkcji mózgu. Należy także zwrócić uwagę na kwestię
naukowca, który postrzegany jest w tej teorii jako stwórca ludzi. To
on wskazuje co jest dobre a co dla człowieka jest złe. Stawia naukowca w miejsce Boga co budzi niepokój. Rodzi się ateizm.
Przedstawione zostały najważniejsze zagrożenia, które powinny
zostać jak najszybciej dostrzeżone przez społeczeństwo, gdyż są one
tragiczne w skutkach. Problem staje się czymś dotąd niespotykanym.
Niestety jest bardzo niebezpieczny bowiem atakuje i neguje naturę
ludzką każdego człowieka. Niszczy rodzinę, małżeństwa kobiety i
mężczyzny jak też sprzeciwia się Kościołowi. Ideologia chce pozbawić ludzi takich fundamentalnych wartości jak: wiara oraz prawda18.
Zatem należy uświadomić te wszystkie zagrożenia płynące z ideologii
gender zwłaszcza młodym pokoleniom, które nie dostrzegają problemu. Dzisiaj świat w pogoni za techniką, cywilizacją nie zauważa choć
na początku błahych i niegroźnych zjawisk, które z czasem nabierają
znaczących rozmiarów. Następuje wielkie spustoszenie i tworzenie się
świata bez praw, zasad moralnych, bez wartości, czy poszanowania.
Jest to świat sprzeczny, odrzucający chrześcijańskie wartości. Jak
zatem obronić się przed taką katastrofalną wizją świata?
4. Walka a proces genderyzmu
Proces genderyzmu niesie całemu społeczeństwu wiele zagrożeń. To społeczeństwo, obywatele stali się oni ofiarą tego procesu.
Dzisiaj można spotkać się z różną reakcją wielu osób na zjawisko
gender. Teoria gender ma zarówno przeciwników i zwolenników.
Niestety walki z ideologią nie ułatwia też sam fakt, iż niewiele osób
wie co to właściwie jest bądź jakie niesie dla nich skutki. Na szczęście
są i tacy, którzy próbują na różne sposoby przeciwdziałać szerzeniu
się tych niebezpiecznych poglądów godzących w naturę ludzką człowieka. Zauważają absurdalność poglądów głoszonych przez jej zwo18

A. Maryniarczyk, Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej,
,,Wychowawca” 2013, nr 5(244), s. 8-11.
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lenników. Niektórzy nauczyciele, wychowankowie oraz duszpasterze
starają się uświadomić wagę problemu jakim jest teoria gender.
Kościół broni tradycyjnej rodziny składającej się z kobiety i
mężczyzny oraz nie dopuszcza innej możliwości. Organizuje różne
inicjatywy mające na celu upowszechnianie prawdy o rodzinie oraz
małżeństwie. Działania te mają zwrócić uwagę jak powinna wyglądać, funkcjonować prawdziwa rodzina. Nie zgadza się on z nowym
modelem małżeństwa propagowanym przez gender. Dostrzega również skutki odrzucenia natury ludzkiej i tradycyjnych wartości.
Dzisiaj potrzebna jest odpowiednia edukacja środowisk
zwłaszcza takich jak: szkoła, dom lub praca. Ważną kwestią jest
dążenie do zniwelowania wpływu środowisk kulturowych na instytucje oświatowe. Ponadto należy zakazać prowadzenia badań na
dzieciach w rzeczywistości będących eksperymentami19. Szkoły
powinny być sprawdzane pod kątem jakie projekty realizują oraz w
jaki sposób, gdyż rodzic powinien wiedzieć w czym jego dziecko
będzie uczestniczyło. Kontrola ta miałaby zapobiec niedorzecznym
sytuacjom, jakie zostały przedstawione wcześniej w artykule.
Jak mawia ks. Dariusz Oko ludzie muszą uodpornić się na ataki ze strony gender. Obywatele idący za prawdą mają obowiązek
szukania prawdomównych mediów, gdyż to przez nie człowiek jest
najbardziej dziś atakowany. Istnieje potrzeba właściwego krytycyzmu otrzymywanych informacji. Co więcej obywatele posiadający
demokratyczne prawa nie mogą dopuszczać do władz rządowych i
wielu ważnych instytucji państwowych ludzi, którzy nie kierują się
dobrem ludzi tylko ideologią gender. Społeczeństwo powinno się
angażować i uczestniczyć w podejmowanych decyzjach politycznych. Ponadto rodzice muszą więcej interesować się programem
nauczania w szkole, gdyż szczególnie to środowisko jest atakowane
przez genderyzm. Mając wgląd do programu oraz do podręczników
zamawianych dla dzieci jest możliwość zahamowania tych niewłaściwych propagujących ideologię. To jest pogarda dla godności każdego człowieka. Gender nie oszczędza nawet dzieci. Należy także
19
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uczestniczyć w marszach i wszelkich inicjatywach mających na celu
obronę przed falą genderyzmu. Wszelkie skandaliczne sytuacje jak i
skutki gender powinny być nagłaśniane w mediach, aby uzmysłowić
ludziom niebezpieczeństwo. Trzeba nam więc obserwować otoczenie
co się dzieje, by móc jak najszybciej zareagować. Wszelkie starania
próby walki mogą w przyszłości w pewnym stopniu zniwelować
szereg zagrożeń. Dlatego tak ważne staje się najpierw ich uświadomienie. W ten sposób istnieje możliwość ochrony przyszłego pokolenia przed tym groźnym i masowym zjawiskiem20.
Zakończenie
Podsumowując kwestię ideologii gender można zauważyć jak
tragiczne w skutkach może być jej szerzenie się dla społeczeństwa w
przyszłości. Próby zmiany świadomości człowieka jego pochodzenia, tożsamości powoduje, że staje się on zagubiony. Zostaje uwikłany w ideologię genderyzmu. Warto zwrócić uwagę na samo pojęcie
gender, które jest na wiele różnych sposobów definiowane, choć
chodzi tu o przede wszystkim o jedno utwierdzenie ludzi, iż płeć nie
jest rzeczą kwestii natury ludzkiej, lecz kultury. Takie działania pociągają za sobą wiele konsekwencji dla całego społeczeństwa. Następuje degradacja modelu rodziny i małżeństwa oraz chrześcijańskich wartości. To przecież to wszystko stanowi cały fundament
człowieka. Bez tego każdy człowiek traci sens swojego życia. W
dużej mierze walka z ideologią jest w rękach rodziców, wychowawców, Kościoła i innych środowisk sprzeciwiających się katastrofalnych skutków tej ideologii. To od nich zależy czy przyszłe pokolenie
zostanie uratowane.

Streszczenie:
Ideologia gender stanowi największe zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa. Jest to poważny problem dla wszystkich ludzi.
Większość nie wie co to takiego jest gender, ani jak tragiczna może
być w skutkach dla całego społeczeństwa. Powoduje kryzys rodziny i
małżeństwa oraz wartości chrześcijańskich, które stanowią fundament
20
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życia każdego człowieka. Artykuł prezentuje najważniejsze kwestie
związane z ideologią gender. Wyjaśnia historię rozwoju, z czym jest
związana i jak jest definiowana. Ponadto odwołuje się do kwestii kryzysu tradycyjnego modelu rodziny i małżeństwa. Przedstawia zagrożenia oraz próby walki z ideologią. Potrzeba jest dzisiaj działań
sprawnych i skutecznych, aby zapobiec degradacji społeczeństwa.
Słowa kluczowe: ideologia gender, genderyzm, rodzina, małżeństwo, zagrożenie
Summary
Family crisis and ideology of gender
The ideology of gender is the greatest threat to contemporary
society. This is a serious problem for all people. Most do not know
what gender is or how tragic it can be for the whole of society. It
causes a crisis of family and marriage and Christian values that are
the foundation of every human’s life. The article presents the most
important issues related to gender ideology. It explains the history of
its development, with which it is associated and how it is defined. In
addition, it refers to the crisis of the traditional family mode and
marriage. It presents threats and attempts to fight this ideology. Effective and effective measures are needed today to prevent the degradation of society.
Keywords: ideology, gender, genderism, family, marriage,
threat
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Problem alkoholizmu w kontekście rodziny
Wprowadzenie - rodzina zdrowa i dysfunkcyjna
Na początku rozważań dotyczących tematu głównego, zostanie podjęta tematyka rodziny odnosząca się do relacji rodziców z
dziećmi, jak również zostaną nakreślone funkcje rodziny. W dalszej
części pracy zostanie poruszony temat zakłóceń w systemie rodzinnym wynikających z uzależnienia od alkoholu przynajmniej jednego
z jej członków.
Rodzina jest wspólnotą osób, w której u poszczególnych
członków występuje poczucie wzajemnej przynależności oraz poczucie dążenia do wspólnych celów. Jest ona uznawana za grupę
będącą instytucją społeczną, w skład której wchodzi zwykle niewielka liczba osób posiadających różne role. To właśnie w rodzinie
dziecko nabywa umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczności, jak również konstytuuje swoją osobowość1. Zdrowa rodzina
zapewnia dziecku możliwość dorastania do bycia dojrzałym człowiekiem2. To w niej występują głębokie więzi, zarówno pomiędzy
małżonkami, jak również pomiędzy rodzicami a dziećmi, a dzieci
mają możliwość rozwijać na ich bazie swoją sferę uczuciowości.
Rodzina charakteryzuje się również okazywaną sobie przez poszczególnych członków opieką oraz pomocą3. Uważa się, że środowisko
rodzinne, względem innych grup, w których przebywa młody człowiek (np. grupy rówieśnicze, instytucje różnego rodzaju), jest tym, w
którym system wartości, postawy, wzorce postępowania, uczucia są
ukierunkowywane w najmocniejszy sposób4. Już dzięki temu krótkiemu opisowi systemu jakim jest rodzina, możemy zauważyć jak

1

A. Kwak, Uniwersalność instytucji rodziny i kierunku jej przemian.
Roczniki socjologii rodziny, XIV, R. 2002, s. 11-23.
2
M. Prajsner, Rodzina dysfunkcyjna. Remedium, R. 2002, 5, s.18-19.
3
A. Kwak, jw. s.11-23.
4
G. Cęcelek, Rodzina - jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze. Mazowieckie Studia Humanistyczne, 1-2, R. 2002, z.5, s. 239-249.
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duży wpływ ma atmosfera panująca w domu na rozwój dzieci, jak
również na życie pozostałych członków rodziny.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina to taka, w której istnieje
komunikacja oparta na szczerości, dialogu i dzięki której każdy członek rodziny ma prawo do mówienia o swoich problemach, uczuciach
czy przemyśleniach. Jest to grupa, w której wszyscy są traktowani z
szacunkiem i uwzględnieniem godności. W rodzinie powinny istnieć
nienaruszalne granice poszczególnych członków dotyczące realizacji
potrzeb i indywidualności. Członkowie rodziny, zwłaszcza dorośli
powinni ponosić odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. W zdrowej rodzinie występuje również dobra atmosfera, zdolność do przebaczania innym i przepraszania za swoje przewinienia 5. Przytoczony
został więc szereg powinności, które powinna spełniać rodzina, tak
aby stać się dobrym podłożem dla rozwoju dzieci, jak również stanowić ostoję dla wszystkich jej członków, w tym osób dorosłych.
Standardowa rodzina posiada przynależne jej funkcje, które
powinna wypełniać. Należy do nich m.in. zaspokajanie różnorodnych potrzeb poszczególnych członków rodziny, w tym również
potrzeb emocjonalnych czy bezpieczeństwa6, co w kontekście prowadzonych rozważań stanowi szczególne znaczenie. System rodzinny jest odpowiedzialny również za tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi, wzajemną pomoc i wsparcie (ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji kryzysowych). Do funkcji rodziny zalicza
się również sprawiedliwą wymianę obowiązków opierającą się na
dostosowywaniu ich zakresu i rodzaju do możliwości czy to dorosłych czy dzieci. Rodzina powinna także stwarzać niezbędne do prawidłowej komunikacji warunki, a także wypełniać funkcję socjalizacyjną względem wszystkich jej członków. Należy pamiętać, że
szczególnie ważnym aspektem jest umożliwienie członkom rodziny
(ze szczególnym naciskiem na dzieci) dzielenia się swoimi doświadczeniami, sprawami istotnymi z punktu widzenia osoby, która je
porusza, czy też emocjami, w sposób nie podlegający krytyce czy

5

J. Mikuła, Rodzina z problemem alkoholowym. Wyd. Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2006
6
Tamże, s. 6.
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prześmiewczym reakcjom7. Jak łatwo zauważyć, tworzenie przestrzeni do prawidłowej komunikacji jest dość mocno podkreślane w
literaturze w opisach zarówno rodzin prawidłowo funkcjonujących,
jak i funkcji, które rodzina powinna wypełniać.
Uzależnienia, w tym uzależnienie od alkoholu często są przyczyną dysfunkcjonalności rodziny. Rodzina dysfunkcyjna to taka, w której
relacje są na tyle nieprawidłowe, że powodują zmniejszenie lub całkowite pozbawienie sprawnego działania systemu rodzinnego. Normy i
role w rodzinie dysfunkcyjnej nie zostają dokładnie ustalone. Niejednokrotnie zaburzeniu ulegają również relacje rodziny z otoczeniem8. Potrzeby członków rodziny nie są zaspokajane, zaburzona zostaje atmosfera domowa. Degradacji ulegają relacje interpersonalne i emocjonalne
pomiędzy osobami przynależnymi do rodziny, a stosowane działania
wychowawcze i opiekuńcze bywają nieprawidłowe9.
Rozważania które zostaną podjęte w niniejszej pracy mają
skłonić czytelnika do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób i w
jakim stopniu rodzina, w której występuje problem choroby alkoholowej, odbiega od wzorca, który powinien stanowić wyznacznik do
budowania każdej rodziny i gdzie na kontinuum od rodziny prawidłowo funkcjonującej do rodziny dysfunkcyjnej taka rodzina się
znajduje. W niniejszym opracowaniu zostanie poddana analizie sytuacja rodziny, w której jeden lub więcej członków jest uzależniony od
alkoholu, jednak warto pamiętać, że tam gdzie występują inne uzależnienia sytuacja rodziny może być bardzo zbliżona a problemy
członków rodziny w pewnym stopniu podobne do tych omawianych.
Kiedy to już uzależnienie?
Alkohol jest używką, która w naszej kulturze, w powszechnym rozumieniu nie wydaje się być kontrowersyjna, jeśli chodzi o jej
spożywanie. W poniższym rozdziale m.in. zostaną przedstawione
warunki dla rozpoznania uzależnienia, tak aby zrozumieć, gdzie ist7

Tamże, s. 6.
K. Sigda, R. Matusiak, Dysfunkcjonalność współczesnej rodziny skutkiem różnego rodzaju uzależnień. Społeczeństwo i rodzina, R. 2016, z.46,
s.143-154.
9
H. Cudak, Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze.
Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, R. 2011, z.1(2), s. 7-14.
8
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nieje granica pomiędzy normalnym spożywaniem substancji a spożywaniem świadczącym o uzależnieniu.
Palacz-Chrisidis ujęła uzależnienie jako: “przymus przyjmowania określonej substancji (np. narkotyki, alkohol) lub wykonywania danej czynności (np. zakupy, praca). Uzależnienie występuje
wtedy, gdy człowiek traci kontrolę nad przyjmowaną substancją, czy
wykonywaną czynnością i dochodzi do powstania wewnętrznego
nakazu kontynuowania przyjmowania, powracania do czynności, czy
poszukiwania danego czynnika uzależniającego. Uzależnienie można
określić jako pragnienie dobrostanu, dobrego samopoczucia, uśmierzenia przykrych stanów bez umiejętności odłożenia tej potrzeby w
czasie”10. Definicja ta wydaje się w bardzo kompleksowy sposób
ujmować zjawisko uzależnienia. Uzależnienie może dotyczyć różnego rodzaju substancji lub zachowania, w niniejszych rozważaniach
skupiamy się jednak na uzależnieniu od alkoholu i w jego kontekście
zostanie omówiona powyższa definicja. Zauważamy więc, że człowiek uzależniony odczuwa przymus spożycia alkoholu, niepodlegający kontroli i odroczeniu. Sytuacja osoby uzależnionej, która jednocześnie, zgodnie z definicją, traktuje alkohol jako środek do poprawy
swojego samopoczucia czy zmniejszania odczuwania przykrych
emocji i uczuć wydaje się być szczególnie trudna gdy uzależnienie
zaczyna przynosić negatywne konsekwencje w życiu codziennym, w
tym w życiu rodzinnym.
Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10 zespół uzależnienia obejmuje
zarówno zjawiska behawioralne (związane z zachowaniem), fizjologiczne jak i poznawcze. Przyjmowanie substancji dominuje nad zachowaniami, które stanowiły dla osoby większą wartość do momentu
pojawienia się uzależnienia. Dla stwierdzenia, że uzależnienie występuje należy w okresie ostatniego roku rozpoznać występowanie
minimum 3 objawów, tj.: (1) niepohamowane pragnienie lub poczucie przymusu zażycia substancji; (2) kłopoty w zakresie kontrolowania ilości spożywanej substancji, czasu oraz kontekstu przyjmowania
substancji; (3) pojawienie się stanu odstawienia (zespół abstynencyj10

A. Palacz-Chrisidis, Praca socjalna z osobami uzależnionymi i rodziną. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s.192.
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ny lub przyjęcie tej samej substancji dla neutralizacji objawów związanych z odstawieniem); (4) tolerancja przejawiająca się koniecznością zwiększania ilości przyjmowanej substancji dla uzyskania takich
samych efektów jak w przypadku dotychczasowego przyjmowania
mniejszej ilości; (5) zmniejszenie dbałości skutkujące utratą dotychczas odczuwanych źródeł przyjemności oraz aktywności, którymi
osoba dotychczas się interesowała, dodatkowo zwiększenie ilości
czasu poświęcanego na zachowania związane z przyjmowaniem
substancji; (6) stosowanie substancji pomimo świadomości jej szkodliwego wpływu na stan zdrowotny11. Przytoczone kryteria stanowią
podstawę dla rozpoznania zespołu uzależnienia. To dzięki nim można określić czy osoba przyjmująca daną substancję psychoaktywną
robi to w obrębie normy, w obrębie używania szkodliwego czy też
już w ramach uzależnienia.
Choroba alkoholowa kształtuje się w trakcie przechodzenia
przez 4 fazy następujące po sobie fazy: picie towarzyskie, faza
ostrzegawcza, faza krytyczna, faza chroniczna. Pierwsza z nich wiąże się z przyjemnymi odczuciami podczas spożywania alkoholu w
celach towarzyskich. Sygnałem, który powinien zaniepokoić nie jest
jednak samo picie towarzyskie, a tzw. przerwy w życiorysie, czyli
sytuacje, w których osoba pijąca nie może przestać spożywać kolejnych dawek alkoholu i pije do utraty świadomości. Faza ostrzegawcza występuje gdy osoba zaczyna poszukiwać możliwych okazji do
wypicia alkoholu i sama stwarza ich coraz więcej. W tym momencie
mogą pojawić się również epizody picia w samotności. Alkohol służy jako środek do radzenia sobie z negatywnymi doświadczeniami
oraz emocjami. Faza krytyczna wiąże się z coraz dłuższym i bardziej
intensywnym piciem, powiązanym z usprawiedliwianiem spożywania alkoholu. Pojawiają się ciągi alkoholowe a osoba przestaje dbać
o swoje zdrowie i wygląd. Zaniedbywane są obowiązki zawodowe,
kontakty interpersonalne czy sfera życia rodzinnego. Mogą pojawić
się zachowania przemocowe, jak również okresy abstynencji dla
potwierdzenia tego, że rzekomo nie jest się osobą uzależnioną. W
11

ICD, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w
ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Kraków-Warszawa 2000, s. 73-74.
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ostatniej fazie - chronicznej następuje całkowita utrata kontroli nie
tylko nad piciem, lecz również nad różnymi aspektami życia. W tej
fazie tolerancja na alkohol ulega osłabieniu, osoba najczęściej spożywa alkohol w samotności, jak również może sięgać po substancje
szkodliwe zbliżone do alkoholu. Pojawia się szereg następstw fizycznych, psychologicznych jak i społecznych12. Dramatyzm choroby alkoholowej wiąże się nie tylko z ilością różnego rodzaju następstw jej występowania, a również z faktem, że jest to choroba,
która w efekcie może prowadzić do śmierci13. Należy pamiętać, że
uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która rozwija się stopniowo,
przechodząc w kolejne, coraz trudniejsze i niosące coraz więcej konsekwencji etapy, wpływając negatywnie zarówno na życie uzależnionego, jak również jego bliskich.
Fazy przystosowania rodziny do choroby alkoholowej
Wraz z pojawieniem się problemu uzależnienia od alkoholu u
jednego z członków rodziny, cały system rodzinny podlega zmianom, próbując przystosować się do życia w nowych warunkach i z
nowymi trudnościami, zmieniającymi się również w zależności od
fazy rozwoju uzależnienia.
Wymienia się następujące fazy przystosowania rodziny do
problemów alkoholowych: zaprzeczania i dezorientacji, izolacji,
chaosu i dezorganizacji, reorganizacji, separacji, nowej organizacji.
Pierwsza faza - zaprzeczania i dezorientacji, charakteryzuje się pojawieniem incydentów picia w nadmiarze oraz pierwszymi próbami
reagowania przez członków rodziny. W tej fazie niestety zarówno
sama osoba uzależniona, jak również osoby bliskie zaprzeczają problemowi i poszukują wymówek dla problemu. W fazie izolacji, jak
sama nazwa wskazuje zaczyna się proces izolowania zarówno członków rodziny od siebie nawzajem, jak również rodziny od środowiska
zewnętrznego. To na tym etapie degradacji zaczynają ulegać relacje,
bliscy starają się sprawować kontrolę nad osobą pijącą, a u dzieci
zaczynają występować zaburzenia emocjonalne. W fazie chaosu i
12

I. Niewiadomska, S, Sikorska-Głodowicz, Alkohol. Wyd. Archidiecezji Lubelskiej “Gaudium”, Lublin 2004, s. 88-95.
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dezorganizacji w rodzinie pojawia się coraz większa świadomość
problemu i braku możliwości kontrolowania zachowań uzależnionego. Uzależnienie przybiera stały charakter, a członkowie rodziny
mogą zacząć odczuwać problemy natury somatycznej i psychicznej.
Faza reorganizacji wiąże się z utratą nadziei członków rodziny na
porzucenie nałogu przez alkoholika. Nie w każdej rodzinie ta faza
następuje. Jednak gdy się pojawia, to członkowie rodziny dokonują
zmian z zakresie relacji i obowiązków, np. przejmując część dotychczasowych obowiązków uzależnionego, zmieniając też jego pozycję
w systemie. W fazie separacji następuje rzeczywiste odłączenie się
od osoby uzależnionej np. poprzez wyprowadzkę. W tym momencie
bliscy uzależnionego mają szansę na odbudowę własnych zasobów
psychicznych. Ostatnia faza - nowej organizacji, wiąże się z ponownym włączeniem osoby uzależnionej do systemu rodzinnego, w
przypadku gdy podejmie ona leczenie. Paradoksalnie pomimo pozytywnego wydźwięku tej fazy, rodzina musi po raz kolejny przebudowywać relacje i więzi, co wiąże się z dalszym wysiłkiem14.
Rodzina, w której występuje problem alkoholowy oprócz walki z pojawiającymi się trudnościami przechodzi również przez szereg
zmian swojego systemu, relacji w nim panujących i wszelkich więzi,
które występują pomiędzy członkami rodziny. Jak łatwo zauważyć
działanie i problem jednego człowieka nie przynosi zmian wyłącznie
w jego życiu, ale w życiu wszystkich tych, którzy są z nim złączeni
relacjami, głównie rodzinnymi.
Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym
Powyżej zostały opisane fazy przystosowywanie się rodziny
do życia z osobą uzależnioną od alkoholu. W niniejszym rozdziale
dokładniejszej analizie zostanie poddana sytuacja bliskich uzależnionego oraz sposób codziennego funkcjonowania, jak również skutki w
różnych sferach, które uzależnienie za sobą pociąga.
W nawiązaniu do faz przystosowania warto uświadomić sobie,
że rodzina w początkowych okresach nadużywania alkoholu przez
jednego z członków może zachowywać się tak, jakby problem nie
istniał. Ma to na celu radzenie sobie z pojawiającymi się chaosem,
14
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czy też zagubieniem, w nowej trudnej sytuacji. Jednak, gdy rodzina
zrozumie, że problem rzeczywiście występuje, to może stosować
strategię związaną z ukrywaniem symptomów i samego faktu istnienia uzależnienia. W związku z tym u partnera czy też innych bliskich
może narastać lęk, złość czy zakłopotanie, które zaczynają przyjmować permanentną formę15.
Pojawiają się również: niepewność, gorycz czy też ogólnie agresywne zachowania. W rodzinie, która jak już zostało powiedziane jest
pewnego rodzaju wspólnotą, zaczynają się kłopoty związane z kryzysem dotychczasowych wartości i więzi. Dotychczasowa sytuacja ulega
znacznej zmianie, rodziny często ukrywając problem izolują się od znajomych czy dalszych krewnych16. Niejednokrotnie choroba alkoholowa
stanowi przyczynę rozpadu rodziny, jak również różnego rodzaju przestępstw (dotyczących rodziny, zdrowia lub życia)17.
Oprócz skutków psychologicznych, o czym wspomina się
dość rzadko, u bliskich osoby uzależnionej pojawiają się również
trudności pochodzenia psychosomatycznego. Problemy te mogą
przejawiać postać np. migren, wrzodów, przybierania na wadze,
trudności gastrycznych, kłopotów z układem oddechowym czy też
układem krążenia18. Widzimy więc, że członkowie rodziny z problemem alkoholowym mogę odczuwać trudności zarówno w zakresie funkcjonowania psychologicznego, jak i w obszarze zdrowia
somatycznego.
W rodzinie z chorobą alkoholową degradacji ulega prawidłowa komunikacja. Szczerość stopniowo zanika, również ze względu
na istniejące zażenowanie czy wstyd, które chce się przykryć oraz ze
względu na podejmowane rozmowy o problemie zakończone fiaskiem. Członkowie rodziny nie przekazują sobie więc najważniej15
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szych dla siebie informacji na temat kwestii, które ich dotykają. W
takiej rodzinie panuje nieustanne napięcie z jednej strony wynikające
z zaburzonej komunikacji i negatywnych emocji, z drugiej z rozdrażnienia czy agresji osoby pijącej, której zachowania mogą stać się
nieprzewidywalne. Poszczególni członkowie rodziny muszą zacząć
przejmować część obowiązków osoby uzależnionej, która nie wypełnia ich lub wypełnia częściowo, co wiąże się z nierównomiernym
rozłożeniem odpowiedzialności.
To co dzieje się z uzależnionym przelewa się na samopoczucie
pozostałych członków rodziny, ich zdrowie fizyczne, sytuację materialną - jej pogorszenie związane z utratą pracy czy zadłużaniem,
sięganie po destruktywne sposoby poprawiające samopoczucie, jak
również stan emocjonalny dzieci i ich naukę (lęk, nieufność, obniżona koncentracja, itp.)19. Słusznym wydaje się więc być stwierdzenie,
że rodzina, w której występuje problem alkoholowy jest zaprzeczeniem rodziny prawidłowo funkcjonującej.
Systematyzując powyższą wiedzę można przytoczyć poszczególne obszary życia rodzinnego, które ulegają zaburzeniu w przypadku nadużywania alkoholu. Mellibruda wymienia następujące: (1)
niszczenie życia uczuciowego - pojawianie się emocji typu wstyd,
gniew, lęk, poczucie winy i krzywdy w miejsce pozytywnych i przyjaznych odczuć (miłości, bezpieczeństwa, zaufania); (2) brak źródeł
oparcia i wzajemnej pomocy - życie rodzinne staje się obciążeniem z
powodu kłopotów; (3) utrata kontaktu i zrozumienia - przejawy manipulacji, kłamstw i braku otwartości; (4) izolacja od świata zewnętrznego; (5) wyczerpanie zasobów materialnych20. W świetle
tych informacji należy również podkreślić występowanie kłopotów
materialnych, które mogą pojawić się w rodzinie, w której istnieje
problem alkoholowy, a które z kolei mogą ciągnąć za sobą szereg
kolejnych problemów i pogłębiać degradację rodziny.

19
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Role przyjmowane przez członków rodziny
W kontekście podjętych rozważań warto wspomnieć również
o zjawisku współuzależnienia oraz ról przyjmowanych przez dzieci.
Oba te aspekty zostaną pokrótce omówione.
Współuzależnie jest dość enigmatycznie definiowane jako
“choroba (lub stan chorobopodobny), powstająca, kiedy człowiek ma
na co dzień do czynienia z bardzo silnie objawiającym się zjawiskiem, z którym nie umie sobie poradzić. Nie będąc w stanie zintegrować go ze swoją osobowością, dopasowuje się do niego”21. Dla
wyjaśnienia zostaną przytoczone charakterystyczne dla tego zjawiska
cechy. Jedną z nich jest opiekowanie się w sposób obsesyjny alkoholikiem - bliski, który jest współuzależniony wykazuje nadmierną
troskę o osobę pijącą. Kolejnym symptomem współuzależnienia jest
kontrola, która również przyjmuje charakter obsesyjny, a dotyczy
zarówno kontrolowania samego siebie, jak i osoby pijącej, a czasami
innych domowników. Osoba współuzależniona jest niebywale skoncentrowana na alkoholiku, a życie rodzinne zaczyna być podporządkowywane pod nastrój osoby uzależnionej.
Symptomem współuzależnienia może być również poczucie
konieczności działania w taki sposób, aby odciągnąć uzależnionego
od picia. Przejawem współuzależnienia jest również niezadowolenie
z siebie i niskie poczucie własnej wartości, a także wysokie poczucie
winy związane z zaistniałą w rodzinie sytuacją. Może ono wynikać
również z obarczania odpowiedzialnością za swój stan przez alkoholika. Więzi wewnątrzrodzinne ulegają coraz większemu zacieśnianiu
co również jest objawem współuzależnienia świadczącym o silnej
wzajemnej zależności pomiędzy uzależnionym a współuzależnionym. Osoba współuzależniona ma również tendencję do zaniedbywania siebie oraz przejawia większa tolerancję na nieprawidłowe
relacje interpersonalne. Objawem, który również może występować
jest również odczuwanie negatywnych emocji w trakcie objawów
abstynencji uzależnionego i ich złagodzenie po ponownym sięgnięciu po alkohol22. Jak widać uzależnienie jednej osoby w rodzinie
21
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może prowadzić do swego rodzaju uzależnienia od uzależnienia innych członków rodziny. Współuzależnienie jest uważane za zjawisko
niszczące w nie mniejszym stopniu niż uzależnienie od substancji
samo w sobie23.
Współuzależnienie może pojawić się zarówno u męża, żony,
jak i dzieci czy innych bliskich osoby uzależnionej24. Dzieci w rodzinach alkoholowych znajdują się jednak w szczególnie trudnej
sytuacji, ze względu na atmosferę napięcia i zagrożenie przeczącej
pozytywnej atmosferze, w której powinny się wychowywać. Dla
przystosowania do sytuacji uzależnienia rodzica przybierają określone role, tj.: bohater rodzinny, wspomagacz, maskotka, niewidzialne
dziecko, kozioł ofiarny. Pierwsza z wymienionych ról zwykle wiąże
się z poświęceniem się poprzez swoje zachowania na rzecz innych,
co skutkuje zaniedbaniem samego siebie. Tzw. wspomagacz to
dziecko, które stara się rozumieć alkoholika, tłumaczyć go, opiekować się nim, co w dorosłym życiu może za sobą nieść poszukiwania
partnera, którym również będzie można się zaopiekować (często
uzależnionego). Rola maskotki przejawia się poprzez radosny nastrój
dziecka, które próbuje rozładowywać napięcie w rodzinie, co skutkuje niepoważnym traktowaniem go przez bliskich. Niewidzialne
dziecko to rola wiążąca się z ucieczkami od realnego życia w świat
fantazji, książek, internetu, co może mieć swój efekt w późniejszych
trudnościach w kontaktach z innymi, jak również może skutkować
uzależnieniem. Ostatnia rola - kozła ofiarnego wiąże się z przerzucaniem na dziecko odpowiedzialności za kłopoty rodzinne. Dziecko
przyjmujące tę pozę zwykle sprawia problemy wychowawcze, co
ciągnie je w kierunku uzależnień czy konfliktów z prawem25. To,
jakie postawy zaczną przybierać dzieci w niezwykle trudnej sytuacji
uzależnienia rodzica może mieć bardzo przykre, negatywne konsekwencje nie tylko w czasie dzieciństwa, lecz również w okresie dorosłości. Uzależnienie w rodzinie jest więc czynnikiem, który rzutuje
na dorosłe życie dzieci w niej dorastających.
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Zakończenie
Podsumowując, to co wydaje się być najważniejsze po przedstawieniu poniższych zagadnień to świadomość ilości i nasilenia
negatywnych konsekwencji uzależnienia, czy to od alkoholu czy od
innej substancji. Uzależnienie wpływa negatywnie na całokształt
funkcjonowania rodziny, sprawiając, że staje się rodziną dysfunkcyjną. Powoduje cierpienie zarówno samej osoby uzależnionej, jak i jej
bliskich. Skutkuje problemami o charakterze psychologicznym, fizycznym, behawioralnym, społecznym czy ekonomicznym. Jego
konsekwencją może być również współuzależnienie osób bliskich, a
szczególnie trudna wydaje się być sytuacja dziecka, które nie mając
większego wpływu na sytuację w domu, musi się do niej przystosować, a nabyty balast i postawy mogą negatywnie rzutować na jego
dalsze, dorosłe życie. To właśnie ze względu na wszystkie opisane w
powyższej pracy trudności związane z alkoholizmem, należy kierować uwagę społeczeństwa na ten problem i uświadamiać jego mechanizmy, budując wiedzę osób, która może pomóc właściwie reagować na zauważane kłopoty z używkami u osób bliskich czy u
znajomych.
Streszczenie:
W dobie dzisiejszego świata niezwykle ważne wydaje się
zwracanie uwagi na kwestię uzależnień, również w odniesieniu do
funkcjonowania rodziny, w której występuje ten problem. Niejednokrotnie dążymy do lepszego życia, osiągania dóbr materialnych,
zapominając o najistotniejszych wartościach w naszym życiu. Człowiek zagubiony, przytłoczony odpowiedzialnością, którą musi ponosić każdego dnia, nie radząc sobie może skierować się w stronę zachowań, które mogą prowadzić do uzależnienia.
Poniższy artykuł ma za zadanie ukazać w możliwie kompleksowy sposób kwestie dotyczące zarówno samego uzależnienia, ze
szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu, jak również
przedstawić sposób funkcjonowania osoby uzależnionej oraz rodziny,
w której występuje choroba alkoholowa. Poruszony zostanie również
temat współuzależnienia jako kolejnej trudności, którą ciągnie za sobą
choroba członka rodziny, jak również kwestia ról przyjmowanych
przez dzieci wychowujące się w rodzinie alkoholowej.
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Summary:
The problem of alcoholism in the family context
Nowdays, in this world it’s very important to pay attention to
the issue of addictions, also in relation to the functioning of the family in which there is this problem. We often strive for better life, for
obtaining material goods and we forget about the most important
values in our lives. A lost man who is overwhelmed by the responsibility which must bear every day, can turn towards behaviors that can
lead him to addiction.
The task of this article is to show, in the most comprehensive
way, issues concerning the addiction, with particular emphasis to
alcohol addiction and also to show the way of functioning of an addicted person and the functioning of family where there is an alcoholism. It will be also touched the topic about codependency which
is a consequence of addiction and also the issue of roles taken by
children growing up in an alcoholic family.
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Choroba nowotworowa w rodzinie - psychologiczna
charakterystyka zjawiska
Wstęp
Rodzina stanowi podstawową komórkę życia społecznego, będącą fundamentem do kształtowania się i rozwoju człowieka. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, otacza troską i miłością, kształtuje
postawy wobec innych i świata ora z uczy szacunku i podstawowych
kontaktów społecznych. Naukowcy i praktycy zajmujący się szeroko
pojętą tematyką rodziny postrzegają jednostkę rodzinną jako miejsce
nieustannego negocjowania równowagi pomiędzy zmianą a stabilnością, pomiędzy zapewnieniem miejsca do rozwoju jej członków przy
jednoczesnym zapewnieniu im opieki i bezpieczeństwa 1. Współczesna psychologia ujmuje rodzinę w kategoriach systemu, a więc złożonego zespołu elementów oraz zależności i związków występujących między nimi, który tworzy całość o charakterze statycznym lub
dynamicznym2.
System rodzinny składa się z pojedynczych członków rodziny,
którzy pozostają ze sobą w interakcji podczas wspólnego życia. Stanowi on jednak coś więcej niż tylko sumę różnych osobowości – jest
odrębną całością. Perspektywa ta sprawia, iż aby zrozumieć zachowanie jednego z członków rodziny, trzeba uwzględnić relacje pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Dzieje się tak ze względu na
to, z w podejściu systemowym rodzina stanowi zorganizowany i
jednolity systemem, gdzie każda zmiana zachowania jednego z
członków rodziny ma wpływ na pozostałych. Rodzina funkcjonuje
zgodnie ze strategią homeostazy. W związku z tym jej członkowie
dbają o zachowanie równowagi i stałości we wzajemnych relacjach,
a także uczestniczą w utrzymaniu równowagi wprost, jak również nie
wprost. Homeostazę w rodzinie można zaobserwować poprzez po1

D. S. Rait, A Family-Systems Approach to the Patient with Cancer.
„Cancer Investigation” 1989, nr 7, s. 77.
2
M. Stepulak, Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. RW KUL, Lublin 1995, s. 27.
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wtarzane i dające się przewidzieć wzorce zachowań wszystkich jej
członków. Natomiast gdy równowadze rodzinnej zagraża destabilizacja, to wszyscy członkowie rodziny zgodnie podejmują się działań,
które mają na celu jej utrzymanie3. Każde wydarzenie odbiegające
od przyjętych standardów w rodzinie czy schematów działania, wywołuje w rodzinie duże poruszenie.
Wydarzeniem zaburzającym równowagę w rodzinie może być
niewątpliwie pojawienie się choroby u jednego z jej członków. To
wydarzenie zmienia całkowicie życie chorego jak również funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Wystąpienie nowotworu u jednego z członków rodziny często powoduje zagrożenie lub rozbicie
dotychczasowego modelu interakcji w rodzinie, zakłócenie planów
na przyszłość oraz zmianę funkcjonowania wszystkich członków w
zewnętrznych grupach. Sytuacja doświadczania choroby nowotworowej diametralnie wpływa także na zmianę podziału obowiązków i
trybu życia osoby chorej, jak i jej najbliższych. Zmaganie się z nowotworem stanowi bowiem wyzwanie, któremu towarzyszy wiele
fizycznych, psychologicznych oraz społecznych problemów pojawiających się w życiu pacjentów i ich rodzin. Psychospołeczne konsekwencje choroby nowotworowej często są określane jako wprost
przytłaczające dla osoby chorej oraz jej najbliższych 4.
Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Krajowy Rejestr Nowotworów, liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie. Tylko w 2013 roku odnotowano ponad 150 tysięcy zachorowań, a liczba ta z roku na rok rośnie o kilkadziesiąt tysięcy. Wynika z tego, że zmaganie się z chorobą nowotworową stanowi poważny
problem społeczny 5.

3

I. Namysłowska, Terapia rodzin. Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Warszawa 2000, s. 33-34.
4
C. L. Sheridan, S. A. Radmacher, Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla
biomedycznego modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa
1998, s. 401.
5
B. Tobiasz-Adamczyk, "Życie w ramach" wyznaczonych chorobą nowotworową – Rola socjologii medycyny. „Przegląd Socjologiczny” 2012, t.
61, nr 2, s. 84.
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1. System rodzinny w kontekście choroby nowotworowej
Wystąpienie u zdrowego do tej pory człowieka (dziecka lub
dorosłego) ciężkiej i zagrażającej jego życiu choroby jest wyznacznikiem diametralnych przeobrażeń rzeczywistości, w której dotychczas funkcjonowali członkowie systemu rodzinnego. Pojawienie się
sytuacji krytycznej, jaką stanowi choroba prowadzi do zmian charakteru przeżywanych emocji oraz towarzyszących temu myśli, co w
rezultacie powoduje modyfikację repertuaru zachowań. Zmianom
ulega hierarchia realizowanych celów, dążeń czy wartości, przekształca się także nastrój, który towarzyszy wszelkiej aktywności
poszczególnych członków rodziny6. Kiedy choroba nowotworowa
staje się elementem życia rodzinnego, rodzina jest zmuszona przeorganizować całe swoje dotychczasowe życie. Choroba atakuje ich
rzeczywistość, nie pozostawiając ucieczki ani odpoczynku od nieustającej świadomości, że życie jednego z jej członków jest zagrożone. Z uwagi na ujmowanie rodziny w kategoriach systemu, na który
mają wpływ różne czynniki: zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne ulega ona nieustannym sprzężeniom zwrotnym. Ma to
wpływ na funkcjonowanie poszczególnych członków systemu rodzinnego, jak również na cały system holistycznie7.
Jedną z cech charakterystycznych systemu rodzinnego, który
zmaga się z chorobą nowotworową jednego z jego członków jest
zwiększone zapotrzebowanie na doznawanie bliskości i spójności. W
czasie trwania choroby pomiędzy członkami rodziny często zanikają
bariery czasowe, przestrzenne czy światopoglądowe. Zwiększa się
natomiast dystans emocjonalny między rodziną a osobami spoza
środowiska rodzinnego. Można tu mówić o pewnego rodzaju rodzinnym uwikłaniu, w rozumieniu Minuchina8. W czasie trwania choro6

A. Pietrzyk, Ta choroba w rodzinie. Psycholog o raku. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 13.
7
M. Piotrowska-Matyszczak, M. Samardakiewicz, Style radzenia sobie rodziców w sytuacji choroby nowotworowej dziecka a poziom lęku – na przykładzie stylu skoncentrowanego na zadaniu (SSZ) i stylu skoncentrowanego na
emocjach (SSE). „Postępy Nauk Medycznych” 2013, t. 26, nr 9, s. 623.
8
P. Zielazny, M. Zarzeczna-Baran, A. Wojtecka, System rodzinny a nowotwór – wybrane zagadnienia.„Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”
2013, t. 19, nr 4, s. 440.
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by najważniejszym podmiotem staje się osoba chora i to na niej jest
skupiona uwaga całej rodziny. Granice między członkami rodziny
zacierają się, zaś granice zewnętrzne często są usztywnione. Najczęściej odpowiedzią na pojawiający się kryzys jest zbliżenie się do
siebie członków rodziny. Zdarza się jednak, że występują inne (niekoniecznie pożądane) formy przystosowania się do choroby w rodzinie: demonstrowanie wrogości lub odrzucenie chorego. Przyjmuje
się, że takie formy przystosowana stanowią zachowania obronne,
które rzadko są efektem aktualnie przeżywanego kryzysu w rodzinie,
lecz stanowią rezultat wcześniejszych wzorów relacji9. Natomiast
rodziny dotychczas skłócone lub utrzymujące tylko ze względu pozorów zewnętrzne dobre relacje w obliczu trudności i kryzysu, kiedy
choroba nowotworowa je dotyka powoduje to ich rozpad10.
Kolejną cechą charakterystyczną w rodzinach borykających
się z problemem choroby nowotworowej jest ograniczona komunikacja. Porozumiewanie się w rodzinie stanowi jeden z podstawowych elementów funkcjonowania tego systemu. W obliczu choroby
nowotworowej wzajemne dzielenie się informacjami, jaki i doświadczanymi emocjami może być utrudnione. Sposoby porozumiewania
się rodziny z chorym to jedna z poważnych i trudnych kwestii. Bardzo często największe problemy w sferze komunikacji pojawiają się
w rodzinach, które są ze sobą mocno emocjonalnie związane. Wśród
ich członków występuje największy lęk przed wzajemnym zadawaniem sobie bólu. Stosunkowo rzadko da się zaobserwować w pełni
otwarty sposób porozumiewania się wśród rodzin dotkniętych nowotworem11. W tym czasie w systemie rodzinnym często zaczyna panować niepisana zasada, która nakazuje unikanie wszelkich dodatkowych obciążeń. Komunikacja w rodzinie ulega wtedy zminimalizowaniu do prostych form, zaś sami członkowie rodziny starają się
unikać bezpośrednich konfrontacji. Motywy, które skłaniają członków rodziny do unikania otwartego sposobu porozumiewania się są
9

Tamże, s. 441.
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różnorodne. Jedni nie podejmują rozmów na temat choroby, a
zwłaszcza jej niekorzystnych perspektyw, w ramach samoobrony,
mówiąc: „Nie czuję się na siłach mówić z nią o tym” czy „Nie
umiem z nim o tym rozmawiać12. W rzeczywistości stanowi to dla
nich swego rodzaju ucieczkę przed przykrym charakterem rozmowy
i ochronę swojego samopoczucia. Wśród osób pełniących rolę opiekunów nad chorymi najczęściej można zaobserwować ograniczenie
w komunikacji z chorym, ponieważ często uważają oni, iż w ten
sposób zabezpieczają osobę chorą przed jeszcze większym stresem i
oszczędzają mu kolejnych problemów, co ułatwia przystosowanie się
do sytuacji. Natomiast gdy w rodzinie nigdy wcześniej nie było zwyczaju otwartego prowadzenia rozmowy, również w sytuacji choroby
taki styl kontaktów zostaje utrzymany i ograniczony wyłącznie do
tematów zewnętrznych lub codziennych czynności13. Jeżeli jednak
członkowie rodziny będą w stanie zaakceptować zmiany, które zaszły w systemie na skutek pojawienia się choroby nowotworowej,
wówczas choroba może nawet wzbogacić formy komunikacyjne w
rodzinie14.
Cohen i Wellisch uważają, że zajmując się badaniem wpływu
choroby nowotworowej na system rodzinny należy uwzględnić dwa
etapy. Pierwszy, kiedy rodzina jest w momencie uzyskania informacji o postawionej diagnozie. Znajduje się wtedy w ostrej sytuacji
kryzysu, co stanowi pierwszy etap konfrontacji z chorobą. Niestety
to co wyróżnia chorobę nowotworową na tle innych kryzysowych
sytuacji, to jej długotrwały i znaczący wpływ na funkcjonowanie
rodziny. Natomiast drugi etap stanowi przewlekły kryzys, który niesie ze sobą różnego rodzaju wyzwania dla systemu rodzinnego. Choroba nowotworowa w pewien sposób narzuca całej rodzinie nowy
model wzajemnych interakcji, zależności i znaczeń uwarunkowany
rodzajem choroby i przyjętym stylem leczenia. W związku z tym

12

Tamże, s. 109.
Tamże, s. 109.
14
P. Zielazny, M. Zarzeczna-Baran, A. Wojtecka, System rodzinny a
nowotwór – wybrane zagadnienia. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”
2013, t. 19, nr 4, s. 440.
13

478

właściwym wydaje się być określenie choroby nowotworowej jako
choroby całej rodziny15.
2. Rodzina wobec choroby nowotworowej osoby dorosłej
Gdyby nowotwór stanowił pojedyncze, odizolowane, stresujące doświadczenie być może mógłby być łatwiej tolerowany. Jednakże jest to cały ciąg zmian oznaczony serią ostrych, przewlekłych i
ostatecznie skumulowanych obciążeń. Każdy etap choroby i leczenia
związany jest z praktycznymi i psychospołecznymi zadaniami, z
którymi muszą zmierzyć się członkowie rodziny.
Faza diagnozy stanowi pierwszy etap choroby onkologicznej,
która trwa od momentu zauważenia zmian chorobowych do momentu postawienia rozpoznania. Najczęściej partnerom osoby chorej
towarzyszą silne emocje i uczucia takie jak: gniew, niepokój, czy
dezorientacja z jednoczesnym poczuciem niewydolności i braku
zrozumienia wobec własnej frustracji, jak również poczucie winy,
lęk a czasami odrętwienie i szok. Bliskim chorego towarzyszą wtedy
najczęściej rozbieżne i niewypowiedziane myśli: z jednej strony
próbują zrozumieć przerażenie i ból, zaś z drugiej strony mogą mieć
chęć ucieczki od pojawiających się problemów i od samej osoby
chorej. Reakcje bliskich w tej fazie mogą być zaskakujące. Zbyt
duży natłok napływających informacji może stać się powodem przeciążenia nawet z pozoru najzdrowszego i najsilniejszego psychicznie
człowieka. Dzieci osób chorych zmagających się z chorobą nowotworową w fazie diagnozy są często izolowane od złych wieści. Nawet jeśli nie zdają sobie sprawy z faktu możliwości wystąpienia bądź
pojawienia się choroby, to i tak odczuwają wszechobecne napięcie i
niepokój. Zabiegani rodzice często nie mają czasu, aby udzielić
dziecku szczegółowych informacji na temat zaistniałej sytuacji,
przez co dzieci mogą czuć się odrzucone. Takie odczucia mogą z
kolei rodzić możliwe kolejne problemy takie jak: poczucie osamotnienia, osłabienie relacji z rodzicami czy nawet zachowania destrukcyjne. Zdarza się nawet, że rodzice będący w podeszłym wieku, któ15
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479

rym przyszło zmierzyć się z chorobą nowotworową nie zawsze od
razu informują swoje już dorosłych dzieci o chorobie16.
Drugą fazę stanowi faza leczenia (leczenie chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia lub leczenie biologiczne). Niezależnie od
tego jaka forma leczenia zostanie obrana jest to kolejny okres bardzo
silnego stresu dla całej rodziny. W świadomości partnera pojawia się
narastająca wrażliwość i cierpliwość na potrzeby osoby chorej. Pojawia się zbliżenie oraz wsparcie emocjonalne, jak i akceptacja uczuć
chorego, nawet tych z pozoru nie do przyjęcia17. Zdarza się, że u
zdrowego partnera pojawia się nadmierne zespolenie z chorym, czemu towarzyszy rozmycie własnych granic oraz innych członków
rodziny, a nawet ich emocjonalne splątanie. Czasami jednak partner
osoby chorującej na nowotwór za wszelką cenę tłumi swoje uczucia,
czego efektem staje się ograniczona komunikacja i bliskość z pacjentem oraz wybuchowość i konfliktowość wobec innych, pozostałych
zdrowych członków rodziny i personelu medycznego. W tej fazie
choroby dziecko osoby chorującej zaczyna zauważać u chorującego
rodzica zmiany zarówno w jego fizyczności, jak i w sferze emocji.
Może ono odczuwać lęk czy poczucie winy za wystąpienie choroby
u rodzica, jak również mogą się pojawić u niego zmiany nastroju, a
także złość spowodowana opuszczeniem przez rodziców, zwłaszcza
przez osobę chorą18.
Po okresie leczenia i uzyskaniu poprawy następuje faza remisji
choroby. W tym czasie zarówno wyleczony pacjent jaki i jego bliscy
powracają stopniowo do dawnych ról społecznych i wcześniejszego
rytmu życia, a struktura rodzinna normuje się. Można więc sądzić, że
dla wszystkich członków rodziny nadszedł w końcu czas szczęścia.
Jednak bogaty w szereg uczuć czas choroby często pozostawia po sobie
ślady. Dość często u osoby chorej występuje tzw. syndrom Damoklesa,
charakteryzujący się wzmożoną czujnością i kontrolą siebie, obsesyj16
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nymi i nawracającymi myślami o nowotworze, jak również stale utrzymującą się obawą przed nawrotem choroby, która nasila się przed badaniem kontrolnym. Jednak często osoba, która pokonała chorobę doświadcza nowej radości swojego życia i przewartościowuje je, jak również obrane cele i dążenia. Z kolei partnerzy życiowi mogą w tym czasie
czuć się bogatsi uczuciowo czy pewniejsi swojej wartości, ponieważ
sprawdzili się we wspieraniu bliskiej osoby w walce z chorobą, gdyż
podołali wszelkim zwiększonym obowiązkom i obciążeniu psychicznemu. W obecnej sytuacji natomiast akceptują i wspierają działania
ozdrowiałego partnera w podejmowanych działaniach. Zdarza się, że
partnerzy osób, które pokonały chorobę w tej fazie reagują w innym
sposób. Krytykują byłego pacjenta, pozostałych członków rodziny czy
znajomych lub zmuszają ozdrowiałą osobę do pełnego powrotu do
wcześniejszych ról i zachowań sprzed okresu choroby. Partnerzy osób,
które wygrały walkę z chorobą mogą nie akceptować zmian w wyglądzie fizycznym ozdrowiałego partnera, a nawet unikać przebywania z
nim sam na sam. Często z związku z tym uciekają w wir pracy lub inne
obowiązki pozadomowe, co może być powodem częstych konfliktów19.
Natomiast dla dziecka okres remisji choroby rodzica to wielka radość i
swego rodzaju święto oraz powrót do normalności życia rodzinnego, Od
tej pory dziecko ma graniczącą z pewnością nadzieję, że wszystko wróci
do normy i cale zło już minęło20.
Pomimo, wydawałoby się, pomyślnego leczenia choroba czasem
nie daje za wygraną i następuje faza krytyczna – nawrót choroby, często
przeobrażający się w fazę terminalną choroby. Wówczas walka rodziny
w zmaganiu się z nowotworem zaczyna się od nowa. Walczą wszyscy
członkowie rodziny – każdy po swojemu, każdy ze własnego poziomu
posiadanych zasobów psychicznych i doświadczenia życiowego. Stanom tym towarzyszy ponownie lęk, nawet o większym nasileniu niż
poprzednio, ponieważ rodzina traci co dopiero odzyskaną nadzieję.
Często pojawia się poczucie porażki, smutku i depresja, a także narasta19

P. Zielazny, M. Zarzeczna-Baran, A. Wojtecka, System rodzinny a
nowotwór – wybrane zagadnienia. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”
2013, t. 19, nr 4, s. 440-441.
20
A. Pietrzyk, Ta choroba w rodzinie. Psycholog o raku. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 18.

481

jąca rozpacz, zamknięcie w sobie i wycofanie z kontaktów z innymi
ludźmi. Może pojawić się również uczucie rezygnacji i poczucie utraty
kontroli nad życiem. W życiu wewnątrz rodzinnym zachodzą głębsze
niż poprzednio zmiany, które mogą dotyczyć zarówno narastających
problemów emocjonalnych, komunikacyjnych czy materialnych, jak i
relacji z dalszą rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Z reguły są to zmiany negatywne. W terminalnej fazie choroby członkom rodziny pacjenta
towarzyszy samotność, poczucie utraty i lęk przed odejściem chorego. Z
drugiej strony często pojawia się też troska o to, by cierpiał jak najmniej
oraz podziw dla odwagi, hartu ducha, pogodzenia sięz ostatecznością
przez pacjenta. Najtrudniejszym zadaniem rodziny chorego na tym etapie jest towarzyszenie mu aż do końca oraz godne pożegnanie się21. W
fazie kresu życia niezwykle istotne jest przygotowanie dziecka na
śmierć chorującego rodzica. Najmłodszy członek rodzin podświadomie
czuje, że obecna sytuacja jest zła. W przygotowaniu na ostateczne rozstanie z rodzicem należy brać pod uwagę przede wszystkim wiek dziecka, gdyż to on wyznacza możliwość rozumienia pojęcia śmierci22.
3. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem chorym na nowotwór
Choroba nowotworowa dziecka stanowi duże obciążenie zarówno dla niego samego, jak również dla całego systemu rodzinnego. Wiadomość o pojawieniu się ciężkiej choroby, która zagraża
życiu dziecka często stanowi szok dla wszystkich członków rodziny.
To, czy i w jaki sposób rodzina przystosuje się do zaistniałej, silnie
obciążającej sytuacji, czy też nie będzie w stanie w niej się odnaleźć,
zależy od wystąpienia wielu czynników. Wśród nich wymienia się
między innymi: aktualny stan zdrowia dziecka, przebieg choroby i
jej rokowania, aktualny status materialny, jak również umiejętność
komunikacji w rodzinie, otrzymane wsparcie społeczne, wiek rodziców czy skuteczność stosowanych metod leczenia23.Pojawienie się i
21

Tamże, s. 19.
M. Rogiewicz, Problemy psychoonkologiczne dzieci i młodzieży [w:]
K. de Walden-Gałuszko (red.) Psychoonkologia. Biblioteka Psychiatrii
Polskiej, Kraków 2000, s. 111.
23
G. Cepuch, G. Dębska, Z. Foryś, Rodzina w sytuacji wyznaczonej
chorobą zagrażającą życiu dziecka [w:] G. Dębska, A. Goździalska, J. Jaś22
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trwanie choroby dziecka stanowi trudną próbę dla całego systemu
rodzinnego. Nagle, rodzina musi podporządkować całe dotychczasowe życie choremu dziecku. Stres, w jakim od tego momentu żyje
rodzina ma wpływa na relacje między członkami rodziny, jak również na relacje zewnętrzne. Zarówno stopień napięcia emocjonalnego
oraz jego rodzaj ulega modyfikacjom w trakcie trwania choroby
dziecka, tak jak ulegają zmianom możliwości radzenia sobie z problemami przez rodzinę. Stres spowodowany przewlekłą chorobą
dziecka jest tym większy, im cięższa jest jego choroba oraz im gorsze są rokowania24. Badacze wyróżniają kilka etapów w przystosowaniu się do zagrażającej życiu dziecka chorobie przewlekłej przez
rodziców. Pierwszy z nich. to czas ustalenia diagnozy, zaś drugi
pojawią się, gdy wymagane jest przeorganizowanie dotychczasowego życia. W kolejnym etapie dochodzi do swego rodzaju stabilizacji,
a ostatni etap jest związany z koniecznością adaptacji do życia po
zakończeniu leczenia25.
W momencie przekazania diagnozy, lekarze informując rodziców o chorobie dziecka powinni jednocześnie tak pokierować rodziną, aby przyjęła odpowiednią funkcję w procesie leczenia. Rodzice
powinni brać aktywny udział w leczeniu dziecka i być obecni przy
dziecku na zmianę, o ile jest taka możliwość. Długotrwałe leczenie
oraz nieustanne pobyty w szpitalu często stanowią powód do rezygnacji z pracy jednego z rodziców (najczęściej matki), by mógł pełnić opiekę nad dzieckiem. Często w zaistniałej sytuacji matka pozostaje osamotniona, nie mając wsparcia emocjonalnego ze strony męża. Rezultatem tego jest koncentracja na samej sobie oraz na odczuwanym bólu, które utrudniają codzienne funkcjonowanie i zaspoko-

kiewicz (red.) Rodzina w zdrowiu i w chorobie: wybrane aspekty opieki nad
przewlekle chorym. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 9.
24
E. Wielgosz, Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie [w:] I.
Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 431.
25
M. Samardakiewicz, Optymalizacja metod wspomagania biopsychospołecznego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 32-33.
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jenie aktualnych potrzeb dziecka26. Po otrzymaniu informacji o diagnozie rodzice często obwiniają siebie samych bądź lekarzy za rzekomą zwłokę w diagnozowaniu ich dziecka. Niektórzy w tym okresie choroby unikają kontaktów ze znajomymi, zaś inni poszukują
dodatkowych źródeł informacji27.
Konsekwencją rozpoznania choroby nowotworowej jest decyzja o podjęciu agresywnego i wielomiesięcznego leczenia u małego
pacjenta. W tym czasie przed rodzicami pojawia się dylemat związany z wyrażeniem zgody na odpowiedni rodzaj terapii. Im ściślejsza
jest współpraca rodziców z lekarzem, tym jest między nimi większe
wzajemne zaufanie. Również im pełniejsza wymiana informacji
między rodzicami a specjalistą, tym większa pewność rodziców, że
decyzja, którą podjęli jest właściwa. Pojawianie się wątpliwości co
do słuszności podejmowanych decyzji jest czymś zupełnie naturalnym, szczególnie w tak trudnych okolicznościach. Świadczy to o
dużej wrażliwości rodziców28.
Rozpoznanie choroby nowotworowej u jednego z dzieci jak i
etap leczenia ma ogromny wpływ nie tylko na samą osobę chorą i je
rodziców. Zdrowe rodzeństwo dzieci z chorobami nowotworowymi,
które pozostaje w domu jest szczególnie podatne na wystąpienie
różnych problemów adaptacyjnych29. Zdrowe dzieci są w takim samym stopniu nieprzygotowane na tą nagłą zmianę jakich chory brat
lub siostra oraz są tak samo wyrwane z raju dzieciństwa. Rodzice
wracają do domu od chorego rodzeństwa, ale ich zdawkowe wyja26

B. Krzesińska-Żach, Opieka paliatywna nad dzieckiem terminalnie
chorym – wybrane zagadnienia [w:] A. Cudowska (red.) Kierunki rozwoju
edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej: księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu.
Trans Humana Wyd. Uniwersyteckie, Białystok 2011, s. 570.
27
B. Antoszewska, Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 81-82.
28
E. Wielgosz, Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie [w:] I.
Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 442-443.
29
M. Samardakiewicz, Optymalizacja metod wspomagania biopsychospołecznego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Wyd. Polihymnia, Lublin 2008, s. 34.
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śnienia nie są wystarczające, aby zrozumieć to, co się dzieje. Zdrowe
dzieci czują, że życie ich rodziny jest zagrożone. Rodzice spędzają
wiele godzin w szpitalu, a kiedy wracają do domu, są w dalszym
ciągu smutni i zmęczeni, a myślami wciąż obecni przy chorym
dziecku i nie mają sił na codzienną opiekę nad zdrowym dzieckiem.
Bardzo często w tym czasie opiekę nad zdrowym rodzeństwem
przejmują dziadkowie lub inni krewni30. U zdrowego rodzeństwa w
wyniku obniżonego zainteresowania ze strony rodziców mogą wystąpić negatywne reakcje, którym powinno się zapobiegać. Koncentracja uwagi i poświęcenie całego swojego czasu choremu dziecku
przez rodziców może wywołać u zdrowego rodzeństwa uczucia zazdrości i gniewu, a nawet agresji, która jest skierowana przeciwko
choremu bratu czy siostrze oraz poczucie odrzucenia przez rodziców.
Te nieprzyjemne emocje, szczególnie trwające przez dłuższy okres
czasu, mogą w konsekwencji prowadzić do zmian funkcjonowania
psychicznego oraz wystąpienia trudności szkolnych. Towarzyszące
zaistniałej sytuacji nieprzyjemne uczucia u zdrowego rodzeństwa w
wielu przypadkach są surowo karane przez rodziców nie rozumiejących mechanizmu ich występowania. Efektem takich reakcji rodziców jest pojawienie się wśród ukaranych dzieci poczucia winy i strachu przed kolejną karą. Takie traktowanie nie powoduje natomiast
zniknięcia nieprzyjemnych uczuć w stosunku do chorego rodzeństwa. Bardzo ważne jest więc, aby rodzice w różny sposób zapewniali swoje zdrowe dzieci o swoich pozytywnych i nie zmienionych
uczuciach do nich31. Z punktu widzenia utrzymania spójności rodziny optymalna zdaje się być sytuacja, w której rodzice wymieniają się
w towarzyszeniu choremu dziecku. Naprzemienna opieka nad chorym dzieckiem jest korzystne zarówno dla zdrowego rodzeństwa, jak

30

E. Pichler, R. Richter, Nasze dziecko ma nowotwór. Pokonać chorobę.
Poradnik dla rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 147.
31
E. Wielgosz, Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie [w:] I.
Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wyd. Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 444-445.
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i dla samych rodziców, zabezpieczając ich przed skutkami długotrwałego uczestnictwa w sytuacji o wysokim potencjale stresu32.
Okres, kiedy chore dziecko wraca po długim leczeniu do domu jest określany w literaturze przedmiotu jako faza czujności. W
tym czasie rodzice wierzą, że ich dziecko od tej pory już będzie
zdrowe. Jednocześnie pojawia się u nich silny niepokój i poczucie
niepewności, a drobne infekcje spotykają się z silną reakcją, której
towarzyszy lęk przed nawrotem choroby. Możliwość powrotu dziecka do rodzinnego domu jest bardzo oczekiwanym momentem, ale
również generuje stres. Z chwilą opuszczenia szpitala przez dziecko,
jego rodzice (a zwłaszcza matka) muszą się samodzielnie troszczyć o
właściwe odżywianie, podawanie płynów, jak również o systematyczne branie leków i regularny sen. Muszą również potrafić rozpoznać i dokonać oceny pierwszych symptomów nawrotu choroby33.
Ozdrowiałe dziecko musi przestawić się z życia szpitalnego na życie
w domu. Im dłużej trwał pobyt w szpitalu, tym więcej czasu będzie
potrzebować dziecko, aby przyzwyczaić się na nowo do rodziny. Po
pewnym czasie, gdy dziecko zaaklimatyzuje się w domu odzyskuje
poczucie bezpieczeństwa w atmosferze zrozumienia. Zrozumiałe
jest, że kłopot z akceptacją choćby zmienionego tylko zewnętrznie
dziecka ma również rodzeństwo. Przedłużające się wizyty szpitalne
sprawiają, że rodzeństwo staje się sobie coraz bardziej obce. Potrzebna jest zatem pomoc rodziców, by dzieci ponownie się do siebie
zbliżyły. Czasami jednak, mimo wielu starań rodziców, dzieci sąo
siebie zazdrosne34.
W przypadku zmagania się z chorobą nowotworową prawdopodobieństwo śmierci ciąży na dziecku i jest obecnie na każdym
32

U. Zuberek-Moskal, Rodzina w sytuacji zagrożenia śmiercią dziecka
[w:] M. Chodkowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
1995, s. 290-291.
33
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Poradnik dla rodziców dzieci chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1995, s. 141.
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A. Baruch, Choroba nowotworowa dziecka jako czynnik powodującyzmiany w funkcjonowaniu rodziny – wybrane aspekty. „Przegląd Pedagogiczny” 2013, nr 2, s 143.
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etapie leczenia, czego rodzice są przez cały czas świadomi. Chaotyczna i długa droga, którą przechodzi cała rodzina od chwili początkowej diagnozy do prognozy nieuniknionej śmierci dziecka,
wyczerpuje ich psychicznie i fizycznie. Bliscy z całej siły walczyli
do tej pory z chorobą, mierząc się z wieloma przeciwnościami. W
terminalnej fazie choroby dziecka rodzice doświadczają poczucia
totalnej bezradności, a ich cierpienie jest niewyobrażalnie trudne.
Rodzice są porażeni brutalnością wydarzeń, ponieważ dotychczas
śmierć dziecka była rzeczywistością niemożliwą do wyobrażenia35.
Zakończenie
Choroba nowotworowa, podobnie jak każda inna choroba stanowi dla człowieka chorego i jego rodziny sytuację silnego stresu.
Jednak ten specyficzny rodzaj choroby niesie ze sobą wiele zmian i
wyrzeczeń wśród członków rodziny chorego i w życiu jego samego.
Wymaga przeorganizowania dotychczasowego trybu życia. Niejednokrotnie wymusza zmianę lub odłożenie obranych planów życiowych na bliżej niesprecyzowaną przyszłość, jak również nierzadko
jest powodem konieczności wprowadzenia trwałej i radykalnej
zmiany sposobu funkcjonowania. Sytuacja choroby wymusza także
podejmowanie ważnych decyzji i pełnienie dotychczas nieznanych
ról, do których zazwyczaj brak odpowiedniego przygotowania. Choroba nowotworowa niewątpliwie zakłóca funkcjonowanie rodziny, a
to, czy jej członkowie przezwyciężą kryzys oraz przejdą do następnego etapu, zależy głównie od tego, czy zaakceptują oni zachodzące
zmiany i czy będą potrafili wytworzyć realistyczne postawy. Jest to
bardzo istotne z uwagi na proces leczenia, a także wzmacniania psychicznych sil obronnych osoby chorej, jak i ma generalne znaczenie
dla funkcjonowania całego systemu rodzinnego36.
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A. Wójcik-Krzemień, Dziecko w sytuacji choroby zagrażającej życiu.
Pediatryczna opieka paliatywna [w:] W. Pilecka (red.) Psychologia zdrowia
dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 212-213.
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Postawy rodzin wobec chorych onkologicznych. „Psychoonkologia” 1997,
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487

Warte uwagi wydaje się być podjęcie wczesnej pomocy psychologicznej na każdym z etapów choroby nowotworowej. Interwencja psychologiczna może bowiem istotnie pomóc choremu, jego
rodzinie oraz całemu personelowi medycznemu, zaangażowanemu w
proces leczenia w optymalnym funkcjonowaniu i przezwyciężaniu
napotykanych trudności.
Streszczenie:
Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Stanowi systemem złożony z elementów, które wspólnie tworzą całość.
Pojawienie się choroby nowotworowej w rodzinie całkowicie zmienia życie nie tylko osoby chorej, ale również całego systemu. Zachodzi wiele zmian w różnych obszarach funkcjonowania członków
rodziny. Celem artykułu jest przedstawienie kilku wybranych zagadnień z zakresu psychoonkologii rodziny: systemu rodzinnego w kontekście choroby nowotworowej, rodziny wobec choroby nowotworowej osoby dorosłej oraz funkcjonowania rodziny z dzieckiem chorym na nowotwór. W chwili wystąpienia poważnej, przewlekłej choroby, a do takich należy choroba nowotworowa, rola rodziny znacząco wzrasta. W związku z tym warto rozważać zmaganie się z chorobą w kontekście całego systemu rodzinnego.
Słowa kluczowe: system rodzinny, nowotwór, psychoonkologia
Summary:
The family is the fundamental unit of socjety. It is a system
made up of components that together form a whole. The appearance
of cancer in the family completely changes the life not only of the
patient but also the whole system. There are many changes in various
areas of functioning of family members. The aim of the article is to
present several selected issues in the field of family psycho oncology: the family system in the context of cancer, family against adult
cancer and the functioning of the family with a child with cancer. At
the time of the onset of a serious, chronic illness, which is cancer, the
role of the family is significant lyincreased. Therefore, it is worth
considering the struggle with the disease in the context of the whole
family system.
Keywords: family system, cancer, psycho-oncology
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Michał Solewicz

Internet i inne mass media a funkcjonowanie rodziny
1. Rodzina – wprowadzenie
Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna jest najważniejszą wspólnotą dla każdego człowieka Jest ona zarówno najbliższą grupą, bo to w niej dziecko wzrasta od chwili narodzin, jak i
instytucją, ponieważ każdy pełni w niej jakąś rolę i funkcję. Każda
rodzina jest inna, tworzy swoją, odrębną, niesamowitą historię, która
to łączy wszystkich jej członków. Rodzinę tworzą dwie osoby, kobieta i mężczyzna, a także dziecko lub dzieci1.
Rodzina pełni bardzo wiele istotnych funkcji. Jedną z najważniejszych jest funkcja opiekuńcza. W myśl tej funkcji członkowie
rodziny troszczą się nawzajem o siebie. Dobro najbliższych jest bowiem priorytetem. Wszystko, co robimy dla członków rodziny, robimy z miłości do niej. Funkcja emocjonalna jest następną funkcją,
którą pełni rodzina. „Zaspokaja ona potrzeby emocjonalne członków
rodziny, którzy mogą liczyć na siebie w trudnych chwilach. Prawdziwa rodzina potrafi wspierać, pocieszać i pomagać osobie, która
boryka się z problemami. Rodzina jest zawsze wtedy, kiedy tego
potrzebujemy, czy jesteśmy smutni i chcemy się wyżalić, czy jesteśmy szczęśliwi i tą radością chcemy podzielić się z resztą członków
najbliższych nam osób – zawsze. Owa funkcja jest istotna z tego
powodu, że to dzięki niej utrzymują się dobre relacje wśród członków rodziny. Ich kontakty są ciepłe, a przez to bliskie, co ułatwia im
funkcjonowanie w świecie.
Kolejną funkcją jest funkcja edukacyjna. To w domu dziecko
uczy się pierwszych nawyków zachowań, naśladuje rodziców, przez
co uczy się kultury i socjalizacji. Rodzina to pierwszy stopień edukacyjny dla małoletnich podopiecznych. Ostatnią funkcją jest kształcenie twórcze. Polega ono na kształceniu, budowaniu zainteresowań
członków rodziny, oraz doskonaleniu umiejętności. Tę funkcję naj1

Oficjalna strona internetowa cellulit24, 2011, http://cellulit24.pl/ (dostęp 09.06.2016).
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częściej pełnią rodzice”2. Rodzina jest najważniejszą jednostką, której nikt nie może niszczyć. O rodzinę trzeba dbać i zabiegać, aby
była silna i trwała, a członkowie do niej należący będą czuli się otoczeni miłością i opieką3.
2. Mass media
Poprzez mass media w zachodniej literaturze rozumie się
„ogół elektrycznych i elektronicznych sposobów odtwarzania, rozpowszechniania i utrwalania komunikatów w formie obrazu lub
dźwięku, które wykorzystuje się w procesie masowego komunikowania w celu zorganizowania odbioru zbiorowego lub indywidualnego”4. Na przestrzeni wieków rozwój mass mediów uzależniony był
od stopnia rozwoju społeczeństw pod kątem ekonomicznym, kulturowym i technicznym. Przydatność i użyteczność mediów w działalności poszczególnych społeczeństw można podzielić na pięć etapów:
Pierwszy etap związany był „z powstaniem szkoły i obrzędowości religijnej, których rozwój implikował wyłanianie się różnorakich instytucji świadczących usługi oświatowe i religijne. W tym
okresie narzędziem nauczania i wychowania był przekaz ustny”5.
Etap drugi rozpoczął się wraz „z wprowadzeniem i upowszechnieniem pisma, które stało się najważniejszym instrumentem przekazywania informacji i wiedzy. To dokonanie wprowadziło znaczące
zmiany ilościowe i jakościowe do procesu kształcenia i przedstawiania dotychczasowego dorobku kulturowego”6. Następny etap związany był „z wynalezieniem przez Jana Gutenberga druku i upowszechnieniem tego wynalazku, co wpłynęło na przekształcenia w
szkolnictwie i szerzej rozumianej kulturze. Słowo drukowane stało
2

M. Solewicz, Wizerunek współczesnej rodziny w Internecie, [w:] Rodzina jako wspólnota, pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola 2016, s. 169.
3
Oficjalna strona internetowa cellulit24 …
4
P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczyk, Rodzina a media. O sile wpływu
współczesnych mass mediów na przekształcenia roli i funkcji rodziny, (online)
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/27175/-gajdziszewskadudek_stanczyk_rodzina_a_media.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(dostęp
14.05.2018).
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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się podstawowym źródłem utrwalania informacji, wiedzy i wydarzeń”7. Kolejny etap związany był „z wprowadzeniem środków masowego komunikowania opartych na przekazie audiowizualnym.
Owa rewolucja pozwoliła na znacznie szybszy i szerszy dostęp do
informacji o zasięgu globalnym. Intensywny rozwój telewizji satelitarnej i kablowej przyczynił się do przepływu informacji i wartości
ponad granicami państw, kultur i religii, otwierając drogę do krystalizacji kultury masowej”8. Aktualnie, żyjemy w czasach piątego etapu, czyli „najintensywniejszego przełomu, którego egzemplifikacją
jest Internet, komputer, telefonia komórkowa czy telewizja cyfrowa.
Wraz z nowymi technologiami pojawiają się nowe możliwości między innymi komunikowania, pozyskiwania i nadawania informacji
oraz wyrażania kultury i sztuki (multimedialnej, audiowizualnej)”9.
Ostatnie stulecie przyniosło niesamowite wręcz przyspieszenie
rozwoju środków masowego przekazu. Radio, prasa i telewizja stały
się „nośnikami informacji na masową skalę oraz przyczyniły się do
unifikacji członków społeczeństw pod względem ich aspiracji i gustów konsumpcyjnych na skutek lansowanych w mediach trendów.
Nieustanny rozwój starych mediów, tj. radia, telewizji, prasy, wywołał w ostatnich trzech dekadach bum informacyjny, w wyniku którego wyłoniły się tak zwane nowe media”10. Nowe media to termin,
który zaczął się już pojawiać w latach osiemdziesiątych XX wieku i
określano nim wszystkie najnowsze technologie służące do przekazywania i odbierania informacji. Badacze, klasyfikując nowe media
zwracają uwagę na różne kwestie z nimi związane. Oto główne trzy
stanowiska11:
Pierwsze podejście przez nowe media „rozumie wszelkie dostępne techniki pozyskiwania, utrwalania, przetwarzania oraz transmisji danych, informacji, obrazów, dźwięków, które są wynalazkami
późniejszymi niż tradycyjna telewizja. W ich poczet zalicza się mię7

Ibidem.
Ibidem.
9
Ibidem.
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Ibidem.
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M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Kraków
2005, s. 26.
8
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dzy innymi technologie komputerowe, satelitarne przekazy telewizyjne, techniki video, telefony komórkowe”12.
Według drugiego stanowiska nowe media postrzegane są
„przez pryzmat ich interaktywności oraz kryterium nośnika. Jego
zwolennicy postulują posługiwanie się terminem „nowych technik
informacyjno-komunikacyjnych” w celu uwypuklenia aktywnego
udziału odbiorców w procesie nadsyłania i odbierania informacji”13.
Natomiast trzecia klasyfikacja do nowych mediów zalicza „technologie komunikacyjne bazujące na pracy z komputerem, które umożliwiają szybką i łatwą interaktywność między użytkownikiem a informacją. W tym wypadku każdy użytkownik może być jednocześnie nadawcą i odbiorcą danych i informacji”14. W XXI wieku, rynek
środków masowej komunikacji z całą pewnością zrewolucjonizowały nowe media. To one umożliwiły użytkownikom dostęp do wielu
nowatorskich, niedostępnych do tej pory funkcji i rozwiązań15.
Paulina Gajdziszewska-Dudek i Justyna Stańczyk dowodzą, że
współczesne komunikowanie masowe za pomocą nowych mediów
należy uznać za jedną z form komunikacji społecznej16.
Masowanie komunikowanie społeczeństwa ma możliwość odbywać się poprzez wynalezienie Internetu, który to stał się przełomowym odkryciem dla całego świata. Internet to tak wielka siła, że
sprawia, iż mamy nieograniczone możliwości Każdy ruch w Internecie, nawet najmniejszy, można by porównać do strumienia wody17,
wtedy to „przepustowość byłaby odpowiednikiem ilości wody przepływającej strumieniem w ciągu sekundy”18. Tłumacząc w prosty

12

P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczyk, Rodzina a media …
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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M. Solewicz, Internet – przyczyną samotności? [w:] Samotności jakaś
ty przeludniona, pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola 2016, s. 329.
18
Co to jest internet? Czyli Ty mówisz pomidor, a ja mówię TCP/IP, (online) www:
http://www.20-thingsilearned.com/pl-PL/what-is-the-internet/3
(dostęp 02.11.2016).
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sposób jest to szybkość połączenia, czyli ilość danych, które „można
przesłać przez połączenie internetowe w ciągu jednej sekundy” 19.
W ostatnim czasie, uzyskanie dużo szybszych połączeń, które
działają niemal z prędkością światła, możliwe jest dzięki lepszej
infrastrukturze, np. światłowodom, a także dużo lepszym „sposobom
kodowania informacji w fizycznym nośniku, takich jak miedziane
przewody (nawet w przypadku starszych rodzajów nośników)”20.
Internet jest niesamowitym wręcz i niezwykłym technicznym
systemem. Jest on szkieletem, dzięki któremu możliwe jest istnienie
sieci WWW. Przez połączenie z Internetem każdy człowiek może
uzyskać dostęp do otwartego, niezgłębionego i nieustannie rozrastającego się „Wszechświata połączonych ze sobą stron i aplikacji internetowych. Tak naprawdę liczba stron w sieci prawdopodobnie jest
taka sama, jak liczba neuronów w mózgu człowieka lub gwiazd w
Drodze Mlecznej!”21.
W XXI wieku średnio „siedzimy w Internecie” kilka godzin
dziennie. To tej średniej wliczamy wszystkie takie czynności jak
czytanie artykułów, tekstów, widomości internetowych, pisanie wiadomości, np. na facebooku, oglądanie różnych programów, seriali,
filmów dostępnych online, oraz granie w gry, czy słuchanie muzyki.
Wynalazek taki jak Internet ma z pewnością wiele plusów, takich jak
np. robienie zakupów, opłacanie rachunków, czy zamawianie biletów do kina, czy teatru bez wychodzenia z domu. To wszystko przekłada się na duże oszczędności czasowe, kiedy to nie musimy stać w
kolejkach i denerwować się, że gdzieś przez to nie zdążymy dojechać, czy spóźnimy się na autobus22. Jednak Internet ma również
bardzo wiele minusów, o których pisze, np. Iwona Cieślik-Guła23.
Autorka wymienia między innymi:
19

M. Solewicz, Internet – przyczyną samotności?..., s. 329.
Ibidem.
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Co to jest internet? Czyli Ty mówisz pomidor …
22
Internet w chmurze, czyli dlaczego nie musisz się martwić, gdy ciężarówka przejedzie Ci laptopa?, (online) WWW:http://www.20thingsilearned.com/plPL/cloud-computing/1 .. 2 (dostęp 03.11.2016).
23
I. Cieślik-Guła, Zagrożenia w Internecie, (online) www:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8s_nl6pHQAhXGKi
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• oszustwa na aukcjach internetowych;
• włamania sieciowe, które mogą prowadzić do kradzieży
ważnych, poufnych informacji, dostępnych na nasz temat i wykorzystanie tychże informacji przeciwko nam;
• cyberprzemoc, czyli różne formy nękania za pomocą Internetu na różnych forach, czy portalach internetowych;
• podszywanie się pod kogoś innego, niż się jest w rzeczywistości, bądź w godną zaufania instytucję, która nią nie jest w istocie
w celu wyrządzenia jakiejś krzywdy(Internet jest miejscem, gdzie
można w bardzo łatwy sposób ukryć „prawdziwe” zamiary przed
potencjalnymi ofiarami);
• rozpowszechnianie nielegalnych treści, np. pornograficznych;
• siecioholizm (infoholizm) - uzależnienie od Internetu (komputer może uzależniać, jak np. alkohol czy narkotyki w wyniku czego człowiek uzależniony traci kontakt z rzeczywistością, żyje w
świecie wirtualnym).
Ostatni wymieniony czynnik, czyli siecioholizm jest coraz
częstszą formą uzależnienia. W wyniku czego ludzie oddalają się od
świata rzeczywistego, tracąc kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Internet jest „sprawcą” odosobnienia i wyalienowania wielu ludzi, którzy
spędzają zbyt wiele czasu przy komputerze. „Internet daje możliwość kontaktu ze znajomymi, nie wychodząc z domu. Godzinami
można czatować lub mailować, pozornie utrzymując kontakty z innymi osobami. Portale społecznościowe, fora internetowe sprawiają,
że coraz częściej ludzie kontaktują się w ten sposób, zamiast spotkać
się i porozmawiać, np. w kawiarni, w parku, czy na podwórku u kolegi lub koleżanki. Możliwość porozmawiania z osobą znajomą poprzez Internet daje fałszywe poczucie, że nie jesteśmy samotni. (…)
Znajomość podtrzymywana jedynie za pośrednictwem Internetu jest
tak naprawdę marną imitacją prawdziwej znajomości. Kontakt i
rozmowa z drugą osobą powinna odbywać się twarzą w twarz, a
przez portale społecznościowe jedynie sporadycznie, dodatkowo, np.
wtedy kiedy nie możemy spotkać się osobiście. Rozmowa odbywawKHU6cDSEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sp14gliwice.pl%2Fsi
de%2Fartykul_int.pdf&usg=AFQjCNHh1ms_8n57Ye3LGGLVvXO7HqSKq
w (dostęp 05.11.2016).
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jąca się tylko za pomocą słów pisanych nie jest pełnowartościowa,
ponieważ brakuje mimiki twarzy, gestykulacji, która to odgrywa
ogromną rolę w dialogu. Mowa ciała jest niezbędna do odczytania
właściwych intencji, czy uczuć naszego rozmówcy. Kontakt ze znajomym tylko i wyłącznie za pomocą sieci, zawsze będzie niepełny i
bardzo ubogi. Tak naprawdę, osoba mająca na Facebooku nawet i
300 znajomych, z którymi nie będzie utrzymywała kontaktu w świecie prawdziwym, tylko w wirtualnym będzie osobą samotną” 24, wyizolowaną i nieszczęśliwą. Warto więc zapamiętać ważne stwierdzenie, iż świat „rzeczywisty jest o wiele ciekawszy i, co ważniejsze,
prawdziwy”25.
I. Cieślik-Guła26 pisze, że problem izolacji dotyka coraz to
młodsze pokolenia. Młode osoby korzystając z Internetu, czasem
zapominają nawet zjeść, gdyż tak dużą siłę oddziaływania ma na
nich komputer. W świat wirtualny coraz częściej uciekają ludzie
borykający się z jakimś problemami. Zamiast próbować zwalczać je
stopniowo i po kolei to, uciekając w nierealny świat, ludzie mnożą
sobie jeszcze większe problemy. Bardzo często całe rodziny zaczynają odczuwać negatywne skutki nowych mediów. Dla niektórych
rodzin mass media na czele z Internetem stają się „zmorą” współczesnego świata, bowiem jedna uzależniona osoba od Internetu rzutuje
na pozostałych członków rodziny i ich wspólne relacje.
3. Rola mass mediów w życiu rodziny
Rozwój technik usprawniających komunikowanie i przekazywanie informacji, oraz ich ogromna ingerencja w życie społeczne
sprawia, iż obecnie rodzące się dziecko staje się uczestnikiem masowej komunikacji. Nowonarodzony maluch już w kilka chwil po
przyjściu na świat, staje się elementem medialnej kultury. Jego rodzice chwaląc się potomkiem, bardzo szybko zamieszczają jego
zdjęcia na profilach społecznościowych, podając przy tym tak ważne
24
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informacje jak: płeć, imię, wzrost, wagę. Dodatkowo, ogłaszając tę
radosną nowinę rozsyłają niezliczoną ilość MMS-ów i SMS-ów, w
których to obwieszczają najbliższym fakt urodzenia się dziecka. Ten
element jest już stałą częścią zachowań współczesnego społeczeństwa. Media towarzyszą nam na każdym kroku, dlatego też w chwili
obecnej dziwne jest zachowanie osoby, która by w ten sposób nie
postępowała27.
Podobna rzecz się dzieje z równie ważnymi wydarzeniami w
życiu człowieka, jak narodziny dziecka, a są to, np. zaręczyny, śluby,
komunie, czy wyjazdy na zagraniczne wycieczki. Relacje, zdjęcia i
opisy z tych poszczególnych momentów z życia danej osoby, wnet
trafiają w sieć. Współczesny człowiek nie potrafi już funkcjonować
bez upubliczniania tego, co właśnie przeżył bądź zrobił, bez wstawienia tego np. na facebooka. Bardzo często ludzie kreują swój świat
w Internecie pokazując jacy są szczęśliwi, a w rzeczywistości tacy
nie są. Współcześni ludzie tworząc swoją własną rodzinę, są z mass
mediami od początku. Zakochane pary opisują swoje wspólne relacje, wyjazdy, kolacje, chwile spędzone razem w Internecie, następnie
ogłaszają zaręczyny, potem wstawiają mnóstwo zdjęć ze ślubu, z
czasem zdjęcia ich nowonarodzonego dziecka tworząc idealny obraz
rodziny w Internecie. Ludzie bardzo często to robią, gdyż widzą
swoich znajomych na portalach równie uśmiechniętych, szczęśliwych i wierzą w to, że jest tak w istocie.
Mass media, wykorzystując siłę swojego wpływu, „starają się
kształtować w świadomości odbiorców pożądane modele życia rodzinnego. Media – jak wspominał Ryszard Kapuściński – coraz częściej nie pokazują rzeczywistości, lecz ją tworzą. Odbiorcy przekazów medialnych stają się często bezkrytyczną i bezrefleksyjną masą,
starającą się dostosować do prezentowanego w mediach wzorca”28.
P. Gajdziszewska-Dudek i J. Stańczykpiszą, że wizerunek rodziny kreowany w mediach tworzy nierzeczywiste, iluzoryczne wrażenie sielankowego życia, gdzie nie ma żadnych problemów z wychowaniem dzieci, gdzie łatwo i przyjemnie prowadzi się domu, a
relacje z partnerem zawsze są idealne.Taki obraz rodziny w mediach
27
28
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prowadzi wielu ludzi, którzy mają jakieś problemy rodzinne do poczucia frustracji i niezadowolenia z własnego życia rodzinnego29.
Przekaz medialny oddziałuje na rodzinę również w taki sposób, że przejmuje coraz częściej rolę wiodącego autorytetu w niektórych dziedzinach życia i funkcjonowania, np. w dziedzinie wychowania potomstwa30. Rodzice przy wychowaniu dziecka coraz częściej sięgają po informacje dostępne w Internecie, chcą wychowywać, karmić, pielęgnować dzieci, jak znane osoby promowane w
mediach, co niekoniecznie jest dobre dla ich dzieci. Być może proste
metody stosowane i praktykowane przez ich własnych rodziców,
byłyby dużo lepsze niż te obecnie promowane. Z tym faktem wiąże
się jeszcze jeden negatywny aspekt, który wpływa na rodzinę. Nie
tylko małe dziecko może ucierpieć na tych wszystkich nowinkach
dostępnych w Internecie, ale cierpi również autorytet dziadków. Od
wieków to najstarsi członkowie rodziny byli najważniejszymi głowami rodziny, których młodsi członkowie się radzili. Byli swoistą
skarbnicą wiedzy, bez których nikt nie mógł się obyć. W tej chwili
natomiast, babcia przychodząca „z radami” w kwestii wychowania
wnuków, jest krytykowana przez zięcia, lub synową, którzy swą
wiedzę czerpią ze środków masowego przekazu. Przez taką sytuację,
dziadkowie bardzo często czują się niedoceniani lub wręcz niepotrzebni. Sami małżonkowie, czyli rodzice dziecka nie wiedzą już w
jaki sposób wychowywać dziecko bo często spotykają się rozbieżnymi informacjami na temat pielęgnowania i karmienia maluszka.
Promowane diety w Internecie, prasie, telewizji bez odpowiedniej
wiedzy zastosowane u niemowląt, czy małoletnich dzieci mogą mieć
negatywne skutki. Nie zawsze bowiem, to co jest tak reklamowane i
„podawane” w mass mediach jest dobre i odpowiednie. Mass media
stały się nierozłącznym elementem życia współczesnego człowieka,
dlatego też „konieczne staje się nabycie przez uczestników kultury
masowej odpowiednich kompetencji intelektualnych i emocjonalnych, umożliwiających sprawne poruszanie się w zmediatyzowanym

29
30
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świecie oraz wyczulenie na rozmaite mechanizmy manipulacji stosowane w mediach”31.
Racjonalne korzystanie z bogatej oferty mass mediów może
przyczynić się do urozmaicenia, wzbogacenia a także uproszczenia
życia członków rodziny. „Nowoczesne sposoby komunikacji, jak telefonia komórkowa, poczta elektroniczna czy komunikatory internetowe,
pozwalają członkom rodziny na pozostawanie w ciągłym kontakcie
nawet w przypadku znacznego oddalenia. Z badań przeprowadzonych
przez Dorotę Majewicz wynika, iż dla większości osób kontakt telefoniczny lub SMS-owy jest codzienną i wręcz niezbędną formą kontaktu z
najbliższymi. We współczesnych realiach, zwłaszcza gdy rodzice pracują na zmiany, zdarza się, że członkowie rodziny „mijają się” w ciągu
dnia, a jedyną możliwość wzajemnego kontaktu zapewniają nowoczesne technologie. Niemniej jednak wypieranie tradycyjnych form komunikacji na rzecz komunikacji pośredniej wpływa destrukcyjnie na więzi
rodzinne. Zdawkowe, skrótowe komunikaty wpływają na wypaczenie
relacji rodzinnych oraz stanowią barierę dla rozwoju głębokich i trwałych więzi emocjonalnych”32.
Mass media, a szczególnie Internet odgrywają w wielu rodzinach, zwłaszcza tych dysfunkcyjnych, z problemami rolę kompensacyjną, realizując w pewnej mierze funkcję rozrywkową, poznawczą,
czy komunikacyjną33.
W wielu rodzinach rodzice nie poświęcają czasu swoim dzieciom, włączają im Internet, telewizor, kupują nowy telefon i mają problem z głowy. Dziecko samo się wychowuje, nie wiedząc co jest dobre,
a co złe. Czerpie informacje z różnych środków nowoczesnej technologii wszystko na raz, nie umie bowiem selekcjonować zdobytych wiadomości. Taki stan rzeczy odbija się nie tylko na sferach psychicznych i
rozwojowych dziecka, ale także na jego zdrowiu fizycznym. Zbyt długie
siedzenie przez monitorem komputera, czy laptopa wpływa niekorzystnie na wzrok, postawę i ogólną sprawność fizyczną. Obecnie, w społeczeństwie już widać pierwsze negatywne efekty „siedzenia” dzieci przez
telewizorami i telefonami, zamiast spędzania czasu na świeżym powie31
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trzu i graniu w piłkę lub bawieniu się, np. klasy, gumy, czy podchody.
P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczyk twierdzą, że „jesteśmy świadkami
swoistej transformacji społeczeństw, bowiem obecna, dorastająca młodzież tworzy pierwsze pokolenie globalnych nastolatków, żyjących już
w rozwiniętej i dostępnej przestrzeni mediów masowych. Tożsamość
globalnych nastolatków kształtowała się w znacznym stopniu w oparciu
o kulturę popularną, uczestnictwo w świecie mass mediów oraz ideologię konsumpcji. Niewątpliwie ten fakt w znacznym stopniu wpłynie na
podejmowane przez nich decyzje życiowe, style życia, postawy społeczne, jak również kształt i charakter życia rodzinnego. Już teraz badacze społeczni zauważają przemiany form życia rodzinnego, zwłaszcza
wśród młodych osób decydujących się na założenie rodziny”34.
Można zauważyć też pewne zjawisko, że na młodych mężczyzn nowe media i Internet wpływają w znacznie większym stopniu, niż młode kobiety. Mężczyźni są bardziej podatni na uzależnienia, gdyż są słabsi psychicznie. Kobiety zazwyczaj nie tłumią swych
uczuć, mówią otwarcie o tym co je „boli”, lubią się wygadać, a jak
zajdzie potrzeba to i się wypłakać. Natomiast męska część społeczeństwa ukrywa swe uczucia, nie potrafi sobie z nimi poradzić,
dlatego też między innymi są bardziej podatni na nowe media, które
kreują idealny, nierzeczywisty świat w Internecie. Mężczyźni będący
w związkach małżeńskich i tworzących rodziny również częściej niż
kobiety uciekają w wirtualny świat, szukając tego czegoś, czego nie
znajdują w swej rodzinie. W przeprowadzanych badaniach, coraz
więcej kobiet skarży się na to, iż ich mężowie zbyt wiele czasu spędzają na korzystaniu z Internetu. Mężczyźni spędzają wiele godzin
przed laptopami i telefonami komórkowymi, nie włączając się wtedy
w życie i funkcjonowanie rodziny. Żona i dzieci schodzą na dalszy
plan, ważniejsze są nowoczesne technologie, które dostarczają rozrywki. Cierpi na tym oczywiście cała rodzina, czego mężczyźni wydają się nie dostrzegać.
Media bez wątpienia stały się „elementem kształtującym i
zmieniającym kulturę, niemiej jednak również kultura wywiera
ogromny wpływ na kształt i charakter mediów”35.
34
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Różne techniki medialne już dawno przestały być jedynie nośnikami rozrywki i wypełniaczami czasu wolnego odbiorcy. Niektórzy badacze przypisują mass mediom bardzo dużą moc socjalizacyjną, która nie tylko tworzy, ale wręcz „kreuje” rzeczywistość. Świat
współczesnych mediów wyznacza społecznie pożądane style życia i
zachowania, kształtując tożsamość odbiorców. Stosowane w środkach masowego przekazu różne techniki manipulacyjne mają na celu
wykształcenie w potencjalnych odbiorcach niestałej tożsamości,
która jest podatna na wszelkie zmieniające się potrzeby rynku. Manipulacja ta, szczególnie działa na słabe jednostki, które nie mają
swojego wykształconego zdania i nie potrafią odróżnić fałszu od
prawdy. Dużym problemem jest to, że obecnie, nowe media stały się
dla wielu ludzi podstawowym, lub wręcz jedynym źródłem wiedzy o
otaczającym ich świecie.
Mass media, na czele z Internetem postrzegane są jako „jeden z
najważniejszych instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli i
zarządzania społecznego, mobilizacji i pobudzania innowacyjności”36.
Przekaz medialny w XXI wieku jest pewnym wyznacznikiem,
który wpływa na „system norm i wartości odbiorców, modyfikując go i
dostosowując do potrzeb świata opartego na nieograniczonej konsumpcji, a poczucie własnej wartości budowane jest w oparciu o zasób posiadanych dóbr materialnych. Media intensyfikują potrzeby jednostek poprzez nieustanne bombardowanie reklamami ukazującymi idylliczny
świat szczęśliwych i beztroskich ludzi, do którego można się zbliżyć
poprzez zakup określonych produktów. W rezultacie jednostka wpada w
sidła konsumpcyjnej machiny, która perfekcyjnie wykorzystuje słabości
współczesnego odbiorcy. Jednostka próbuje niwelować swoje lęki, niepokoje i cierpienia, naśladując wzorce zachowań konsumpcyjnych kreowane w mediach. W ten sposób wyłania się homogeniczna grupa odbiorców, niezdolna do indywidualnej oceny i refleksji nad rzetelnością
przekazu medialnego”37.
Człowiek jako jednostka, żyjąca i egzystująca we współczesnej mediosferze, nie zależnie od tego czy jest mężem, ojcem, córką,
czy też babcią, powinna wyrobić w sobie swoistą zdolność bardzo
36
37
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selektywnego odbioru przekazów płynących z mass mediów. W
przeciwnym razie przeciążenie informacyjne, oraz płynąca zewsząd
manipulacja może doprowadzić nie tylko do odczucia chaosu informacyjnego, ale także do obniżenia umiejętności osobistej oceny, oraz
analizy zjawisk, co skutkuje życiem według nie swoich zasad.
Streszczenie:
Artykuł, zatytułowany Internet i inne mass media a funkcjonowanie rodziny został poświęcony bardzo ważnemu zagadnieniu
jakim jest rodzina, która musi funkcjonować w otoczeniu mass mediów. W tekście przedstawiłem najważniejsze funkcje rodziny, podział mass mediów na stare i nowe media, oraz zaprezentowałem
plusy i minusy korzystania ze środków masowego przekazu. Zaznaczyłem, również że w XXI wieku mass media, a szczególnie Internet
są nierozłącznym elementem funkcjonowania każdego człowieka,
rodziny i społeczeństwa.
Słowa kluczowe: mass media, Internet, rodzina
Summary:
The article, entitled Internet and other mass media and the
functioning of the family has been devoted to a very important issue
which is the family, which must function in the environment of mass
media. In the text I presented the most important functions of the
family, the division of mass media into old and new media, and
presented the pros and cons of using the mass media. I also pointed
out that in the 21st century, mass media, and especially the Internet,
are an integral part of the functioning of every human being, family
and society.
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